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Planos e Suposições do Barclays 

Quais são as estratégias e planos para o Brexit do Barclays? 

A estratégia geral europeia do Barclays permanece inalterada. A nossa intenção é expandir a nossa subsidiária existente 
Barclays Bank Ireland (BBI) para se tornar a entidade legal que presta serviços a clientes europeus, caso o Brexit resulte 
numa perda de acesso a mercados relevante para a indústria dos serviços financeiros. Está planeado que isto aconteça 
antes de o Reino Unido sair da União Europeia (UE), em março de 2019. 

Qual é a perspetiva do Barclays no potencial período de transição do Brexit até dezembro de 2020?  

Enquanto que o Banco de Inglaterra e outras autoridades do Reino Unido tenham reconhecido as intenções políticas 
sobre a transição, deve ser também realçado que o período de transição está contingente após a assinatura e ratificação 
geral do Acordo de Saída. Dado o panorama político atual, o Barclays continua a proceder com a implementação tendo 
como base um cenário de "Saída Dura"¹, e iremos continuar a monitorizar desenvolvimentos externos. 

¹Um Brexit sem período de transição e nenhum outro meio de manter o acesso ao mercado único do Espaço Económico Europeu (EEE) após 29 de março de 
2019 (a "Data do Brexit") é apelidado de "Saída Dura"  

Qual é a extensão de produtos e clientes com impacto?  

Os clientes potencialmente no alcance dos planos para o Brexit do Barclays são os que atualmente realizam transações 
com o Barclays Bank PLC (BBPLC) ou o Barclays Capital Securities Limited (BCSL) e que atendam a um ou mais dos 
seguintes critérios: 

 O cliente está sedeado num país do EEE (Espaço Económico Europeu)* (excluindo o Reino Unido); 

 O cliente é uma subsidiária EEE de um cliente sedeado em país não-EEE; 

 O cliente está atualmente integrado ou tem produtos em filiais EEE do Barclays 

* Países EEE (excluindo o Reino Unido) 

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, Finlândia, França, 

Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, 

Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Suécia. 
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Barclays Bank Ireland  

O BBI exige alguma autorização adicional? 

Solicitámos autorização regulatória adicional como parte dos nossos planos de expansão do BBI, incorporando uma rede 
de filiais europeia na entidade expandida em linha com a nossa pegada existente do BBPLC. Antecipamos a autorização 
da extensão das atividades realizadas pelo BBI no 4.º trimestre de 2018. 

Quando poderei transacionar com o BBI? 

Esperamos que o BBI esteja totalmente operacional antes da saída do Reino Unido da União Europeia em março de 2019. 
Consequentemente esperamos realizar os procedimentos necessários consigo e ter novos negócios orientados para o BBI 
durante o 1.º trimestre de 2019, após a aprovação da extensão da nossa licença e antes da suposta "Saída Dura", em 
março de 2019. 

Existem métricas financeiras disponíveis para a entidade BBI? 

Incluímos abaixo um resumo tanto das atuais finanças do BBI (ano fiscal 2017) e as previsões projetadas para a entidade 
expandida: 

 

(€) Total de ativos 
Equidade dos 

acionistas 
Lucro antes imposto 

BBI atual 1 3,2 mil milhões 332 milhões 25,5 milhões 

BBI expandido 1 250 mil milhões 6 mil milhões 400 milhões 

 
 
 

 

1 Barclays Bank Ireland "atual" referente ao ano fiscal de 2017. Pro forma ilustrativa do Barclays Bank Ireland "expandido" a partir do ano fiscal de 2017, consulte as Isenções de 
responsabilidade para informações sobre a base de preparação e suposições principais relacionadas com a informação financeira ilustrativa incluída no presente. As conversões 
monetárias aqui utilizadas têm por base a taxas diárias internas do Barclays e seguem a normal prática de contabilidade de aplicar uma taxa fixa para itens do balanço geral tal como 
em 31 de dezembro de 2017 de GBP 1,00 = Euro 1,13, e uma média para itens de Lucro e Perda tal como no período de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 de GBP 1,00 = 
Euro 1,14.  
 
 

Qual é a classificação de crédito do BBI? 

O BBI recebeu uma classificação incorporando os planos de expansão do Brexit tanto da S&P como da Fitch. Estas 
classificações são apresentadas abaixo: 

 A/A-1 pela S&P com perspetivas estáveis 

 A/F-1 pela Fitch com vigilância de classificação positiva.  

Significativamente, estas classificações incorporam os nossos planos de expansão do BBI e estão alinhadas com as da 
empresa controladora, Barclays Bank PLC. 

Quem irá supervisionar o BBI? 

O BBI irá ser sujeito a um regime prudencial completo do Banco Central da Irlanda e, como instituição de significado, 
encontra-se no âmbito do procedimento de gestão do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) do Banco Central Europeu 
(BCE) e irá ser capitalizado para cumprir com as normas regulamentares.   
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Oferta de Produtos e Preços BBI  

Irá o BBI oferecer todos os produtos BBPLC existentes aos clientes?  

A intenção do Barclays é continuar a disponibilizar a atual oferta de serviços e produtos aos clientes da EEE via BBI após o 
Brexit. Poderá haver situações onde, devido a especificidades de produtos e/ou jurisdições em particular, os clientes irão 
manter um relacionamento com o BBPLC. 
 

Quais são os planos de migração para o meus produtos baseados numa filial EEE? 

Cada filial individual irá passar numa data específica e as filiais no geral serão migradas de forma faseada. A migração 
faseada das nossas filiais europeias para o BBI irão iniciar por volta do final de 2018, ficando concluído em março de 2019.   

Requisitos de Atividades de Clientes para Novos 
Negócios 

Existem verificações KYC (Know Your Customer - Conheça o seu cliente) adicionais que terei de 
começar a completar como parte da migração para o BBI?  

O Barclays não pretende realizar verificações KYC adicionais aos clientes como parte da transferência do BBPLC para o 
BBI. No entanto, caso exista um cenário específico onde possam ser necessárias verificações adicionais, entraremos 
diretamente em contacto para as discutir. Tenha em atenção que pode haver situações onde o seu processo/modelo de 
negócio necessite que efetue o onboard do BBI como uma entidade para que possa continuar a trabalhar connosco. 

Terei de atualizar as minhas SSI (Standard Settlement Instructions) como parte da transferência 
para o BBI?  

Para clientes a migrar do BBPLC Londres/Belfast para o BBI, as SSI terão de ser atualizadas. Irão ser fornecidas SSI para 
cada combinação de moeda e ativo.  

Para clientes atualmente em banco com uma filial BBPLC europeia, as contas existentes Tesouraria e Correspondentes 
irão migrar para o BBI do BBPLC (juntamente com códigos de banco) e por conseguinte não irá haver um requisito para 
atualizar as SSI. 

Após o Brexit, o BBPLC Londres irá deixar de ser um clearer direto de EUR e irá ter acesso indireto que terá de se refletir 
nas SSI. 

 

Impacto do Brexit nos Documentos Legais 

Quais são os métodos legais de transferência? 

O Barclays prevê alavancar diversos mecanismos legais para transitar ou duplicar documentos legais para a entidade BBI, 
incluindo: 

 Parte VII (Para mais informações sobre o mecanismo Parte VII, visite [add link]) 

 Novações 

 Transferências para um afiliado Barclays ao abrigo de direitos contratuais existentes 

 Atualizações a termos e condições de produtos 

 Nova documentação  

A disponibilidade destes mecanismos irá variar com base no relacionamento contratual subjacente e respetivos termos. 
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O que é a Parte VII? 

Uma transferência comercial ao abrigo da Parte VII da Lei de Mercados e Serviços Financeiros de 2000 (normalmente 
designada por "Parte VII") é um mecanismo utilizado para transferir livros de negócio de um banco para outro através de 
uma ordem judicial de um tribunal inglês. 

Permite a transferência e/ou duplicação de um considerável número de relacionamentos legais separados com clientes e 
outros através de ordem do tribunal em vez de ser necessário o consentimento do cliente. A proteção do cliente é 
assegurada através de escrutínio do tribunal e regulações.   

Quais são os benefícios da Parte VII? 

A Parte VII permite que relacionamentos contratuais existentes sejam transferidos e/ou duplicados para o BBI sem a 
necessidade de "repetir papéis", o que se prevê que reduza a carga de execução legal tanto para os clientes como para o 
Barclays.   

Adicional e separadamente, a transferência de posições específicas de trading e contratos relacionais através de uma 
Parte VII é vigente pela legislação e, como tal, o contrato será tratado como contínuo de uma perspetiva legal.  

Considerando o mencionado acima, após a duplicação dos acordos legais existentes, esperamos que qualquer 
transferência acordada de derivados OTC existentes governados por estes documentos legais (do BBPLC para o BBI) irá 
permitir a parentalidade de tratamentos de libertação obrigatórios e marginais do EMIR aplicável a tais transações. 

Que documentos legais estão abrangidos na Parte VII? 

Consulte o inventário de documentos legais para um resumo dos contratos abrangidos [add link] 

 
Qual é a abordagem e a linha temporal para a Parte VII? Irei receber mais comunicações? 

Um processo em tribunal ao abrigo da Parte VII exige pelo menos duas audiências perante um tribunal inglês que na 

prática devem ocorrer num período de pelo menos três meses: 

•     Outubro de 2018 Audiência de instrução (de momento agendada para 23 de outubro), onde o Barclays irá 

apresentar um esquema a definir as transferências propostas e também propostas para notificações públicas 

•     Janeiro de 2019 Audição de ratificação (de momento agendada para 22/23 de janeiro), onde o Barclays irá 

solicitar ao tribunal a aprovação do Esquema (e o tribunal irá considerar quaisquer objeções levantadas pelos 

acionistas ou pelo público) 

 
Que documentação vou receber para a Parte VII? 

No seguimento da Audição de instrução da Parte VII, o Barclays irá iniciar uma série de comunicações relacionadas com a 
Parte VII para os clientes com a documentação legal e transferir e/ou a duplicar por via do mecanismo da Parte VII. Note 
que, como o processo não exige a emissão de novos papéis, o Barclays não prevê fornecer aos clientes documentos legais 
atualizados. 

Quando poderemos iniciar o exercício de novos papéis para contratos que não ao abrigo da Parte 
Vll? 

Estamos a planear entrar em contacto consigo a partir de outubro de 2018 relativamente ao processo de novos papéis, 
quando não ao abrigo do processo da Parte VII.  

Para transferências bilaterais, irá a Barclays utilizar documentos atuais ou um novo padrão para 
negociação e qual a legislação nacional aplicável? 
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A expetativa atual é a de que serão utilizados os mesmos padrões de negociação. A maioria dos contratos permanecerá 
sobre governação da legislação inglesa. Em determinadas circunstâncias onde um produto está a mudar de localização, 
poderá ser prático alterar a legislação de governação. 
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Isenção de responsabilidade 

As informações incluídas no presente documento estão a ser disponibilizadas pelo Barclays apenas com a finalidade de 
informação. Ao disponibilizar as informações do presente documento, o Barclays não será obrigado a fornecer quaisquer 
serviços de aconselhamento financeiro nem a vender, adquirir, encomendar ou subscrever quaisquer títulos, ou a efetuar 
empréstimos monetários ou a fornecer qualquer outra obrigação, facilidade, produto, solução de gestão do risco ou 
serviço. Ao disponibilizar as informações do presente documento, o Barclays também não defende que será possível ao 
Barclays fornecer, organizar ou realizar qualquer um dos serviços, atividades, produtos ou soluções anteriormente 
mencionados. O Barclays não fornece, e não forneceu, qualquer aconselhamento relativo a investimentos ou 
recomendações pessoais através do presente documento em relação aos assuntos descritos neste e não é responsável 
por fornecer ou organizar o fornecimento de qualquer aconselhamento especializado, incluindo aconselhamento jurídico, 
regulamentar, estruturante, atuarial, contabilístico, de auditoria modelo ou tributário, ou serviços relativos aos assuntos 
descritos no presente documento.  Mais ainda, nada no presente documento constitui ou deve ser considerado como 
aconselhamento jurídico, tributário, contabilístico ou regulamentar e deve procurar obter o seu próprio aconselhamento 
profissional conforme considerar necessário. Para além disso, nem todas as informações incluídas no presente 
documento podem estar relacionada consigo ou com todos os aspetos do seu negócio com o Barclays. 
 
Quaisquer informações financeiras definidas no presente documento têm apenas uma finalidade ilustrativa. Não são 
previsões do estado ou do desempenho financeiro presente ou futuro do Barclays Bank PLC ou de qualquer outra 
entidade dentro das empresas do Barclays Group e estão sujeitas a alterações. Tais informações financeiras ilustrativas, 
incluindo quaisquer indicações de ativos totais, rendimentos, financiamentos, estimativas e rácios de balanços, foram 
compiladas numa base de pro forma, não foram verificadas por entidade independente e, em alguns casos, podem 
ilustrar uma perspetiva modelada (incluindo estimativas) com base nos atuais pressupostos de planeamento do Barclays. 
Além disso, relativamente a quaisquer previsões e análises financeiras ou operacionais disponibilizadas nas informações 
do presente documento, o Barclays considerou que estas são exequíveis e que foram preparadas de forma razoável e 
correta em bases que refletem as informações, estimativas e opiniões atualmente disponíveis, de acordo com o 
desempenho financeiro e operacional futuro em ligação com os assuntos descritos no presente. 
 
As consequências da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) (Brexit) são ainda desconhecidas e o resultado das 
negociações entre a UE e o Reino Unido podem fazer com que o Barclays reconsidere a sua estratégia de planeamento. 
Consequentemente, o Barclays poderá reconsiderar ou modificar a sua posição ou alterar os seus planos. Mais ainda, a 
capacidade do Barclays para implementar os seus planos atuais está sujeita à aprovação de terceiros incluindo, mas não 
limitado a, aprovação regulamentar, aprovação por parte de um Tribunal e discrição da administração, estando também 
sujeita a alterações que podem ser significativas. A este respeito, as informações que lhe são fornecidas através do 
presente documento estão sujeitas a alterações e tais alterações poderão ser significativas, dependendo de um qualquer 
acordo final entre a UE e o Reino Unido, assim como das aprovações de terceiros.   
As informações fornecidas através do presente documento são o reflexo da resposta ao Brexit por parte do Barclays a 
partir da data da última atualização do presente documento. O Barclays não assume qualquer obrigação de fornecer 
qualquer informação adicional nem de atualizar nenhuma da informação ou conclusões existentes no presente 
documento nem de corrigir qualquer inexatidão que possa ser identificada. As informações no presente documento foram 
preparadas com base em informações e dados recolhidos a partir de fontes disponíveis publicamente e, quando aplicável, 
do produto do trabalho do Barclays em ligação com os assuntos contemplados nas partes relevantes do presente 
documento, em cada caso anteriores ou na data da última atualização do presente documento. O Barclays assumiu todas 
as informações fornecidas por terceiros ou por fontes públicas como completas, verdadeiras, honestas, precisas e não 
enganosas. O Barclays não dá qualquer garantia ou representação, expressa ou implícita, relativamente à precisão, 
integralidade ou razoabilidade das informações (incluindo previsões e suposições) incluídas no presente documento, quer 
tenham sido obtidas a partir de, ou com base em, terceiros ou fontes públicas ou de qualquer outra forma. As 
informações no presente documento são fornecidas à data da atualização mais recente do presente documento e 
poderão não ser finais, tendo como base informações disponíveis ao Barclays à data da atualização mais recente do 
presente documento, sujeitas a quaisquer suposições aqui estabelecidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
 
 "Barclays" significa qualquer entidade dentro das empresas do Barclays Group, sendo que "Barclays Group" significa 
Barclays Bank PLC, Barclays PLC e qualquer uma das respetivas subsidiárias, filiais, sociedade-mãe gestora e subsidiárias 
da sociedade-mãe. O Barclays Bank PLC está autorizado pela Prudential Regulation Authority (Autoridade de 
Regulamentação Prudencial) e é regulado pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira) e pela 
Prudential Regulation Authority, sendo também membro da Bolsa de Londres. O Barclays Bank PLC está registado em 
Inglaterra com o N.º 1026167 e sede social em 1 Churchill Place, London E14 5HP. 


