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Resposta da Comissão Europeia ao pedido da Comissão Parlamentar de 

Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco 

Internacional do Funchal (Banif) 

 

A Comissão congratula-se com o convite da Comissão Parlamentar de Inquérito para responder às 

perguntas colocadas pelos Deputados da Assembleia República. Como nota introdutória, a Comissão 

gostaria de explicar a história e o contexto geral do envolvimento da Comissão no resgate do Banco 

Internacional do Funchal (Banif) em 2013 e na sua resolução em 2015 («processo Banif»). No 

anexo 1, serão apresentadas as respostas às perguntas específicas dirigidas à Comissão em 2.6.2016. 

Por último, no anexo 2, a Comissão de Inquérito encontrará uma breve panorâmica sobre o direito 

da UE aplicável. 

Declaração introdutória 

Desde o início da crise financeira, a Comissão Europeia tratou casos envolvendo 117 bancos, em 22 

Estados-Membros, ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais, que conduziram à 

reestruturação de cerca de 30 % dos ativos do setor bancário europeu e à resolução ou liquidação de 

2 % dos ativos do setor bancário europeu. Na crise financeira, o controlo dos auxílios estatais foi 

fundamental para repor a viabilidade dos bancos que careciam de auxílio ou, quando tal não foi 

possível, para facilitar a sua saída ordenada do mercado, salvaguardando ao mesmo tempo a 

estabilidade financeira. Essas medidas protegem os concorrentes com empresas sólidas e ajudam o 

sistema bancário a conceder empréstimos a empresas que utilizam da forma mais produtiva os seus 

fundos. 

Ao longo da crise, a Comissão sublinhou a importância da estabilidade financeira na implementação 

das regras em matéria de auxílios estatais. Especialmente no início da crise, as condições excecionais 

de mercado tornaram necessário garantir que as condições associadas aos auxílios estatais a bancos 

sistémicos não criariam perturbações nos mercados financeiros. 

A história demonstrou repetidamente que ajudar empresas em dificuldade cujo modelo de negócio 

está desatualizado distorce profundamente a concorrência. Empresas não viáveis que recebem 

auxílios continuam a excluir empresas viáveis, eficientes e inovadoras e a distorcer os preços de 

mercado. Apoiar empresas menos eficientes significa, antes de mais, diminuir a eficiência média de 

todo o setor. Ajudar bancos em situação difícil, com modelos de negócio menos eficientes, leva à 

criação de um setor bancário menos eficiente, que não pode financiar a economia real tão bem como 

o poderia fazer um setor bancário eficiente. É, por conseguinte, toda a economia que sofre com um 

auxílio concedido para manter artificialmente a funcionar bancos não viáveis ou não reestruturados. 

Por conseguinte, restaurar a viabilidade foi, e continua a ser, um elemento fundamental na 

apreciação de bancos que necessitam de apoio do Estado. Para além dos prejuízos causados à 

concorrência e à eficiência do setor bancário no apoio à economia real, a manutenção de bancos não 

viáveis no mercado iria também debilitar ainda mais o sistema financeiro e os mecanismos de 

transmissão monetária e criar, a médio e longo prazo, um risco para a estabilidade financeira. 
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Quando um banco é apreciado como não viável e sem capacidade para inverter a situação com base 

num plano de reestruturação credível, pode receber um auxílio à liquidação para que esta se 

processe de forma ordenada. 

Os auxílios estatais aos bancos podem ser aprovados na condição de assegurarem, a longo prazo, o 

regresso à viabilidade do beneficiário do auxílio, minimizando o montante dos fundos públicos 

requeridos mediante a participação dos anteriores proprietários e dos credores subordinados nos 

custos (repartição dos encargos) e minimizando as distorções da concorrência resultantes desses 

auxílios. A Comissão aprecia separadamente essas condições em cada processo de auxílio estatal 

com base na situação específica e no momento em que o plano de auxílio é notificado pelo 

Estado-Membro à Comissão. A Comissão efetua essa apreciação com base na aplicação de um 

conjunto claro de regras delineadas e sucessivamente aperfeiçoadas nas sete comunicações sobre a 

crise, adotadas e publicadas pela Comissão1. 

Resumindo o seu envolvimento no caso Banif, a Comissão gostaria de assinalar três pontos 

principais: 

(1) Não faz parte das competências da Comissão supervisionar os bancos, elaborar medidas de 

auxílio estatal ou estratégias de resolução. Compete ao supervisor (no caso do Banif, o Banco de 

Portugal) supervisionar a solidez financeira dos bancos. Compete às autoridades nacionais 

conceder, ou não, um auxílio estatal e sob que forma. E compete à autoridade de resolução (no 

caso do Banif, o Banco de Portugal) determinar as estratégias de resolução dos bancos em 

situação de insolvência. 

O papel da Comissão é garantir que quaisquer medidas propostas pelas autoridades estão em 

conformidade com o direito da UE, nomeadamente as regras em matéria de auxílios estatais. 

Neste contexto, convém recordar que a Comissão agiu no desempenho das suas funções em 

matéria de política de concorrência, nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE). O controlo dos auxílios estatais assenta, em última instância, na obrigação de o 

Estado-Membro notificar as medidas de auxílio à Comissão. A Comissão tem o direito de fazer 

                                                           
1
  Comunicação sobre a aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adotadas em relação 

às instituições financeiras no contexto da atual crise financeira global («Comunicação relativa aos bancos 
de 2008»), JO C 270 de 25.10.2008, p. 8; Comunicação sobre a recapitalização das instituições financeiras 
na atual crise financeira: limitação do auxílio ao mínimo necessário e salvaguardas contra distorções 
indevidas da concorrência («Comunicação relativa à recapitalização»), JO C 10 de 15.1.2009, p. 2; 
Comunicação da Comissão relativa ao tratamento dos ativos depreciados no setor bancário da 
Comunidade («Comunicação relativa aos ativos depreciados»), JO C 72 de 26.3.2009, p. 1; Comunicação da 
Comissão sobre o regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade com as regras em matéria de 
auxílios estatais, das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro no contexto da atual crise 
(«Comunicação sobre a reestruturação»), JO C 195 de 19.8.2009, p. 9; Comunicação da Comissão sobre a 
aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2011, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio 
aos bancos no contexto da crise financeira («Comunicação sobre a prorrogação de 2010»), JO C 329 de 
7.12.2010, p. 7; Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2012, das regras 
em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira 
(«Comunicação sobre a prorrogação de 2011»), JO C 356 de 6.12.2011, p. 7; e Comunicação da Comissão 
sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas 
de apoio aos bancos no contexto da crise financeira, JO C 216 de 30.7.2013, p. 1. 
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perguntas, mas é o conteúdo da resposta do Estado-Membro que, em última instância, 

determina se uma medida de auxílio pode ser considerada compatível com o mercado interno. 

As competências da Comissão não abarcam nem substituem a responsabilidade do supervisor 

bancário ou da autoridade de resolução. Do mesmo modo, compete ao Estado-Membro decidir 

se notifica, ou não, uma medida de auxílio, tendo em conta as restrições orçamentais com que o 

Estado-Membro se pode deparar. A pedido de um Estado-Membro, porém, os serviços da 

Comissão darão o seu parecer quanto à probabilidade de a Comissão considerar compatíveis as 

medidas de auxílio que o Estado-Membro estiver na altura a ponderar. A Comissão colabora 

sempre com o Estado-Membro para apontar soluções que limitem tanto as ameaças à 

estabilidade financeira como as distorções da concorrência, quando a situação de um banco se 

torna precária. No entanto, compete, em última análise, ao Estado-Membro decidir qual a 

solução a notificar. 

(2) Desde a autorização temporária do auxílio de emergência em janeiro de 2013, a Comissão instou 

repetidamente Portugal a tomar medidas no caso Banif. A Comissão foi sempre muito clara 

quanto ao facto de que nenhuma das diferentes variações dos projetos de planos de 

reestruturação apresentados pelas autoridades portuguesas teria permitido ao Banif regressar à 

viabilidade2. As diferentes versões do plano apresentadas caracterizavam-se, todas elas, 

nomeadamente, pela qualidade muito fraca dos dados, por projeções de rentabilidade irrealistas 

e não fundamentadas, por uma falta de estratégia de negócios coerente e uma definição 

correspondente das atividades essenciais do banco e pela inexistência ou atraso na entrega de 

um cenário de stress e seus impactos. Todos estes elementos são essenciais para a Comissão 

apreciar o regresso à viabilidade de um banco, tal como estabelecido na Comunicação da 

Comissão sobre a reestruturação. Um plano de reestruturação coerente demonstrando o 

regresso à viabilidade do Banif era particularmente importante neste caso, porque o Banif 

continuava a ter dificuldades em cumprir o compromisso de reembolsar a Portugal o auxílio 

estatal recebido3. 

(3) Desde o início das discussões sobre o Banif em 2012, após o Banif ter recebido garantias de 

financiamento em 2011, a Comissão manteve-se em constante diálogo com as autoridades 

portuguesas a todos os níveis. Em especial, a Comissão fez sugestões construtivas sobre as 

possíveis formas de reestruturar o banco e estava preparada para atuar imediatamente quando a 

resolução foi decidida. A Comissão continuou a participar em discussões até agora, no 

                                                           
2
  O propósito da apreciação da viabilidade é demonstrar, de forma credível, que a entidade beneficiária do 

auxílio não irá necessitar de mais auxílios no futuro. Ficam, assim, protegidos os concorrentes que não 
recebem auxílios de ter de competir com bancos não viáveis e mantidos artificialmente a funcionar e os 
contribuintes de ter de continuamente cobrir perdas decorrentes de práticas de negócio insustentáveis. 
Um plano de reestruturação é, portanto, de natureza prospetiva, identificando e resolvendo problemas do 
passado e dirigindo o banco para uma situação em que estão resolvidos os problemas que levaram à 
concessão do auxílio e em que o banco se pode sustentar a si próprio no futuro. 

3
  O Banif reembolsou as duas primeiras prestações no montante de 150 milhões de EUR e 125 milhões de 

EUR com um atraso de, respetivamente, dois e quatro meses, mas falhou inteiramente o último 
pagamento de 125 milhões de EUR no final de 2014. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-31_en.htm


Página 4 de 64 

 

seguimento das medidas de resolução decididas em dezembro e dos compromissos assumidos 

por Portugal nesse contexto. 

Por último, a Comissão aprovou também planos de reestruturação em Portugal, que foram 

subsequentemente implementados (por exemplo, Banco Comercial Português (BCP) e Banco 

Português de Investimento (BPI). As decisões nesses casos foram tomadas, o mais tardar, 18 meses 

após o início das discussões. Tal contrasta fortemente com a duração das discussões sobre o Banif, 

que se prolongaram por mais de três anos entre a preparação da decisão de resgate, no início de 

2013, e a decisão de resolução de dezembro de 2015, tendo durado, no total, cerca de quatro anos. 

****** 

O Banif é um caso de um banco regional (cerca de 4 % de quota de mercado em todo o mercado 

português) com filiais em vários países. No período entre 2012 e 2015, o Banif falhou repetidamente 

as suas metas operacionais, que apresentavam valores de planeamento significativamente mais 

otimistas do que o que acabou por realizar (ver Figura 1). Este subdesempenho contribuiu também 

para as dificuldades acima referidas de o Banif cumprir o compromisso de reembolsar o auxílio 

estatal recebido em 2012 sob a forma de instrumentos de capital convertíveis contingentes (CoCo). 

Três anos após o início do processo, na sequência de uma tentativa falhada de vender o banco a um 

preço positivo, o Banco de Portugal, na sua qualidade de autoridade de resolução portuguesa, 

determinou que o Banif se encontrava em situação ou em risco de insolvência, desencadeando 

subsequentemente a resolução do banco. 

Em suma, em 2013, o Banif recebeu 1,1 mil milhões de EUR de auxílio estatal sob a forma de 

instrumentos de capital; em 2015, recebeu 2,2 mil milhões de EUR de auxílio de capital e ainda 0,4 

mil milhões de EUR de auxílio de capital mediante a extração de ativos do banco, o que a Comissão 

avaliou como uma medida de apoio aos ativos depreciados4, e uma reserva ascendendo a 0,4 mil 

milhões de EUR de auxílio de capital adicional para imprevistos. No total, o Banif recebeu 4,1 mil 

milhões de EUR de auxílios estatais (incluindo toda a reserva de 0,4 mil milhões de EUR), o que 

corresponde a 38 % dos ativos ponderados pelo risco do Banif em 2012. 

                                                           
4
  As medidas de apoio aos ativos depreciados são medidas em que o banco é protegido de perdas em partes 

dos seus ativos mediante a extração desses ativos do banco a um preço superior ao que poderia ser 
realizado numa venda de mercado ou através da concessão de uma garantia sobre esses ativos a um valor 
superior ao preço que poderia ser realizado numa venda de mercado. A Comissão adotou orientações 
específicas para a apreciação da compatibilidade desse tipo de medidas na Comunicação relativa aos ativos 
depreciados de 2009. 
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Figura 1 — Os valores reais revelaram-se sempre significativamente piores do que os planos de negócios do Banif 

 

O resgate do Banif em 2012-13 

As regras em matéria de auxílios estatais a favor dos bancos permitiram, na altura, o chamado 

«auxílio de emergência», que podia ser aprovado a título temporário, a fim de garantir a estabilidade 

financeira durante a crise. Nesse contexto, a Comissão aceitou o argumento do risco para a 

estabilidade financeira apresentado pelo Banco de Portugal, o supervisor responsável, e incluído na 

notificação pelo Governo português, aprovando o auxílio de emergência a favor do Banif em 21 de 

janeiro de 2013 («Decisão de Resgate»). 

Em 2011, o Banif recebeu um financiamento garantido pelo Estado através do regime português de 

garantias para fins de liquidez5 no montante de 875 milhões de EUR6. De acordo com as condições 

desse regime, Portugal tinha de apresentar à Comissão um plano de viabilidade — um plano de 

reestruturação light— para demonstrar que a necessidade de um auxílio à liquidez era temporária e 

não estava associada a um problema mais fundamental. No início de 2012, Portugal apresentou à 

Comissão um plano de viabilidade para o BANIF, tal como solicitado. 

No decorrer das discussões entre as autoridades portuguesas e a Comissão sobre questões 

suscitadas por esta última acerca do plano de viabilidade apresentado para o BANIF, os resultados 

líquidos do banco deterioraram-se de forma acentuada. Em comparação com os 33 milhões de EUR 

em 2010 e um resultado negativo de -161 milhões de EUR em 2011, o banco 

apresentou  -254 milhões de EUR durante os três primeiros trimestres de 2012. Em novembro de 

                                                           
5
  O regime foi inicialmente aprovado através de uma decisão sobre o auxílio estatal no processo NN60/2008, 

publicada no JO C 9 de 14.1.2009, p. 1, com uma retificação que figura no JO C 25 de 31.1.2009, p. 25, 
tendo sido continuamente prorrogado até ao presente, com base em decisões semestrais.  

6
  A nível do grupo, de acordo com o relatório sobre a utilização do regime de garantias a partir de 15 de abril 

de 2012, apresentado por Portugal no contexto da 6.ª prorrogação do regime de garantias para bancos 
portugueses (Processo SA.34958). 

http://prodmx/isis/case_detail/index.cfm?case_key_value=245053
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2012, tornou-se evidente que o Banif estava a violar os requisitos regulamentares de capital, com um 

rácio de fundos próprios de nível 1 («CT1») de 2,6 % — podendo baixar mesmo para 1,9 %7, se se 

contabilizar o capital circular8 —, o que teria implicado a falência do banco na ausência de uma 

recapitalização significativa por parte do Estado. 

Portugal notificou medidas de recapitalização urgentes para o Banif à Comissão em 11 de janeiro de 

2013. O Banco de Portugal argumentou energicamente que a proteção da estabilidade financeira em 

Portugal requeria o resgate do Banif e manifestou uma forte confiança na viabilidade do Banif. 

Embora a Comissão tenha assinalado as suas dúvidas quanto aos principais problemas do banco na 

Decisão de Resgate, deve ter-se em mente que, pelo facto de o Banco de Portugal ser o supervisor 

responsável com pleno acesso às contas financeiras e aos dados do banco, a Comissão podia 

razoavelmente esperar que o acesso privilegiado do Banco de Portugal à informação constituía a 

base para a sua apreciação positiva em termos de regresso à viabilidade e, por conseguinte, para a 

opção da recapitalização. A Decisão de Resgate só aprovou o auxílio para um período fixo e não de 

forma permanente, deixando claro que a Comissão só poderia adotar uma aprovação final se 

recebesse de Portugal um plano de reestruturação que demonstrasse a viabilidade a longo prazo do 

Banif, tal como definido na Comunicação sobre a reestruturação. 

Por conseguinte, a Comissão aprovou o auxílio em 21 de janeiro de 2013 à luz dos compromissos 

assumidos por Portugal, nomeadamente um calendário de reembolso do auxílio e a apresentação de 

um plano de reestruturação credível para demonstrar a viabilidade do banco a longo prazo. Em 

especial, Portugal comprometeu-se a que o plano de reestruturação para o Banif iria prever uma 

significativa redução do balanço em relação ao balanço em 31 de dezembro de 2012, através de uma 

transformação profunda do grupo no sentido de uma concentração nas suas atividades e mercados 

geográficos rentáveis (com especial incidência na Madeira e nos Açores). 

No mesmo dia em que a Comissão adotou a Decisão de Resgate, o Vice-Presidente da Comissão, 

Joaquín Almunia, responsável na altura pela política da concorrência, encontrou-se com o Ministro 

das Finanças, Vítor Gaspar9, para discutir a situação dos bancos portugueses e sublinhar a 

necessidade de um plano de reestruturação credível para o Banif tendo em conta as preocupações 

da Comissão. O Vice-Presidente Almunia reuniu-se igualmente com o Governador do Banco de 

Portugal, Carlos Costa, em 25 de fevereiro de 2013. 

                                                           
7
  Estes dados foram considerados confidenciais para a publicação da decisão que autoriza o auxílio de 

emergência, mas constituem, hoje, dados históricos. 

8
  Por «construções de capital circular» entende-se o facto de os detentores do instrumento de capital serem 

financiados pelo próprio banco. Tal era o caso dos chamados acionistas «estratégicos» Rentipar e 
Autoindustrial. Após a adoção da decisão que autoriza o auxílio de emergência, foi comunicado aos 
serviços da Comissão que o rácio de fundos próprios no final de 2012 teve de ser revisto em baixa pelo 
supervisor para 0,3 %  

9
  Os contactos entre a Comissão e Portugal aqui referidos visam ilustrar os marcos principais nas discussões 

sobre o Banif, mas não constituem uma lista exaustiva de todos os contactos ocorridos entre 2012 e 2015. 
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As discussões sobre um plano de reestruturação credível em 2013-

201510 

Desde a aprovação temporária do auxílio de emergência, em janeiro de 2013, a Comissão manifestou 

preocupações quanto à ausência de progressos, tendo repetidamente solicitado às autoridades 

portuguesas o envio de um plano de reestruturação viável com base em dados fiáveis. Por outro lado, 

o supervisor responsável (o Banco de Portugal) invocou preocupações quanto à estabilidade 

financeira, embora fosse perentório em considerar o banco fundamentalmente viável. Por 

conseguinte, a Comissão procedeu a um longo debate sobre a viabilidade a longo prazo do Banif, 

tanto em reuniões de alto nível como a nível técnico. Para ajudar as autoridades a apresentar um 

plano de reestruturação aceitável, os serviços da Comissão chegaram mesmo ao ponto de elaborar 

um esboço esquemático de um plano de reestruturação robusto para apoiar a gestão do banco e as 

autoridades. Mas tal nunca foi tido em conta pela gestão do banco. 

Após a aprovação provisória do auxílio de emergência, em janeiro de 2013, verificou-se um 

intercâmbio intenso sobre a apresentação de um plano de reestruturação robusto, tal como definido 

na Comunicação relativa aos bancos11, entre a Comissão e as autoridades portuguesas. Por exemplo, 

o Diretor-Geral Adjunto da Direção-Geral da Comissão responsável pela concorrência e auxílios 

estatais, Gert Jan Koopman, abordou estas questões em reuniões realizadas em Lisboa em 11 de 

fevereiro de 2013. 

Um elemento essencial nas discussões foi o negócio principal do Banif, nomeadamente a parte do 

negócio que poderia constituir a base de um banco sólido e viável, centrado nas zonas geográficas, 

linhas de negócio e produtos em que o banco estaria em melhor posição para maximizar as suas 

vantagens competitivas e rentabilizar o seu desempenho. Das informações fornecidas afigurava-se 

que as sucursais históricas do Banif (ou seja, Madeira, Açores, Lisboa e Porto) detinham a maior 

parte dos depósitos dos clientes e que a base de clientes que mais contribuía era constituída pelos 

segmentos Affluent, Private e Pequenos Negócios. Por conseguinte, estes segmentos de negócio 

pareciam ser os mais adequados para constituir a atividade principal a prosseguir no futuro. A 

consultora que prestava assistência ao Banif nessa altura (Bain) na conceção do plano de 

reestruturação também sugeriu a alienação de participações do Banif na filial de seguros Açoreana, 

na Unidade Banca de Investimento, na Unidade Gestão de Ativos e nas sucursais em Malta e Baamas 

(incluindo a filial das Ilhas Caimão). Embora o Banif estivesse a ponderar a saída do mercado do 

Panamá e a alienar a sua filial maltesa, a administração do banco considerou, no entanto, que era 

importante manter as suas sucursais nas Baamas12. 

                                                           
10

  Embora os principais elementos da discussão sejam aqui apresentados, são-no de uma forma mais 
detalhada na secção «Questões relacionadas com o prazo entre a Decisão de Resgate e a Decisão de Início 
do Procedimento» do anexo 1 — Respostas dos Deputados da Assembleia da República. 

11
  Ver o anexo sobre as regras da UE para uma explicação mais detalhada no que respeita às regras da UE 

aplicáveis e seus requisitos. 

12
  Mais pormenores sobre a filial das Baamas, incluindo informações sobre a origem dos titulares de contas e 

a dimensão média das contas, foram fornecidos no Plano de Reestruturação do Banif de 31 de janeiro de 
2014, página 129. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-31_en.htm
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Em 2 de abril de 2013, Portugal apresentou à Comissão a primeira versão completa do plano de 

reestruturação do Banif. Na sequência de contactos frequentes a nível dos serviços, foram 

apresentados um segundo e um terceiro projetos do plano, respetivamente em 10 de abril de 2013 e 

29 de junho de 2013. Essas versões atualizadas do plano de reestruturação não respondiam a 

nenhuma das questões fundamentais suscitadas a nível técnico. A Comissão assinalou que Portugal 

não tinha disponibilizado informações importantes, como distinções entre novos negócios e stocks 

de crédito existentes, margens brutas em diferentes segmentos de negócio, bem como perfis de 

maturidade para ativos e passivos existentes. Além disso, Portugal não conseguiu explicar várias 

incoerências nos números fornecidos, bem como a excessiva dependência do Banif em relação a 

ativos de tesouraria. Os pedidos de informações dirigidos pela Comissão a Portugal em relação a 

essas questões tinham por base os requisitos da Comunicação relativa aos bancos, que estabelece 

uma clara lista de elementos necessários para que a Comissão esteja em condições de aprovar um 

plano de reestruturação. As preocupações quanto à falta de informações necessárias para realizar a 

apreciação da viabilidade foram comunicadas a Portugal a alto nível, por exemplo, numa carta do 

Vice-Presidente Almunia à Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, em 16 de julho de 2013. 

Em 21 de agosto de 2013, Portugal enviou uma quarta versão do projeto de plano de reestruturação 

do Banif. Os serviços da Comissão tiveram de reiterar as suas dúvidas quanto à exequibilidade da 

execução desse plano e à viabilidade a longo prazo do banco, similares, senão mesmo idênticas, às 

questões que os serviços da Comissão já haviam apontado a Portugal no que respeita aos três 

anteriores projetos do plano de reestruturação. Essas dúvidas estavam relacionadas com a 

dependência excessiva dos ativos de tesouraria, o volume e a rentabilidade dos novos negócios e a 

falta de uma infraestrutura funcional moderna para os sistemas de informação de gestão do Banif. 

De um modo geral, na sua apreciação do projeto de plano de reestruturação, os serviços da 

Comissão afirmavam que o banco não dispunha de sistemas de informação de gestão claros e 

robustos e que a sua estratégia comercial não iria conduzir a uma rentabilidade projetada dos 

capitais próprios a um nível exigido do ponto de vista comercial. Além disso, como o Banif se tinha 

atrasado dois meses no reembolso da primeira prestação do auxílio estatal, a Comissão tinha dúvidas 

quanto à estratégia proposta sobre a forma como o auxílio estatal remanescente seria reembolsado 

em sintonia com os compromissos assumidos por Portugal e inscritos na Decisão de Resgate de 

janeiro de 2013. 

No final de 2013, na sequência dos últimos testes de stress realizados por uma consultora externa 

(Oliver Wyman), as imparidades do Banif tiveram de ser revistas em alta, indicando uma qualidade 

da carteira de empréstimos pior do que se esperava, suscetível, por conseguinte, de gerar perdas 

adicionais, o que iria reduzir ainda mais a base de capital do banco. Um novo modelo de imparidade 

teve de ser implementado pela gestão do banco, o que tornou obsoleto o anterior plano de 

reestruturação. Além disso, a rentabilidade do Banif dependia, em grande medida, dos retornos do 

financiamento a curto prazo do Banco Central Europeu investido em obrigações do Tesouro a mais 

longo prazo, o que não podia ser considerado um modelo de negócio sustentável. Os serviços da 

Comissão continuaram a ter dúvidas quanto à dimensão dos empréstimos feitos pelo banco aos seus 

acionistas e ao seu eventual papel como capital circular. 

Portugal apresentou à Comissão um quinto projeto do plano de reestruturação em 4 de fevereiro de 

2014. A fim de apreciar a qualidade e a rentabilidade do negócio principal do Banif, a Comissão 
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solicitara também uma loan tape (base de dados eletrónica dos dados sobre produtos de crédito) 

com descrições dos empréstimos individuais originados no ano de 2013. A loan tape é um extrato 

dos sistemas de dados internos do banco. Apesar de a Comissão não ser o auditor das contas do 

banco, os serviços da Comissão tentaram realizar uma análise aprofundada em termos de qualidade 

e rentabilidade do negócio do banco, mas os dados fornecidos eram de muito má qualidade: 

classificação incompleta de operações, clientes e negócios, ponderações de risco erradas e 

codificação incorreta dos dados, o que impediu a Comissão de tirar quaisquer conclusões. Embora as 

autoridades portuguesas tenham apresentado três alterações aos dados inicialmente comunicados, 

tiveram de reconhecer as insuficiências dos sistemas informáticos do Banif. Outro facto importante é 

que, em 14 de março de 2014, as autoridades portuguesas enviaram uma nota, preparada pelo Banif, 

sobre a metodologia por ele utilizada para calcular o seu custo dos fundos, ou seja, a taxa de juros 

paga pelas instituições financeiras pelos fundos que utilizam nos seus negócios diários e um dos mais 

importantes fatores de custo para uma instituição financeira13. Essa nota evidenciava que o modo 

como o Banif calculava o seu custo dos fundos não refletia as boas práticas bancárias e não era 

adequado para um modelo de rentabilidade sério14. 

Em 31 de março de 2014, o Vice-Presidente Almunia enviou uma carta à Ministra das Finanças, Maria 

Luís Albuquerque, na qual expressava sérias preocupações quanto aos poucos progressos realizados 

no processo Banif desde a sua carta de 16 de julho de 2013, em especial no que respeita à má 

qualidade das últimas apresentações de dados do Banif. Além disso, o Banif tinha estado a violar 

continuamente os compromissos assumidos em matéria de obtenção de capitais e de reembolso do 

auxílio estatal inscritos na Decisão de Resgate de janeiro de 2013. O Vice-Presidente confirmou à 

Ministra que os dados apresentados pelo Banif eram de muito má qualidade, suscitando sérias 

dúvidas quanto à robustez, importância e valor do último (fevereiro de 2014) projeto de plano de 

reestruturação. 

Para facilitar uma solução, os serviços da Comissão enviaram, em 8 de maio de 2014, às autoridades 

portuguesas um esboço de elementos que poderiam ter constituído a base para um plano de 

reestruturação credível («contour paper»). Com base nas informações prestadas por Portugal, o 

                                                           
13

  O custo dos fundos é importante porque um custo mais baixo irá gerar melhores retornos quando os 
fundos forem utilizados sob a forma de empréstimos de curto e longo prazo a mutuários. O spread entre o 
custo dos fundos e a taxa de juro cobrada aos mutuários representa uma das principais fontes de lucro 
para a maioria das instituições financeiras. 

14
  O banco tinha indicado que estava a estabelecer uma correspondência entre os seus custos dos fundos e 

os seus ativos com base no tipo de taxas (fixas ou variáveis), mas não com base na maturidade, o que 
implicaria a inexistência de correspondência entre as maturidades de ativos e passivos, criando e não 
gerindo riscos significativos do seu negócio principal. A prática da Comissão em casos anteriores tinha 
demonstrado que uma tal falta de correspondência entre ativos e passivos pode contribuir de forma 
importante para a falência de um banco. Na nota sobre os custos dos fundos apresentada por Portugal, o 
banco declarou que iria alterar o seu modelo de custo dos fundos e utilizar o CDS («credit default swap», 
um produto de seguros contra o incumprimento de empresas) de três outros bancos (BES, BCP e CGD) 
como uma estimativa para os seus próprios custos. Resulta da definição de custo dos fundos (ver nota de 
rodapé 13) que o custo dos fundos tem de ser calculado em relação aos custos reais incorridos pelo banco 
e não em relação ao prémio de risco médio (percebido) de três bancos diferentes e não comparáveis, para 
permitir uma gestão séria da rentabilidade do banco. 
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contour paper fazia sugestões, nomeadamente, sobre o negócio principal e as zonas geográficas 

principais no pressuposto de que o banco teria mais probabilidade de se tornar viável se se baseasse 

no seu negócio principal, em especial nas ilhas, onde o banco tinha uma forte presença. 

Em 9 de Junho de 2014, Portugal apresentou uma sexta versão do projeto de plano de 

reestruturação. Um teste de stress efetuado pelo Banco de Portugal foi apresentado à Comissão dois 

dias depois (11 de junho de 2014). Os serviços da Comissão analisaram todas as informações 

apresentadas e concluíram que a sexta versão do projeto de plano de reestruturação ainda não iria 

permitir à Comissão concluir que o Banif poderia ser viável a longo prazo. Questões essenciais 

continuavam sem resposta: ausência de um modelo de negócio claro, rentabilidade projetada dos 

capitais próprios demasiado baixa e falta de uma estratégia credível sobre o modo como o auxílio 

estatal seria reembolsado. Com efeito, a sexta versão do projeto de plano de reestruturação revelou 

que as projeções financeiras haviam piorado ainda mais desde a quinta versão anterior, de fevereiro 

de 2014. O Diretor-Geral Adjunto Koopman expressou as preocupações da Comissão na sua visita a 

Lisboa, em 12 de junho de 2014, oferecendo às autoridades a sua colaboração para facilitar uma 

solução a fim de responder às necessidades de reestruturação do banco com base no contour paper 

enviado às autoridades portuguesas em maio de 2014. Esta oferta não foi aceite. 

Em 8 de outubro de 2014, Portugal apresentou à Comissão um sétimo projeto de plano de 

reestruturação, que de novo ficava muito aquém dos requisitos para demonstrar um regresso à 

viabilidade. 

Mais uma vez, as preocupações quanto à falta de uma solução sustentável foram transmitidas a alto 

nível: em 21 de novembro de 2014, a nova Comissária para a política da concorrência, Margrethe 

Vestager, reuniu-se, em Lisboa, com a Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, para discutir o 

caso. Por carta posterior, de 12 de dezembro de 2014, a Comissária Vestager manifestou o seu 

apreço pelo entendimento comum de que uma solução satisfatória ainda não tinha sido alcançada e 

de que eram necessários mais progressos. A Comissária Margrethe Vestager sublinhou que o sétimo 

projeto de plano de reestruturação, de outubro de 2014, continuava a ficar aquém das exigências 

para considerar o auxílio estatal recebido compatível. A Comissária Margrethe Vestager tomou ainda 

nota de que o Governo português havia anunciado que iria procurar nomear uma nova 

administração para o banco. A Comissária solicitou a Portugal que apresentasse um plano de 

reestruturação atualizado até ao fim de março de 2015, incluindo, em anexo, para informação, uma 

versão atualizada do contour paper. 

Em 25 de fevereiro de 2015, a Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, respondeu à 

Comissária Vestager declarando a sua intenção de nomear um novo Presidente do Conselho de 

Administração para o Banif, anunciando que um novo plano, globalmente em sintonia com o contour 

paper da Comissão, poderia ser apresentado até ao fim de abril de 2015. Tal plano nunca foi 

apresentado à Comissão. 

 

Em 27 de março de 2015, a Ministra das Finanças forneceu uma breve atualização sobre a situação 

do Banif numa carta dirigida à Comissária, informando-a de que não fora possível encontrar uma 

nova administração para o Banif. Incluiu também, em anexo, duas manifestações de interesse de alto 

nível na aquisição do Banif. No entanto, a Comissão não recebeu mais informações sobre a eventual 
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concretização das manifestações de interesse. A Comissão observa que, de acordo com as 

informações transmitidas pelas autoridades portuguesas à Comissão, as partes que então tinham 

apresentado manifestações de interesse não figuravam entre as que submeteram uma proposta no 

processo de venda em 18-20 de dezembro de 2015. 

Na reunião de 23 de abril de 2015, a Comissária Vestager informou a Ministra das Finanças, Maria 

Luís Albuquerque, da sua decisão de dar início ao procedimento formal de investigação, ao que a 

Ministra das Finanças não levantou quaisquer objeções. 

Nessa reunião, houve um entendimento comum de que as diferentes versões do plano de 

reestruturação apresentadas pelas autoridades portuguesas aos serviços da Comissão mostravam 

que o banco não dispunha de um modelo e de uma estratégia de negócios bem centrados e que a 

sua presença geográfica e oferta de produtos amplamente dispersas não se traduziam em suficientes 

sinergias para funcionar de forma rentável. Além disso, a gestão do banco não tinha capacidade para 

monitorizar a rentabilidade efetiva de novos negócios, tinha graves deficiências em matéria de 

gestão dos riscos e de sistemas informáticos e apresentava uma série de outras práticas comerciais 

que não se afiguravam sustentáveis. 

Em 24 de julho de 2015, a Comissão deu início a um procedimento formal de investigação sobre o 

auxílio estatal concedido ao Banif em 201315 («decisão de início do procedimento»), manifestando 

dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado interno, em especial tendo em conta a 

incerteza no que respeita à viabilidade do Banif, à adequação da repartição dos encargos e à 

adequação das medidas propostas para resolver as distorções da concorrência. 

A análise do sétimo projeto de plano de reestruturação foi apresentada em pormenor na decisão de 

início do procedimento. As preocupações básicas mantiveram-se as mesmas que as que tinham sido 

comunicadas anteriormente de maneira informal às autoridades portuguesas. Como exemplo 

notável, a análise revelou que o plano ainda previa uma rentabilidade dos capitais próprios 

demasiado otimista de 22,7 % nas atividades principais (core) do banco, permitindo-lhe cobrir as 

perdas das atividades não principais (non-core). Com base nas circunstâncias macroeconómicas, na 

capacidade interna do banco e numa comparação com os seus concorrentes, era evidente que uma 

rentabilidade dos capitais próprios de 22,7 % era irrealista16. 

                                                           
15

  Auxílio estatal SA.36123 (2013/N) — Portugal — Recapitalização do Banif — Banco Internacional do 
Funchal. A versão não confidencial da decisão pode ser consultada no registo dos auxílios estatais, no sítio 
Web da Comissão:  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36123 

16
  A Decisão de início do procedimento de 24 de julho de 2015 explanou claramente este aspeto nos 

considerandos 66 e 67. A sétima versão do projeto de plano de reestruturação assentou na separação 
contabilística e organizativa interna do Banif em segmentos distintos [unidade principal (core), unidade 
não principal (non-core) e Banif mais], tal como descrito nos considerandos 29 a 33 da Decisão de início do 
procedimento, devendo o financiamento e o capital ser geridos numa base integrada a nível do banco no 
seu todo. O plano apresentava projeções financeiras para todo o Banif, sustentadas pelos resultados 
projetados dos três segmentos resultantes da separação interna e essencialmente justificadas pelos 
resultados da unidade principal e da unidade não principal, já que representam mais de 95 % dos ativos do 
Banif. No caso da unidade principal, o projeto de plano de reestruturação apontava para uma 

 



Página 12 de 64 

 

O procedimento formal de investigação de 2015 

Um procedimento formal de investigação confere ao Estado-Membro em causa a possibilidade de 

dissipar as dúvidas da Comissão, ao mesmo tempo que dá aos terceiros interessados a possibilidade 

de apresentar observações sobre o caso. O calendário indicativo para uma investigação formal, tal 

como previsto no Regulamento Processual17, é de 18 meses, pelo que poderia, assim, ter sido 

prorrogado até boa parte de 2016. 

Portugal transmitiu a sua resposta formal à Decisão de início do procedimento em 22 de setembro de 

2015. Na sua apresentação, o Governo declarou que a resposta foi preparada pela gestão do Banif e 

pela sua consultora, com o «apoio informal»18 do Banco de Portugal. Como elemento essencial, a 

apresentação de Portugal previa um carve-out (separação de ativos do balanço) com apoio estatal de 

uma carteira de ativos que incluía ativos em imparidade e a venda subsequente no mercado tanto do 

«banco limpo» daí resultante como dos ativos em carve-out, ambas as ações previstas para fevereiro 

de 2016. Da apresentação, a Comissão depreendeu que, na ausência desse carve-out — ou de um 

regime de proteção de ativos equivalente —, o capital próprio líquido do Banif seria provavelmente 

zero ou negativo, assim que o supervisor efetuasse uma análise da qualidade dos ativos. 

Foi efetuada uma reunião técnica entre a equipa da DG Concorrência responsável pelo processo e as 

autoridades portuguesas em 8 de outubro de 2015, na qual Portugal e o banco desenvolveram esses 

planos. A Comissão respondeu em seguida, em 29 de outubro de 2015, com um conjunto de 

perguntas a Portugal, reiterando as suas preocupações já expressas na reunião de que um tal carve-

out, com um financiamento do Estado, poderia constituir um novo auxílio estatal para além do 

auxílio já recebido, que era objeto do procedimento formal de investigação iniciado em julho de 

2015. 

A Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias tinha entrado em vigor em 1 de janeiro de 2015, tendo 

sido adotada pelos colegisladores na primavera de 2014 e transposta para o direito português em 

março de 201519. Por conseguinte, a Comissão recordou a Portugal o novo quadro, sublinhando já na 

reunião de 8 de outubro de 2015 bem como no seu pedido de informações de 29 de outubro de 

2015 que, se o carve-out dos ativos envolvesse um financiamento estatal e, potencialmente, um 

auxílio estatal para cobrir perdas existentes, essa medida teria de ser notificada por Portugal e 

                                                                                                                                                                                     
rentabilidade dos capitais próprios (return on equity - ROE) de 17,3 % em 2016 e de 22,7 % em 2017. 
Segundo as projeções, a unidade não principal teria ROE negativas de -8,6 % em 2016 e -8,3 % em 2017. As 
ROE negativas explicam-se pela ampla dimensão da carteira da unidade não principal e pela qualidade 
declarada dos seus ativos. A conjugação dos resultados projetados da unidade principal e da unidade não 
principal torna evidente que serão necessárias uma ROE e uma rentabilidade excecionalmente elevadas da 
unidade principal para garantir o regresso à viabilidade do Banif. 

17
  Regulamento (UE) 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, que estabelece as regras de execução 

do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, JO L 248 de 24.9.2015, p. 9. 

18
  Formulação utilizada na apresentação oficial de Portugal. 

19
  Lei n.º 23-A/2015, de 26 de março de 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
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apreciada em conformidade com as disposições aplicáveis da Diretiva Recuperação e Resolução 

Bancárias. Nesse contexto e a fim de determinar as perdas existentes e obter clareza sobre a situação 

do Banif, a Comissão sugeriu a Portugal, em 9 de novembro de 2015, que efetuasse quanto antes 

uma análise da qualidade dos ativos (AQA) do BANIF, com a participação do Mecanismo Único de 

Supervisão. 

Não obstante a urgência da questão, Portugal adiou uma reunião de alto nível em Bruxelas (sobre o 

Banif e o Novo Banco) em novembro de 2015. Em 12 de novembro de 2015, o Diretor-Geral Adjunto 

Koopman manifestou a Portugal preocupações a esse respeito, por carta, recordando a Portugal que 

uma decisão da Comissão sobre eventuais medidas de auxílio estatal ainda em 2015 exigiria uma 

notificação completa na primeira semana de dezembro. O Diretor-Geral Adjunto Koopman recordou 

a aplicabilidade da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, que, a partir de 1 de janeiro de 2016, 

prevê o resgate interno de credores seniores. 

Em 13 de novembro de 2015, Portugal respondeu às perguntas da Comissão de 29 de outubro. 

Portugal reconheceu que o carve-out em vista envolveria recursos estatais, embora o banco 

argumentasse que o Estado seria remunerado como um investidor de mercado. O Presidente do 

Conselho de Administração do Banif, Jorge Tomé, declarou, nessa apresentação, que já haviam sido 

lançados dois processos de venda separados com base numa iniciativa totalmente privada, os quais 

tinham chegado à fase de verificação prévia20: um para o «banco limpo», cuja conclusão estava 

prevista para 2015, e um para o carve-out, cuja conclusão estava prevista para fevereiro de 2016. 

Estes processos de venda de partes do Banif tinham sido lançados sem a intervenção da Comissão. 

Em 20 de novembro de 2015, a Comissão foi, então, contactada pelo Banco de Portugal para discutir 

cenários de resolução que o Banco de Portugal já tinha elaborado. O Banco de Portugal apresentou 

esses cenários à Comissão em 20 de novembro de 2015 numa reunião em Bruxelas. Tal como 

estimado pelo Banco de Portugal, os diferentes cenários apresentavam todos os substanciais 

montantes de fundos públicos – entre 1,2 mil milhões de EUR e 1,9 mil milhões de EUR –, apesar de 

incluírem um resgate interno de credores seniores que reduzia os custos para as autoridades 

públicas. Os cenários apresentados baseavam-se numa avaliação substancialmente atualizada do 

banco, nomeadamente de uma carteira constituída principalmente por empréstimos e imóveis 

malparados, que o Banco de Portugal tinha efetuado com uma consultora externa. Em todas as 

hipóteses apresentadas pelo Banco de Portugal, as perdas decorrentes da avaliação efetuada por 

peritos para o Banco de Portugal teriam sido tão elevadas que se duvidou seriamente de que fosse 

realista a perspetiva de um processo de venda voluntário bem sucedido do Banif como um todo 

(«banco limpo» e carve-out) sem um novo auxílio estatal. 

Em 26 de novembro de 2015, o Banco de Portugal respondeu à sugestão da Comissão quanto a uma 

AQA. Embora reconhecendo a situação de risco do Banif, o Banco de Portugal declarou que estava a 

ser procurada uma solução privada para o Banif consentânea com a proposta formulada em 22 de 

setembro de 2015, nomeadamente a venda de um «banco limpo» conduzida pelo próprio Banif. O 

                                                           
20

  Na fase de verificação prévia, as partes interessadas têm acesso aos dossiês e dados internos do banco, a 
fim de procederem à sua própria apreciação da situação e valor do banco. 
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Banco de Portugal declarou, por fim, que a AQA devia ter início em 2016, sob reserva de o banco 

continuar como uma entidade autónoma. 

Durante este período, a Comissária Vestager esteve também em estreito contacto com o Ministro 

das Finanças, Mário Centeno, desde o início do seu mandato (numa reunião em 1 de dezembro de 

2015 e em chamadas telefónicas realizadas em 8 de dezembro de 2015, 12 de dezembro de 2015 e 

16 de dezembro de 2015). Durante essas trocas de pontos de vista, a Comissária salientou que a sua 

equipa e os seus serviços estavam preparados para trabalhar em permanência com vista a ajudar as 

autoridades portuguesas a encontrar uma solução. 

Em 3 de dezembro de 2015, numa reunião em Bruxelas presidida pelo Diretor-Geral Adjunto 

Koopman, as autoridades portuguesas, representadas pelo Secretário de Estado Adjunto do Tesouro 

e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, não excluíram um cenário de resolução. No entanto, 

reiteraram que o processo de vendas iniciado pelo Banif continuaria a ser a sua via preferida. 

Portugal indicou que iria decidir a forma de proceder até 15 de dezembro de 2015, data em que 

esperava ter propostas vinculativas do processo de venda para o «banco limpo», processo que 

estava a ser gerido pelo Banif. Na sessão da reunião técnica a nível dos serviços, a Comissão 

assinalou que, para que o processo de venda não envolvesse um novo auxílio, o preço alcançado pelo 

banco no seu todo («banco limpo» mais carve-out) não podia ser inferior a zero21. Era, por 

conseguinte, importante dispor de todos os elementos do preço antes de se poder tomar uma 

decisão definitiva sobre a isenção, ou não, de auxílio estatal após o processo de venda. 

Além disso, os representantes portugueses sugeriram uma fusão com a CGD. A Comissão salientou 

que a CGD: a) era objeto de um plano de reestruturação em curso com vista ao regresso à viabilidade 

e ainda era, ela própria, deficitária; e b) estava sujeita a uma proibição de aquisição como um dos 

compromissos notificados por Portugal para a decisão de reestruturação da CGD em 2013. A 

proibição de aquisição tem uma dupla finalidade: i) proteger os concorrentes do banco beneficiário 

de auxílio contra estratégias de expansão agressivas alimentadas com fundos públicos; e ii) proteger 

o próprio banco de perseguir modelos de negócio agressivos e insustentáveis. Esta proibição de 

aquisição aplicável à CGD é válida até ao final do período de reestruturação, ou seja, 31 de dezembro 

de 2017. 

A Comissão assinala que, uma vez que o adquirente do negócio limpo do Banif, o Banco Santander 

Totta, foi selecionado por Portugal, tinha de demonstrar à Comissão a sua capacidade para realizar a 

integração do negócio do Banif a fim de assegurar a viabilidade da entidade resultante da fusão22. 

Embora tenha adquirido apenas o negócio do Banif expurgado de empréstimos malparados e de 

outros ativos não principais (non-core), o Santander Totta pagou um preço positivo por ele e ainda 

                                                           
21

  Se tal não fosse o caso e o preço global fosse inferior a zero, a questão que se colocava era quem iria pagar 
esse preço, uma vez que um acionista privado não seria obrigado a pagar. Se esse preço negativo fosse 
financiado pelo Estado, existiria então a probabilidade de ser concedido um novo auxílio. 

22
  Tal é descrito em pormenor na Decisão da Comissão sobre a resolução do Banif de 21.12.2015 nas secções 

3.3.4, A integração/plano de viabilidade do «banco limpo» (pontos 72 a 75), e 6.3.4, Restabelecimento da 
viabilidade a longo prazo (pontos 145 a 152), disponível em: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261943/261943_1745459_428_2.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261943/261943_1745459_428_2.pdf
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teve de suportar os custos da integração desse negócio nas suas próprias operações, implementar 

importantes medidas de reestruturação e assegurar uma capitalização suficiente. Perante o fraco 

desempenho da CGD em comparação com as suas próprias metas no plano de reestruturação e o 

relato continuado de perdas, os serviços da Comissão questionaram a capacidade da CGD para 

integrar o Banif de modo a responder rapidamente às deficiências operacionais do Banif e a inverter 

as mesmas. Em especial, os serviços da Comissão consideraram que era provável que a CGD 

necessitasse de capital adicional para realizar uma aquisição do Banif, dado que o Banif estava, ele 

próprio, a cair abaixo dos requisitos de capital e não tinha mostrado ser viável. Se a CGD tivesse 

necessidade de capital adicional (sob a forma de apoio estatal) para integrar o Banif, isso teria 

desencadeado a resolução da própria CGD em aplicação do quadro jurídico aplicável da Diretiva 

Recuperação e Resolução Bancárias. Por conseguinte, os serviços da Comissão consideraram que a 

CGD teria tido de garantir que a sua própria viabilidade não seria ameaçada pela aquisição do Banif. 

Por último, a CGD teria tido de participar no processo de venda do Banif para garantir um processo 

de venda aberto, justo e competitivo, de forma a excluir um auxílio ao comprador. 

Considerando que Portugal não apresentou qualquer outro plano concreto para uma eventual fusão, 

a Comissão toma nota agora dos relatos de imprensa sobre as grandes necessidades de capital para a 

própria CGD numa base autónoma. Tal parece confirmar a opinião dos serviços da Comissão de 

dezembro de que a CGD não teria tido capacidade para absorver e reestruturar as operações do 

Banif. 

Em 9 de dezembro de 2015, numa mensagem de correio eletrónico dirigida ao Governo português, o 

Diretor-Geral Adjunto Koopman explicou de modo mais aprofundado as condições em que a 

Comissão podia adotar uma decisão relativa a um auxílio compatível, ainda em 2015, bem como as 

condições em que a apreciação de qualquer medida de auxílio seria efetuada em 2016. Uma grande 

questão pendente nesse contexto era a investigação formal iniciada em 2015. Na ausência de um 

plano de reestruturação credível, se Portugal pretendesse manter o Banif como um banco em 

condições normais de funcionamento, essa investigação estender-se-ia em termos processuais por 

2016. Por conseguinte, o Diretor-Geral Adjunto Koopman informou Portugal de que, se se 

pretendesse obter da Comissão uma decisão definitiva em 2015, a Comissão só podia autorizar o 

auxílio recebido pelo Banif em 2013 como auxílio à liquidação. Esta era a única forma de concluir a 

investigação em curso em 2015, uma vez que os auxílios à liquidação não exigem um plano de 

reestruturação aprovado que assegure o regresso à viabilidade do banco enquanto entidade 

autónoma. A liquidação podia ser implementada através da integração (de uma grande parte) do 

banco noutro grande banco com capacidade para absorver o Banif. 

Os serviços da Comissão explicaram ainda a Portugal a forma como a Comissão iria apreciar os 

auxílios «no final do processo de vendas em 2016». Por conseguinte, era óbvio que a Comissão não 

tinha encerrado a via, preferida por Portugal, para o processo de vendas iniciado pelo Banif nem 

excluía uma apreciação de potenciais auxílios estatais em 2016. 

Nos dias seguintes, incluindo o fim de semana de 12 e 13 de dezembro de 2015, a Comissão manteve 

contactos com as autoridades portuguesas, permitindo que Portugal estivesse em condições de 

proceder a uma notificação, se assim o desejasse, em relação à qual a Comissão podia tomar uma 

decisão. As duas opções, a continuação do processo de vendas em curso e a resolução, foram 
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discutidas no que respeita à sua compatibilidade com as regras em matéria de auxílios estatais. Para 

o cenário de resolução, Portugal tinha em vista uma venda do negócio, com um banco de transição 

como base de recurso (fall-back). A Comissão continuou preocupada com a instabilidade do Banif 

perante as sérias dúvidas manifestadas anteriormente pela Comissão e os riscos correspondentes de 

o Banif permanecer como uma entidade autónoma após a resolução. As opções discutidas (e os 

compromissos assumidos por Portugal) são descritos de forma mais aprofundada nas respostas às 

perguntas. 

A Comissão também foi informada, por carta do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, de 

11 de dezembro de 2015, de que a posição de capital do Banif descera abaixo dos requisitos mínimos 

de capital em setembro de 2015 e que «novos impactos negativos prudenciais graves» eram 

suscetíveis de reduzir significativamente os fundos próprios do grupo. Ao mesmo tempo, na 

sequência de uma cobertura negativa da imprensa no fim de semana de 12-13 de dezembro de 2015, 

afigurou-se que o Banif estava a perder depósitos a um ritmo acelerado, o que sugeria que poderia 

ter de se encontrar rapidamente uma solução, enquanto Portugal continuava a perseguir uma dupla 

via de uma «venda voluntária» e uma «venda em resolução». 

Por carta de 14 de dezembro de 2015, dirigida ao Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e ao 

Presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, 

partilhava a sua preocupação quanto ao sistema financeiro português, com especial referência ao 

Banif, que havia entrado num processo de pré-resolução, e ao elevado nível de empréstimos 

malparados em Portugal, explicando que o setor bancário português teria necessidade de se 

consolidar num banco público sólido e num menor número de bancos privados. Em 18 de dezembro 

de 2015, o Presidente da Comissão respondeu, com referência à sua reunião à margem do Conselho 

Europeu de 17 de dezembro, que a Comissária Vestager permaneceria em contacto estreito com o 

Ministro das Finanças português, apontando simultaneamente para a realização da União Bancária e 

sugerindo que as questões herdadas do passado seriam abordadas no Semestre Europeu. 

Durante uma reunião com o Primeiro-Ministro António Costa, em 17 de dezembro de 2015, a 

Comissária Vestager reiterou que a Comissão continuava a estar preparada para ajudar as 

autoridades portuguesas a encontrar a melhor solução, tendo em conta a estabilidade financeira e a 

conformidade com as regras da UE. A Comissária Margrethe Vestager discutiu as opções disponíveis, 

tal como a Comissão as via nessa fase, tendo em conta a frágil situação de liquidez do banco e a 

urgência de encontrar uma solução à luz dos desenvolvimentos registados nos dias anteriores. Nesse 

contexto específico de levantamentos significativos de depósitos, as diferentes opções discutidas 

foram a venda do Banif num cenário de resolução ou, no caso de a venda falhar durante o fim de 

semana, uma liquidação ordenada da entidade. De um modo geral, a Comissária Vestager incentivou 

as autoridades portuguesas a assegurar uma preparação cuidadosa, a fim de evitar riscos para a 

estabilidade financeira. 

Portugal forneceu à Comissão informações sobre os resultados do processo de venda em curso em 

18 de dezembro de 2015. 
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A resolução do Banif no fim de semana de 18-20 de dezembro de 2015 

A Comissão sublinha que o processo de venda foi iniciado pelo próprio Banif, com o apoio das 

autoridades portuguesas, no mês antes da resolução, com um conhecimento limitado da Comissão. A 

Comissão não exigiu ao Banif que lançasse o processo de venda e não favoreceu nenhum comprador 

em particular. A decisão de conceder um novo auxílio estatal em 2015 foi tomada por Portugal. No 

entanto, tendo em conta a situação cada vez mais frágil do banco, tornou-se claro que era preciso 

encontrar uma solução que permitisse a reabertura do banco na segunda-feira, 21 de dezembro de 

2015, e evitasse uma liquidação desordenada, com consequências para a estabilidade financeira do 

sistema bancário português. 

Além disso, embora a Comissão tivesse apontado as consequências de uma decisão de conceder 

novos auxílios estatais em 2015 ou 2016, é importante notar que, sendo direito da União, a Diretiva 

Recuperação e Resolução Bancárias foi adotada pelos colegisladores, o Conselho e o Parlamento 

Europeu, na primavera de 2014, após intensas negociações que incluíram os ministros das finanças e 

a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Por conseguinte, o 

Governo português tinha estado diretamente envolvido na negociação do texto jurídico. Em 26 de 

março de 201523, o Governo também transpôs a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias para o 

direito nacional. Por conseguinte, as autoridades portuguesas estiveram sempre plenamente 

conscientes das consequências que a concessão de um auxílio estatal em 2016 implicava, 

nomeadamente que se aplicariam todas as regras em matéria de resgate interno da Diretiva 

Recuperação e Resolução Bancárias e que a resolução envolveria potencialmente o Conselho Único 

de Resolução da UE (e não apenas o Banco de Portugal)24. 

As autoridades portuguesas informaram a Comissão de que tinham sido recebidas três propostas 

vinculativas e uma proposta não vinculativa e apresentaram as propostas aos serviços da Comissão 

em 18 de dezembro de 2015. Os serviços da Comissão responderam a essas propostas por correio 

eletrónico, expressando pontos de vista preliminares sobre as implicações de um auxílio estatal, 

tendo em conta um entendimento comum alcançado previamente entre os serviços da Comissão e 

as autoridades portuguesas quanto às condições em que uma tal operação poderia ser 

implementada em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais. Na sequência da sua 

decisão de desencadear a resolução, competia à autoridade de resolução portuguesa selecionar a 

proposta vencedora entre as propostas recebidas. A proposta vencedora foi notificada por Portugal à 

Comissão como auxílio estatal na resolução. A tarefa da Comissão no âmbito das regras em matéria 

de auxílios estatais é garantir que o auxílio estatal ao Banif na resolução era compatível com as 

regras em matéria de auxílios estatais e verificar que o processo de venda era equitativo, aberto e 

                                                           
23

  Lei n.º 23-A/2015. 

24
  De acordo com as disposições pertinentes da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, se necessitar de 

um auxílio estatal, um banco deve ser considerado em situação ou em risco de insolvência. Essa 
determinação compete ao supervisor ou à autoridade de resolução, que têm de decidir se devem colocar 
um banco em resolução, após apreciação dos outros critérios pertinentes enunciados na Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias, e determinar a estratégia de resolução. Até ao final de 2015, ambas as 
funções, a de supervisor e a de autoridade de resolução, foram exercidas pelo Banco de Portugal. 
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transparente, de modo a excluir um auxílio estatal ao comprador. Tal como expresso na sua decisão 

relativa ao auxílio estatal, a Comissão não dispunha de qualquer elemento de prova em contrário. 

O custo desta resolução suscitou várias questões. Neste contexto, vale a pena recordar que Portugal 

já tinha implementado as disposições relativas ao resgate interno da Diretiva Recuperação e 

Resolução Bancárias desde março de 2015 (com exceção dos depositantes). Se Portugal tivesse 

decidido aplicar as disposições em vigor no seu direito nacional, teria diminuído o custo da resolução. 

Dado que o prazo para a transposição do resgate interno no âmbito da Diretiva Recuperação e 

Resolução Bancárias era 1 de janeiro de 2016, a aplicação do direito nacional era da responsabilidade 

das autoridades portuguesas. A Comissão não tem competência para apreciar a aplicação do direito 

nacional na sua decisão relativa a um auxílio estatal. No entanto, a Comissão observou que, no caso 

do Banif, Portugal decidiu limitar o resgate interno essencialmente aos detentores de dívida 

subordinada, cumprindo, assim, os requisitos ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais. 

Em contrapartida, se a resolução tivesse ocorrido em 2016 e, portanto, após o prazo de transposição 

de todas as disposições em matéria de resgate interno da Diretiva Recuperação e Resolução 

Bancárias, a Comissão teria de apreciar se o resgate interno, incluindo, eventualmente, os titulares 

de obrigações seniores e os depositantes não cobertos, tinha sido implementado na sua totalidade 

em conformidade com esta diretiva. Além disso, em 2016, a utilização do Fundo Único de Resolução 

na resolução teria implicado que o Conselho Único de Resolução fosse responsável pela elaboração 

de um regime de resolução — sem prejuízo das competências exclusivas da Comissão em matéria de 

auxílios estatais nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do regulamento 

que estabelece o Mecanismo Único de Resolução25. Por outras palavras, qualquer auxílio estatal ou 

utilização do Fundo Único de Resolução teria exigido a aprovação prévia pela Comissão ao abrigo das 

regras em matéria de auxílios estatais, inclusive em 2016. Conforme exigido por lei, a autoridade de 

resolução responsável teria de começar por apreciar se na resolução do Banif estavam reunidas as 

condições para o interesse público. 

Na sequência de uma notificação, em 20 de dezembro de 2015, que foi alterada várias vezes devido 

às negociações em curso entre as autoridades portuguesas e o adquirente, nas quais a Comissão não 

esteve presente e de que apenas foi informada posteriormente, a Comissão adotou a decisão relativa 

à resolução do Banif em 21 de dezembro de 2015. A notificação final por Portugal incluiu uma 

decisão de última hora de incluir a filial das Baamas no perímetro do «banco limpo» que foi vendido 

ao Santander Totta – evitando, assim, perdas para os clientes da filial das Baamas – e uma reserva de 

contingência de mais 0,4 mil milhões de EUR de auxílio de capital, elevando o montante total dos 

auxílios estatais para 3 mil milhões de EUR. 

O processo de resolução do fim de semana foi estreitamente coordenado a nível político pela 

Comissária Vestager e o Ministro das Finanças Centeno que estiveram em contacto telefónico em 19 

e 20 de dezembro de 2015. 

                                                           
25

  Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 2014, que 
estabelece regras e um procedimento uniformes para a resolução de instituições de crédito e de certas 
empresas de investimento no quadro de um Mecanismo Único de Resolução e de um Fundo Único de 
Resolução bancária e que altera o Regulamento (UE) n.º 1093/2010, JO L 225 de 30 de julho de 2014, p. 1. 
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Na sua decisão relativa ao auxílio à resolução, a Comissão aprovou também temporariamente uma 

transferência de ativos do Banif para um recém-criado veículo de gestão de ativos (Oitante). A 

aprovação desta medida de apoio a ativos depreciados podia ser concedida apenas a título 

temporário, uma vez que a Comissão não recebeu informações suficientes durante o curto período 

disponível para fazer uma apreciação completa em conformidade com a Comunicação relativa aos 

ativos depreciados. Na primavera de 2016, um perito independente contratado pela Comissão 

avaliou a medida de apoio aos ativos depreciados. A Comissão tomará em breve uma decisão sobre 

essa medida, assim que houver suficiente clareza sobre os balanços do perímetro vendido, da 

Oitante e do banco residual. É provável que o montante máximo de auxílio aprovado em dezembro 

de 2015 não seja ultrapassado. A Comissão nota ainda que, seis meses após a decisão e não obstante 

os compromissos assumidos por Portugal em dezembro de 2015, Portugal ainda não designou um 

administrador responsável pela monitorização das atividades da Oitante. 

Como observação final, a Comissão assinala que, em 2015, em paralelo com o caso Banif, tinha 

colaborado intensamente com Portugal para encontrar soluções para outro banco muito maior, o 

Novo Banco26. 

                                                           
26

  Decisão adotada em 19 de dezembro de 2015, ainda não publicada. 
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Anexo 1 

Respostas ao questionário pelos membros do Parlamento português. 

 

Observação: A comissão de inquérito apresentou dois questionários, dirigidos respetivamente à 

Comissária Margrethe Vestager e ao Diretor-Geral adjunto Gert Jan Koopman. A Comissão fornece à 

comissão de inquérito  um conjunto único de respostas. A numeração das seguintes respostas refere-

se à numeração no questionário da Comissária Vestager, que incluía todas as perguntas dirigidas ao 

Sr. Koopman. 

Além disso, a Comissão utilizou a proposta da comissão de inquérito de agrupar as respostas, a fim de 

evitar repetições. 

1. Questões relacionadas com as normas da UE aplicáveis (questões 4, 53  e 68) 

 

Desde o início da crise financeira, a Comissão adotou uma série de comunicações («comunicações 

sobre a crise»)27. Estas comunicações fornecem orientações pormenorizadas sobre os critérios para 

determinar a compatibilidade dos auxílios estatais com o mercado interno nos termos do 

artigo 107.º, n.º 3, alínea b), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE») no que 

diz respeito ao setor financeiro durante a crise financeira. As comunicações sobre a crise fornecem 

um quadro abrangente para uma ação coordenada de apoio ao setor financeiro, de modo a 

assegurar a estabilidade financeira, minimizando ao mesmo tempo as distorções de concorrência 

entre os bancos e nos Estados-Membros no contexto do mercado único. Expõem as condições de 

acesso aos auxílios estatais e os requisitos que têm de ser asseguradas para que tais auxílios sejam 

compatíveis com o mercado interno, à luz dos princípios relativos aos auxílios estatais enunciados no 

Tratado. Durante a crise, as regras em matéria de auxílios estatais que regem o apoio público ao 

                                                           
27 Comunicação sobre a aplicação das regras em matéria de auxílios estatais às medidas adotadas em relação 

às instituições financeiras no contexto da atual crise financeira global («Comunicação relativa aos bancos 
de 2008») (JO C 270 de 25.10.2008, p. 8); Comunicação sobre a recapitalização das instituições financeiras 
na atual crise financeira: limitação do auxílio ao mínimo necessário e salvaguardas contra distorções 
indevidas da concorrência («Comunicação relativa à recapitalização») (JO C 10 de 15.1.2009, p. 2); 
Comunicação da Comissão relativa ao tratamento dos ativos depreciados no setor bancário da 
Comunidade («Comunicação ativos depreciados») (JO C 72 de 26.3.2009, p. 1); Comunicação da Comissão 
sobre o regresso à viabilidade e apreciação das medidas de reestruturação do setor financeiro na atual 
crise nos termos das regras em matéria de auxílios estatais («Comunicação sobre a reestruturação») (JO 
C 195 de 19.8.2009, p. 9); Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2011, 
das regras em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio a favor das instituições financeiras no 
contexto da crise financeira («Comunicação sobre a prorrogação de 2010») (JO C 329 de 7.12.2010, p. 7) e 
Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2012, das regras em matéria de 
auxílios estatais às medidas de apoio a favor das instituições financeiras no contexto da crise financeira 
(«Comunicação sobre a prorrogação de 2011») (JO C 356 de 6.12.2011, p. 7). 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:270:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:270:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:270:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:270:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2009:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:356:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:356:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:356:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:356:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:356:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2011:356:TOC
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setor financeiro têm sido atualizadas regularmente. Em 10 de julho de 2013, a Comissão atualizou a 

comunicação de crise com a adoção da Comunicação relativa aos bancos de 201328 . 

Na sua resposta à crise financeira, a estabilidade financeira foi o objetivo primordial da Comissão, 

assegurando, ao mesmo tempo, que os auxílios estatais e as distorções de concorrência entre os 

bancos e nos Estados-Membros se mantenham a um nível mínimo. A estabilidade financeira implica 

a necessidade de impedir fortes repercussões negativas para o resto do sistema bancário que 

poderiam resultar da insolvência de uma instituição de crédito, bem como a necessidade de 

assegurar que o sistema bancário no seu conjunto continua a conceder crédito à economia real. Este 

objetivo primordial reflete-se não só na possibilidade de os bancos em dificuldade terem acesso aos 

auxílios estatais quando tal se revela necessário para a estabilidade financeira, mas também no 

modo como os planos de reestruturação são apreciados. A este respeito, convém sublinhar que a 

estabilidade financeira não pode ser assegurada sem a existência de um setor financeiro sólido. Os 

planos de mobilização de capitais devem, por conseguinte, ser avaliados com vista a assegurar que a 

viabilidade pode ser restabelecida num prazo razoável e numa base sólida e duradoura. Caso 

contrário, a instituição em situação de insolvência deve ser liquidada de forma ordenada. Ao aplicar 

as regras dos auxílios estatais a casos individuais, a Comissão tem em conta a conjuntura 

macroeconómica que afeta a viabilidade dos bancos e a capacidade de os bancos saudáveis para 

estar em condições de conceder empréstimos à economia real. Em contrapartida, os bancos que não 

têm qualquer perspetiva credível da viabilidade, com deficiências na gestão do risco e modelo 

empresarial bem definidas não são suscetíveis de orientar os seus fundos para as utilizações mais 

produtivas da economia. Desses bancos não viáveis, dificilmente se poderá esperar obter um 

contributo positivo para o crescimento, mas, pelo contrário, constituem um risco para o crescimento 

e a estabilidade, cujos encargos recairão afinal nos contribuintes e nos seus concorrentes. 

As "comunicações sobre a crise", bem como todas as decisões individuais relativas a medidas de 

auxílio e regimes abrangidos pelo âmbito de aplicação das referidas comunicações, foram adotadas 

com base no artigo 107.º, n.º 3, alínea b), do TFUE, que, a título excecional, autoriza auxílios 

destinados a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro. 

Em todas as suas comunicações sobre a crise, a Comissão deve apreciar a compatibilidade do auxílio 

notificado ao abrigo das regras aplicáveis à data da notificação do auxílio. Para o BANIF, isto significa 

que o auxílio de emergência notificado por Portugal em janeiro de 2013 foi avaliado em 

conformidade com as seis comunicações sobre a crise, emitidos entre 2008 e 2011, ao passo que o 

auxílio à resolução, que Portugal notificou em dezembro de 2015, foi apreciado ao abrigo da 

Comunicação relativa aos bancos de 2013 (para um panorama completo sobre as regras da UE 

aplicáveis, ver o anexo 2 — considerações gerais sobre o papel da Comissão no setor bancário 

auxílios estatais e panorâmica da legislação da UE aplicável). Por outras palavras, até à notificação de 

auxílio suplementar em dezembro de 2015, a seis Comunicações relativas à crise constituíam o 

quadro de auxílios estatais aplicáveis aos auxílios de emergência anteriormente notificado por 

Portugal no caso do Banif. Durante a resolução do Banif, em dezembro de 2015, as autoridades 

                                                           
28 Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em matéria de 

auxílios estatais às medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira, JO C216, 30.7.2013, p. 1. 
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portuguesas alteraram a qualificação do auxílio de emergência em auxílio à liquidação na aceção da 

comunicação sobre o setor bancário de 2013. Como consequência desta alteração do objetivo do 

auxílio, as sérias dúvidas sobre o plano de reestruturação do Banif, que tinham levado a Comissão a 

adotar a decisão de dar início a um procedimento formal de investigação («decisão de início do 

procedimento»), deixou de ter objeto e a Comissão não teve de se pronunciar sobre a apreciação da 

viabilidade do banco29. Em consequência, a Comissão podia revogar a decisão de início do 

procedimento e pôde declarar todas as medidas de auxílio que Portugal notificou à Comissão 

compatível como auxílio à liquidação para a resolução do Banif. 

Ao abrigo do Enquadramento dos auxílios estatais, as decisões em matéria de auxílios estatais 

invariavelmente contém conjunto de compromissos assumidos pelo Estado-Membro em causa. Esses 

compromissos estão na base das decisões, como sejam os compromissos por parte do Estado-

Membro em causa, a fim de garantir que o Banco irá respeitar o plano de reestruturação aprovado 

ou, no caso de uma decisão que autoriza um auxílio de emergência, prontamente um plano de 

reestruturação será apresentado à Comissão submetido pelo Estado-Membro em causa no prazo de 

seis meses a contar da aprovação do auxílio de emergência. Apenas os compromissos formalmente 

aprovados pela Comissão na decisão são juridicamente vinculativos para os Estados-Membros. 

No caso de Banif, os compromissos assumidos por Portugal e registados na decisão de emergência de 

2013 e na decisão de resolução foram formalmente aprovados pela Comissão3031 . Qualquer outro 

conjunto de documentos do Estado-Membro, como seja o projeto de catálogo de compromissos que 

foram apresentadas por Portugal nas discussões realizadas em junho de 2013, não tinha força 

jurídica vinculativa no que diz respeito à compatibilidade do auxílio, uma vez que não foi possível à 

Comissão dar a autorização definitiva para o auxílio de emergência e, deste modo, torná-las 

vinculativas. Estes documentos devem ser considerados como projeto de compromissos que foram 

                                                           
29 Ver secção 8 do SA.43977 (2015/N) — Portugal — Resolução do Banif — Banco Internacional do Funchal 

S.A.», a Comissão apresentou a sua apreciação na decisão de início do procedimento, com base, 
nomeadamente, no pressuposto de que Portugal visava um plano de reestruturação do Banif que teriam 
de satisfazer os requisitos da Comunicação relativa à reestruturação [...]. Em 20 de dezembro de 2015, 
Portugal re-notificou as medidas de auxílio da decisão relativa ao auxílio de emergência como auxílio à 
liquidação para o BANIF, e notificou novas medidas de auxílio de liquidação no contexto da resolução do 
Banif. Por conseguinte, a apreciação da Comissão na decisão de início do procedimento já não são 
aplicáveis, o Banif não será sujeito a um plano de reestruturação, mas sim uma estratégia de resolução, tal 
como notificada por Portugal. Como as dúvidas expressas na decisão de início do procedimento 
relacionavam-se com o plano de reestruturação do banco, que se tornaram sem objeto, por conseguinte, a 
referida decisão deve ser revogada». A versão não confidencial da decisão de resolução está disponível no 
sítio Web da Comissão:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977  

30 
 SA.34662 recapitalização do Banif — Banco Internacional do Funchal. 

31  SA.43977 resolução do Banif — Banco Internacional do Funchal. 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
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propostos, objeto de discussão entre as autoridades portuguesas, Banif e a Comissão mas afinal não 

aprovados em decisões da Comissão. 

Para além do quadro especial de crise aplicável ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais, 

o Conselho e o Parlamento Europeu, enquanto co-legisladores, sob proposta da Comissão Europeia, 

também prosseguiram com uma série de iniciativas legislativas destinadas a criar um setor financeiro 

mais seguro e mais sólido para o mercado interno. Assim, Portugal também foi um dos Estados-

Membros presentes no debate e adoção dessas iniciativas. Essas iniciativas, que incluem requisitos 

prudenciais mais rigorosos para os bancos, uma melhor proteção dos depositantes e regras para a 

gestão dos bancos em situação de insolvência — formam um conjunto único de regras para todos os 

atores financeiros dos 28 Estados-Membros da União Europeia. O conjunto único de regras, 

representando a fundação da União Bancária, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2015. A Diretiva 

Recuperação e Resolução Bancárias é, entre outras, como a Diretiva Requisitos de Fundos Próprios 

(DRFP), um elemento importante do conjunto único de regras32 . Era conhecida desde a adoção da 

diretiva relativa à recuperação e resolução bancária que a Diretiva Recuperação e Resolução 

Bancárias passaria a ser plenamente aplicável a partir de 1 de janeiro de 2016. Esta situação também 

se reflete na decisão de Portugal a transpor plenamente a Diretiva Recuperação e Resolução 

Bancárias (com exceção de determinadas disposições relativas ao depositante na recapitalização 

interna) já em março de 2015. 

A Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias estabelece as regras para a resolução dos bancos e das 

grandes empresas de investimento em todos os Estados-Membros. Os bancos são obrigados a 

elaborar planos de recuperação para ultrapassar dificuldades financeiras. As autoridades nacionais 

de resolução foram igualmente dotadas de um conjunto de poderes para intervir nas operações 

bancárias de modo a evitar situações de insolvência. Se os bancos enfrentam a falência, aquelas 

autoridades dispõem de amplos poderes e instrumentos para proceder à sua reestruturação, 

repartindo as perdas entre os acionistas e credores segundo uma hierarquia claramente definida. 

Estas autoridades têm o poder de aplicar planos de resolução aos bancos falidos, de forma a 

preservar as funções mais críticas dos bancos e evitar que os contribuintes tenham de resgatá-los. Ao 

abrigo da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, se for necessário um auxílio estatal a favor de 

um banco para preservar ou restabelecer a viabilidade, a liquidez ou a solvência, a autoridade 

competente/autoridade de resolução deve determinar se o banco se encontra em situação ou em 

risco de colapso. Em 2015, a autoridade competente era a autoridade nacional de resolução. Por 

conseguinte, a decisão de concessão de um auxílio para financiar medidas de resolução está a cargo 

do Estado-Membro. O papel da Comissão é garantir que todas as medidas tomadas estão em 

conformidade com as regras da UE. Atendendo a que Portugal transpôs a Diretiva Recuperação e 

resolução bancárias, no direito português, na primavera de 2015, a resolução do Banif e os passos 

                                                           
32 Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que estabelece um 

enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento e 
que altera Diretiva 82/891/CEE do Conselho, e as Diretivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e os Regulamentos (UE) n.º 1093/2010 
e (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, JO L 173 de 12.6.2014, p. 190. 
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dados no sentido da resolução eram destinados a caber no âmbito do referido quadro normativo33 . 

No caso de Banif, o Banco de Portugal foi a autoridade de resolução responsável e com poderes para 

intervir no funcionamento do Banif para evitar uma potencial falência do banco. Em 19 de dezembro 

de 2015, o Banco de Portugal determinou que as condições de resolução estabelecidas na Diretiva 

Recuperação e Resolução bancárias estavam preenchidas, isto é  (i) a instituição financeira está em 

situação de falência ou quase falida, (ii) não existem medidas privadas alternativas e (iii) há um 

interesse público na resolução34 . O Banco de Portugal decidiu, assim, colocar o Banif em resolução, 

de acordo com o quadro normativo português aplicável (a transposição da Diretiva Recuperação e 

resolução bancárias para o direito nacional). O Banco de Portugal decidiu a estratégia de resolução, 

que é uma combinação de uma alienação (venda de parte do Banif a um adquirente, o Banco 

Santander Totta) e a autonomização de ativos (transferência de ativos para Oitante). Portugal 

também avançou com a venda. Portugal notificou o auxílio para a resolução do Banif à Comissão em 

20 de dezembro de 2015, que o aprovou em 21 de dezembro de 2015. 

Quanto à questão de saber se a Comissária Margrethe Vestager, abordou o tema com o seu 

antecessor (pergunta 68), a comissão de inquérito entenderá que a apreciação da Comissão no 

presente caso fundamenta-se em regras que não se tinham sido alteradas desde agosto de 2013. 

Além disso, a Comissão tem procedimentos em vigor para uma adequada transferência de dossiês 

quando o novo Colégio de Comissários toma entra em funções. 

2. Questões relacionadas com o calendário antes da decisão relativa ao auxílio de 

emergência35 (SA.34662), de janeiro de 2013. (questões 1, 2, 3, 5, 43, 43.1, 43.2, 43.3, 

43.4, 44, 44.1 e 44.2) 

 

Antes da decisão de emergência, o Governo português tinha de decidir entre uma resolução e uma 

recapitalização do Banif. Tinha a Comissão conhecimento destas opções e se as analisou/formulou 

uma preferência? (questões 1 e 2). Por que é a Comissão decidiu, em última análise, autorizar a 

recapitalização de emergência do Banif em 2013? 

No decurso de 2012, no contexto do programa de assistência financeira para Portugal em 11 de maio 

de 2010, Portugal entrou um diálogo com a Comissão sobre os problemas que o Banif teve de 

enfrentar, pondo o banco em «OSC» ("our subject of concern") ("nosso assunto de preocupação"). 

No decurso desse diálogo, foram discutidas entre as autoridades portuguesas e a Comissão eventuais 

cenários de resolução antes mesmo da notificação do auxílio de emergência em Portugal em janeiro 

de 2013. Portugal também partilhou informalmente com a Comissão cenários de resolução 

preparados pelo Banco de Portugal. 

                                                           
33  Lei 23-A/2015 de 26.03.2015. 

34 
 Ver também a secção 3.2 da decisão de resolução (SA.43977). 

35  Auxílio estatal SA.34662 (2013/N) — Portugal — Recapitalização do Banif — Banco Internacional do 
Funchal — Auxílio de emergência. A versão não confidencial da decisão será publicada no registo dos 
auxílios estatais no sítio Web da Comissão: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34662  
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Entre setembro e novembro de 2012, os serviços da Comissão colocaram várias perguntas às 

autoridades portuguesas no que se refere aos desafios Banif enfrentava, e invocando estas questões 

A Comissão já identificava várias lacunas na estratégia de reestruturação. É de notar que a Comissão 

assinalou estas dúvidas, mesmo na decisão de emergência, como se pode ver no considerando 67 

dessa decisão, que os problemas do banco «imensos», nos termos do qual «uma grande revisão do 

modelo empresarial do banco, o que implicava uma profunda reestruturação, uma considerável 

redução e incidência geográfica, ou uma liquidação ordenada no caso de o banco não poder 

restabelecer a sua viabilidade.». Decorre desta redação que a Comissão não estava tão certa como 

Portugal de que o Banif poderia recuperar a sua viabilidade a longo prazo. 

Foi, no entanto, da plena responsabilidade de Portugal decidir quais as medidas que pretendia 

notificar à Comissão ao abrigo das aplicáveis comunicações sobre a crise. Em 11 de janeiro de 2013, 

Portugal notificou a medida de recapitalização do Banif à Comissão (após o Ministro das Finanças ter 

já anunciado o seu acordo de princípio em 31 de dezembro de 2012). Portugal não faz qualquer 

referência a um cenário de resolução na sua notificação. Apenso àquela notificação constava um 

anexo (Anexo 1), no qual o Banco de Portugal concluia, nas páginas 16-17 que «tendo em conta as 

circunstâncias macroeconómicas (as quais foram a referência para os planos de financiamento e de 

capital apresentadas pelos bancos portugueses), a evolução dos níveis de rendibilidade previstos 

pelo plano [FCP], capaz de assegurar a remuneração e o reembolso de uma parte significativa do 

investimento público no período de investimento, bem como a evolução projetada dos rácios de 

capital acima do mínimo aplicável, permite concluir que, neste sentido, a proposta de estrutura de 

capitalização é adequada e o Banif seria viável até ao final do período de investimento público, de 

modo a atingir os níveis de rendibilidade que são capazes de atrair o interesse de investidores 

privados e, portanto, permitir o desinvestimento de fundos públicos, em conformidade com a lei, 

sem prejuízo dos riscos inerentes à execução do plano [FCP], que foram identificados pelo Banif no 

ponto 8 do plano de recapitalização e no ponto 8 das notas sobre o plano de recapitalização.». O 

Banco de Portugal, autoridade responsável, com pleno acesso à contabilidade financeira e dados do 

Banco, a Comissão podia razoavelmente esperar que o Banco de Portugal a um acesso privilegiado à 

informação constitui a base para a sua avaliação positiva no que diz respeito ao regresso à 

viabilidade e, por conseguinte, a escolha de uma recapitalização. 

Além disso, a opinião positiva do Banco de Portugal sobre o regresso à viabilidade do banco, 

autorizou Portugal a assumir compromissos na decisão relativa ao auxílio de emergência de janeiro 

de 2013 sobre a recapitalização privada e parcial os reembolsos do capital do auxílio estatal a partir 

de seis meses a contar da data da decisão (30 de junho de 2013). 

Tendo em conta o seguinte: 

i. As declarações claras por parte de Portugal e do Banco de Portugal, de que acreditavam na 
viabilidade a longo prazo do BANIF; e  

ii. Portugal notificou a recapitalização, juntamente com um compromisso de apresentar um 
plano de reestruturação do Banif, em conformidade com a Comunicação relativa à 
reestruturação, até 31 de março de 2013; e  

iii. A falta de dados empíricos e elementos factuais que permitissem à Comissão rejeitar essas 
avaliações (uma vez que a Comissão só dispõe das informações fornecidas por Portugal), 
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a Comissão não dispunha, na altura, de elementos suficientes para pôr em causa a avaliação de tal 

dramática situação do banco que teria impedido a Comissão de  aprovar, a título temporário, o 

auxílio de emergência. 

Deve ter-se em conta que a decisão só aprovou os auxílios de emergência por um certo período de 

tempo, e não numa base permanente. A decisão de emergência deixou claro que a Comissão poderia 

adotar uma aprovação final se recebida por Portugal um plano de reestruturação do Banif, que 

demonstrasse a viabilidade a longo prazo, tal como definidas no ponto 13 da Comunicação relativa à 

reestruturação36 . Nos compromissos notificados por Portugal para a concessão de um auxílio de 

emergência para o Banif, Portugal comprometeu-se a apresentar um plano de reestruturação até 31 

de março de 2013, data em que a Comissão tomou em consideração na sua apreciação da 

compatibilidade da medida em causa. Esta possibilidade de aprovar temporariamente auxílios de 

emergência de um banco é igualmente confirmada na Comunicação relativa à recapitalização, que 

permita a tomada de decisões de emergência para os bancos que não sejam fundamentalmente 

sólidos, sob condição de reforçados requisitos em matéria de reestruturação. 

Os diversos planos de reestruturação posteriormente apresentados por Portugal não demonstrou a 

viabilidade a longo prazo, de forma realista, como demonstra a decisão da Comissão de dar início a 

um procedimento formal de investigação sobre os auxílios notificados para o Banif em 24 de junho 

de 2015, assim como, em última análise, pela necessidade de resolver o Banif na medida em que 

nenhum comprador privado pôde ser encontrado para adquirir o banco sem recurso a apoio público. 

Tinha a Comissão conhecimento do relatório do Citigroup (Centauro relatório) e qual a sua 

opinião? (questão 43, 43.1-43.4) 

 

A Comissão recebeu o primeiro projeto de relatório Centauro durante a missão da Comissão 

Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional (FMI) (os membros da 

troika) no âmbito do programa de assistência financeira para Portugal em agosto de 2013. Portugal 

transmitiu  versões atualizadas do relatório à Direção-Geral da Comissão responsável pela política da 

concorrência em 4 de setembro de 2013 (através do Ministério das Finanças e do Banco de Portugal) 

e em 17 de novembro de 2013 (através do Banco de Portugal). 

A Comissão tomou nota do relatório e usou-o aquando da avaliação das perspetivas de viabilidade do 

Banif. A Comissão partilhou as dúvidas expressas no relatório sobre o regresso projetado à 

profitabilidade (que depende em larga medida de fatores externos, tais como uma alteração das 

taxas de juro Euribor e previsões de rendibilidade do capital próprio acima das paridades do banco 

no mercado português), o risco de não poderem gerar capital suficiente para reembolsar o Estado e a 

dependência de uma venda futura. Importa notar que o relatório Centauro não era em si mesmo 

                                                           
36  «a viabilidade a longo prazo é assegurada quando o banco se encontra em condições de cobrir todos os 

seus custos, incluindo as amortizações e os encargos financeiros, e obter uma rendibilidade adequada do 
seu capital, tomando em consideração o perfil de risco do banco. Um banco reestruturado deve poder 
competir no mercado pela obtenção de capitais com base nos seus próprios méritos, em conformidade com 
os requisitos regulamentares relevantes.» 
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uma análise aprofundada das operações do banco ou da carteira de empréstimos em curso. Pelo 

contrário, era uma análise preliminar, conseguida principalmente por meio de uma entrevista com a 

recém-nomeada administração. Com base no relatório CITI, a Comissão não estava em condições de 

chegar a uma conclusão positiva sobre a viabilidade a longo prazo do Banif. Além disso, a Comissão 

não recebeu qualquer análise aprofundada sobre a rendibilidade do banco que poderia ter explicado, 

ou rejeitado, as projeções feitas pela empresa CITI, no seu relatório. 

Como se disse na resposta anterior sobre as questões relacionadas com o período que antecede a 

decisão de emergência, em setembro e novembro de 2012, os serviços da Comissão colocaram várias 

perguntas às autoridades portuguesas sobre os desafios que o Banif teve de enfrentar. Estas 

questões tiveram em conta as dúvidas suscitadas pelo Citigroup no Centauro relatório. Estas dúvidas 

foram refletidas na decisão relativa ao auxílio de emergência. 

Foram, no entanto, as declarações do Banco de Portugal, enquanto autoridade de controlo as 

declarações do banco, e as declarações de Portugal de que o Banif era um banco de importância 

sistémica que levou a Comissão a aprovar temporariamente a concessão do auxílio de emergência, 

como notificado por Portugal. Na decisão relativa ao auxílio de emergência, a Comissão exprimiu as 

suas dúvidas, salientando que a fim de aprovar definitivamente a recapitalização do Banif, o plano de 

reestruturação deve prever uma importante revisão do modelo de negócios do banco, o que implica 

uma profunda reestruturação, uma considerável redução e um enfoque geográfico limitado, ou uma 

liquidação ordenada no caso de o banco não poder restabelecer a sua viabilidade. 

Que medidas foram incluídas na decisão relativa ao auxílio de emergência de janeiro de 2013 e 

qual o prazo para aplicar estas medidas ? (questão 3, 5, 44, 44.1, 44.2) 

A decisão de emergência aprovou duas medidas de auxílio: (i) a emissão de 70.000.000.000 novas 

ações do BANIF ao preço de 0,01 EUR cada para ser subscrito por Portugal, o que equivale a um 

aumento de capital de 700 milhões de euros («ações especiais»); e (ii) a subscrição de instrumentos 

convertíveis contingentes («Valores mobiliários híbridos» ou «CoCos»), no montante de 400 milhões 

de euros emitidos pelo Banif. 

Uma decisão de emergência apenas autoriza temporariamente os auxílios estatais notificados por 

um Estado-Membro, com base num conjunto de compromissos firmes. Na decisão relativa ao auxílio 

de emergência para o Banif, Portugal comprometeu-se a, entre outras coisas, apresentar, no prazo 

de 6 meses, um plano de reestruturação que demonstre o regresso à viabilidade a longo prazo do 

Banif, para mobilizar capitais privados num determinado prazo, o reembolso dos CoCo, de acordo 

com um calendário preestabelecido e outras medidas para garantir as distorções da concorrência 

seriam limitadas ao mínimo (como uma proibição de aquisições e de um limite para a remuneração 

dos organismos e gestão do Banif). A totalidade dos compromissos assumidos figura na decisão 

relativa ao auxílio de emergência, tal como publicado no sítio Web da Comissão (ver nota de rodapé 

35).Error! Bookmark not defined. 

Os compromissos assumidos por Portugal na decisão de emergência deviam ser aplicáveis até a 

Comissão pudesse aprovar um plano de reestruturação definitivo. Portugal nunca comunicou 

qualquer alteração ou quaisquer compromissos alternativos à decisão de emergência, por 

conseguinte, os compromissos continuaram a ser juridicamente vinculativos. Portugal comprometeu-



Página 28 de 64 

 

se a apresentar um plano de reestruturação até 31 de março de 2013. Portugal comprometeu-se 

ainda que o Banif permitiria mobilizar capitais privados até ao final de junho de 2013. Portugal 

notificou também o compromisso de garantir o reembolso dos CoCos concedida ao Banif e um 

calendário preciso, segundo a qual o reembolso devia ter lugar. O compromisso de Portugal referido 

na decisão relativa ao auxílio de emergência, com a data-limite para a última parcela no final de 

201437 . Tal como descrito no considerando 24 da decisão de início do procedimento, o Banif não 

respeitou este calendário, e não restitui o montante total de CoCos, de acordo com o compromisso 

assumido por Portugal38 : 

i. O Banif não conseguiu aumentar 450 milhões de euros de capital privado até 30 de 

junho de 2013 e, portanto, não teve capacidade para utilizar as receitas 

correspondentes a um reembolso de 150 milhões de euros, tal como anunciado. Em 

vez disso, o Banco mobilizou cerca de 240,7 milhões de EUR até agosto de 2013, 

70,8 milhões de EUR em outubro de 2013 e 138,5 milhões de EUR em maio de 

2014. 

ii. O primeiro reembolso de CoCos no valor de 150 milhões de EUR, foi efetuado em 

agosto de 2013. No entanto, o Banif não cumpriu o prazo de reembolso da parcela 

seguinte de CoCos (125 milhões de euros) até ao final de 2013, que foi, contudo, 

reembolsada quatro meses mais tarde, em abril de 2014. 

iii. O Banif não cumpriu o prazo final para reembolsar a parcela de CoCos (125 milhões 

de euros) até ao final de 2014. Na data desta Decisão, o reembolso ainda não tinha 

sido realizado. 

Nenhum dos compromissos assumidos por Portugal no contexto da decisão relativa ao auxílio de 

emergência do Banif teve o prazo de 2015. Os compromissos assumidos por Portugal no contexto da 

decisão relativa ao auxílio de emergência de 2013 continuavam a ser aplicáveis em 2015, dado que a 

Comissão não teve possibilidade de tomar uma decisão para aprovar o auxílio notificado numa base 

permanente. Esta incapacidade resulta de uma combinação de a) o facto de que Portugal nunca ter 

apresentado um plano de reestruturação realista que demonstrasse a viabilidade a longo prazo, 

como se tinha comprometido a fazer no âmbito da decisão relativa ao auxílio de emergência, e b) o 

Banco repetidamente falhou os objetivos resultantes dos compromissos que tinham sido 

apresentados por Portugal (ou seja, o banco não cumpriu o prazo para obtenção de 450 milhões de 

                                                           
37 

 Portugal comprometeu-se a, até ao final de junho de 2013, mobilizar capitais privados no valor de 
450 milhões de EUR e as receitas que poderiam ser utilizados para reembolsar CoCos no valor de, pelo 
menos, 150 milhões de EUR; Até ao final de 2013, a reembolsar outra parcela de CoCos no valor de, pelo 
menos, 125 milhões de EUR; e até ao final de 2014, a reembolsar todos os Cocos (ou seja, mais 
125 milhões de euros). 

38 
 Auxílio estatal SA.36123 (2013/N) — Portugal — Recapitalização do Banif — Banco Internacional do 
Funchal. A versão não confidencial da decisão pode ser consultada no registo dos auxílios estatais, no sítio 
Web da Comissão: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36123 
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euros de capital privado e todos os prazos para o reembolso de CoCos). Devido à não observância de 

alguns compromissos essenciais, a Comissão teve de dar início ao procedimento de investigação 

formal em julho de 2015. Como a decisão de início do procedimento enuncia, a Comissão observou 

que a violação dos prazos de reembolso dos CoCos e da obtenção de capitais não tinha 

desencadeado a conversão do montante em dívida de CoCos em  ações com direitos de voto plenos 

e a atribuição do direito de voto às ações especiais detidas pelo Estado. No considerando 89 da 

decisão de início do procedimento, a Comissão claramente manifestou as suas dúvidas sobre o efeito 

de que a violação do compromisso sobre a repartição dos encargos com a diluição dos acionistas 

existentes. «na medida em que tais medidas não tenham sido realizadas, mesmo que o calendário de 

reembolso dos CoCos não foi cumprido, é duvidoso que a diluição dos acionistas atingiu o máximo 

previsto pela decisão relativa ao auxílio de emergência e do plano de reestruturação.» 

A Comissão observa que a decisão de emergência também inclui um compromisso das autoridades 

portuguesas de que «o plano de reestruturação do Banif proporcionaria uma significativa redução do 

balanço em relação ao balanço em 31 de dezembro de 2012, através da realização de uma 

transformação profunda do grupo a concentrar-se nas suas atividades rentáveis e geografias (com 

destaque para a Madeira e os Açores)». No âmbito desse compromisso, Portugal tinha fixado o papel 

principal dessas regiões, o que representaria uma versão revista e um modelo de negócio viável do 

banco. Como resulta da síntese dos diferentes planos de reestruturação e as dúvidas suscitadas pela 

Comissão na decisão de início do procedimento, Portugal e o Banco não implementaram as 

mudanças necessárias para cumprir o compromisso. 

No que diz respeito à execução do plano de reestruturação, a Comunicação sobre a reestruturação 

estabelece um prazo máximo de cinco anos para uma reestruturação eficaz que permite um 

restabelecimento credível da viabilidade do banco reestruturado.Error! Bookmark not defined. No 

caso de Banif, uma vez que o Banco recebeu auxílios no início de 2013, o ponto de partida de 

qualquer plano de reestruturação deveria ser o final de 2012, e, por conseguinte, do período de 

reestruturação previsto até ao final de 2017, tendo em conta o período máximo de cinco anos fixado 

pela comunicação relativa à reestruturação. 

As autoridades portuguesas apresentaram o seu primeiro plano em 2 de abril de 2013 e várias 

atualizações ou versões revistas foram apresentados nos dois anos seguintes. Portugal nunca foi 

capaz de demonstrar, de forma realista, em qualquer dos planos que o Banif teria sido capaz de 

cumprir todos os requisitos da Comunicação relativa à reestruturação e de recuperar a sua 

viabilidade (tal como explicado igualmente na decisão de início do procedimento). À medida que o 

tempo avançava, discrepâncias entre as projeções das anteriores versões do plano de reestruturação 

e os resultados financeiros do banco (em 2013 e 2014) deram origem a dúvidas crescentes quanto à 

viabilidade do banco e a credibilidade da proposta de planos de reestruturação. O quadro 1  

apresenta indicadores selecionados de rendibilidade retirados dos planos de reestruturação de abril 

de 2013, fevereiro de 2014 e outubro de 2014, assim como dos seus níveis atuais (de acordo com os 

relatórios financeiros publicados pelo banco): 

 

Quadro 1: Comparação dos indicadores de rendibilidade entre os planos de reestruturação e a 

realidade 
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Lucro & perda 

projeções ( valores 

consolidados) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Plano de 

reestruturação de abril 

de 2013       

Total das receitas 184 368 291 309 318 344 

Resultado após imposto — 578 — 362 — 88 — 23 27 57 

Rendibilidade — 53,6 % — 32,9 % 7,9 % — 2,3 % 2,3 % 4,9 % 

Plano de 

reestruturação de 

fevereiro de 2014       

Total das receitas 184 218 261 286 309 299 

Resultado após imposto — 578 — 470 — 264 — 27 29 73 

Rendibilidade — 102,6 % — 48,8 % — 21,5 % 3,8 % 7,3 % 6,4 % 

Plano de 

reestruturação de 

outubro de 2014       

Total das receitas 184 218 331 248 246 262 

Resultado após imposto — 578 — 470 — 241 — 3 16 38 

Rendibilidade — 102,6 % — 48,1 % — 28,5 % — 0,5 % 1,9 % 4,6 % 

Dados atuais        

Total das receitas 184 194 208 — — — 

Resultado após imposto — 576 — 470 — 295 — — — 

 

Resulta da informação contida na tabela 1 que os diferentes projetos de planos de reestruturação, 

não só diferiam de realidade, mas também entre as diversas versões dos projetos de planos de 

reestruturação. Em combinação com o facto de que Portugal não apresentou dados suficientes que 

permitissem fundamentar as alegações sobre a viabilidade do banco, as dúvidas da Comissão 

relativamente à viabilidade do banco e a credibilidade dos planos registaram um crescimento mais 

forte. Além disso, durante as discussões com Portugal, a Comissão repetidamente chamou a atenção 

de Portugal para as debilidades nos projetos do plano de reestruturação, tal como para as 
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incoerências na classificação da carteira de empréstimos, a ausência de conciliação entre os stocks 

de empréstimos, a nova produção e as projeções da evolução do balanço. A qualidade dos dados ao 

longo de todo o processo conducente à decisão de início do procedimento, continuou a ser muito 

deficiente. Além disso, a Comissão também indicou a Portugal a falta de clareza na alegada os 

motores da rendibilidade do banco, tal como uma dependência excessiva dos ativos de tesouraria e 

financiamento do Banco Central Europeu. A Comissão discutiu com Portugal a aplicação rigorosa dos 

valores de risco relacionados com as operações de venda de tais ativos de tesouraria. Mais 

informação sobre as reações e preocupações da Comissão durante o período de tempo entre a 

decisão de emergência e a decisão de início do procedimento pode ser consultada na panorâmica 

geral dos diferentes projetos de planos de reestruturação fornecida na declaração introdutória 

preparada para a comissão de inquérito.  

Tendo em conta as dúvidas resultantes das considerações sobre a viabilidade e as lacunas do projeto 

de planos de reestruturação, por fim, a Comissão decidiu dar início a um procedimento formal de 

investigação sobre o auxílio à reestruturação do Banif39 . 

  

                                                           
39 

 SA.36123 (2013/N) — Portugal — Recapitalização do Banif — Banco Internacional do Funchal, S.A.), 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36123 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36123
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36123
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3. Questões relacionadas com o prazo entre a decisão de emergência e a decisão de início 

do procedimento (SA.36123) de julho de 2015. (questões 6, 7, 8, 9, 44, 44.1, 44.2, 43, 

43.1, 43.2, 44, 44.1, 44.2, 44.3, 45, 45.1, 45.2, 45.3, 46, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 48, 

48.1, 49, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 69) 

O que é um catálogo de compromissos, tal como referido pelo Banif e Portugal durante o inquérito 

parlamentar? Havia um determinado calendário anexo à presente lista? (questões 7, 49, 49.1, 49.2, 

49.3, 49.4) 

A Comissão parte do princípio de que os membros do Parlamento se referem ao projeto de catálogo 

de compromissos que foram objeto de discussão entre a Comissão e Portugal. É importante 

estabelecer uma distinção clara entre os compromissos formalmente aprovados pela Comissão numa 

decisão da Comissão e o projeto de catálogo de compromissos que foi objeto de discussões entre 

Portugal (que atuou em associação com o Banif) e a Comissão durante o período 2013-2015. Só os 

catálogos de compromissos que foram formalmente notificados pelo Estado-Membro à Comissão e 

aprovados por decisão da Comissão são válidos e juridicamente vinculativos. Por conseguinte, 

apenas os compromissos catálogos aprovados na decisão de emergência e na decisão de resolução 

são válidos e juridicamente vinculativos. A Comissão pode autorizar uma medida de auxílio apenas se 

satisfizer todos os critérios necessários para poder ser considerado compatível. Um projeto de plano 

de reestruturação e um projeto de catálogo de compromissos que não tenham sido considerados 

pela Comissão como capazes de cumprir estes critérios, devem, por conseguinte, ser considerados 

como documentos de trabalho para a discussão entre a Comissão e o Estado-Membro antes de ser 

dada a autorização. 

Esta diferença é muito importante, sobretudo se tivermos um olhar mais atento sobre o objetivo dos 

compromissos assumidos por um Estado-Membro numa decisão da Comissão. Tal como explicado 

anteriormente, o objetivo global do plano de reestruturação é a demonstração do regresso à 

viabilidade a longo prazo sem o recurso a um novo auxílio estatal. Os compromissos assumidos pelo 

Estado-Membro, e com o auxílio que o Estado-Membro pretende conceder, foram objeto de uma 

decisão da Comissão, no qual o compromisso subjacente ao plano de reestruturação é garantir que 

todos os critérios de compatibilidade estão preenchidos. Por outras palavras, o Estado-Membro 

compromete-se a garantir que o banco atinge determinados objetivos (por exemplo rentabilidade 

até uma determinada data, a evolução dos rácios de capital e a carteira de empréstimos). A 

Comissão sublinhou desde sempre a necessidade de demonstrar a viabilidade a longo prazo do 

Banco de Portugal e como principal critério de compatibilidade para aprovar a medida de auxílio. 

Sem demonstrar a sua viabilidade a longo prazo, nenhum catálogo de compromissos pode ser 

considerado definitivo. 

No caso de Banif, Portugal comprometeu-se na decisão relativa ao auxílio de emergência, entre 

outros, a reembolsar os auxílios recebidos sob a forma de CoCos, de acordo com um determinado 

calendário de reembolso; a apresentar à Comissão um plano de reestruturação (a lista completa está 

disponível na decisão relativa ao auxílio de emergência (ver igualmente nota de rodapé 35).Error! 

Bookmark not defined. Decorre claramente, porém, da decisão de início do procedimento de que 
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nenhum dos diferentes planos de reestruturação apresentados por Portugal para o banco 

demonstrou a viabilidade a longo prazo do Banco, a Comissão não estava em posição de os 

aprovar40. Como Portugal alterou o projeto de planos de reestruturação que tinha apresentado à 

Comissão no decurso das discussões, os compromissos que poderiam ser acordadas na decisão de 

reestruturação teriam sido diferentes dos que constam no projeto de inventário. O projeto de 

compromisso catálogo era um mero documento de trabalho, uma base de discussão entre Portugal e 

a Comissão. O simples facto de o Banif começar a aplicar medidas que reflitam a sua visão de um 

plano de reestruturação não fornece qualquer prova de que o banco fosse viável. Assim, não se pode 

argumentar que, se o banco tivesse atuado de acordo com o projeto de catálogo de compromissos, a 

aprovação da Comissão seria automático. 

O projeto de catálogo de compromissos do Banif abrangeu todo o período de reestruturação do 

banco, ou seja, as medidas até ao final de 2017. 

O projeto de catálogo de compromissos não pode ser comparado com o contorno preparado pelos 

serviços da Comissão, uma vez que o objetivo das duas foram totalmente diferentes. 

Uma nota de enquadramento foi concebida como um esforço para fornecer uma panorâmica mais 

realista e credível para um plano de reestruturação que, na opinião dos serviços da Comissão, 

poderia ter levado a uma viabilidade a longo prazo do Banif. A Comissão assinala de que a elaboração 

de uma nota de enquadramentonão é habitual para os serviços da Comissão, os Estados-Membros, 

em princípio, devem apresentar um plano de reestruturação para o banco em questão. Na falta de 

tal apresentação por Portugal no caso de Banif, os serviços da Comissão elaboraram a nota de 

enquadramento para ajudar Portugal no desenvolvimento de um plano de reestruturação credível. 

Entre a decisão de emergência e a decisão de dar início ao procedimento, Portugal apresentou à 

Comissão vários planos de reestruturação, por que é que nenhum deles foi considerado satisfatório 

para a Comissão. (questões 43, 43.1, 44. 44.1, 44.2, 45, 45.1, 45.2, 46, 46.1, 46.2, 48, 48.1, 51, 52, 69) 

Tal como indicado antes, a comunicação sobre a reestruturação, que a Comissão está, em princípio, 

obrigada a respeitar ao examinar os casos que entram no seu âmbito de aplicação, esclarece que um 

plano de reestruturação deve demonstrar um retorno à viabilidade a longo prazo do Banco, definir 

esse conceito da seguinte forma: "a viabilidade a longo prazo é assegurada quando o banco se 

encontra em condições de cobrir todos os seus custos, incluindo as amortizações e os encargos 

financeiros, e obter uma rendibilidade adequada do seu capital, tomando em consideração o perfil de 

risco do banco. Um banco reestruturado deve poder competir no mercado pela obtenção de capitais 

com base nos seus próprios méritos, em conformidade com os requisitos regulamentares relevantes. 

Os resultados esperados da reestruturação programada devem ser demonstrados com base num 

cenário de base, assim como em cenários que simulem situações de crise. Para o efeito, os planos de 

reestruturação devem tomar em consideração, nomeadamente, a situação atual e as perspetivas 

futuras dos mercados financeiros, refletindo o pressuposto de base e os pressupostos mais 

                                                           
40  Os planos de reestruturação de 2 de abril de 2013, 10 de abril de 2013, 29 de junho de 2013, 4 de 

fevereiro de 2014, 21 de agosto de 2013, 9 de junho de 2014 e 8 de outubro de 2014. 
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desfavoráveis.» Este requisito foi sempre o ponto de referência para a Comissão na sua avaliação dos 

diferentes planos de reestruturação apresentados por Portugal. 

Um primeiro projeto do plano de reestruturação foi apresentado por Portugal em 2 de abril de 2013. 

As autoridades portuguesas atualizaram o plano de reestruturação do Banif várias vezes: em 10 de 

abril de 2013, 2 de abril de 2013, 29 de junho de 2013, 21 de agosto de 2013, 4 de fevereiro de 2014 

e 9 de junho de 2014. O último projeto de plano de reestruturação apresentado por Portugal antes 

da adoção da decisão atrás referida foi enviado à Comissão em 8 de outubro de 2014. Importa referir 

que muitas das preocupações da Comissão não foram atenuadas por qualquer um dos diferentes 

planos de reestruturação. Ver mais adiante uma breve panorâmica dos diferentes planos 

apresentados por Portugal antes da adoção da decisão de início do procedimento, com uma 

panorâmica não exaustiva das preocupações por plano. É evidente, neste contexto, que embora a 

Comissão tenha sempre colaborado com as autoridades portuguesas e afirmado claramente as suas 

preocupações, Portugal nunca foi capaz de dissipar as dúvidas a respeito do Banif. Além disso, resulta 

do resumo e do facto de que a Comissão estava vinculada aos requisitos das seis comunicações sobre 

a crise, que a Comissão sempre examinou cada plano, num contexto de encontrar provas de 

viabilidade a longo prazo do Banif. Durante a crise, a Comissão tem aplicado constantemente as 

regras e o mesmo nível de rigor a todos os casos de bancos que recebem auxílio estatal. Em 2012 e 

2013, Portugal notificou planos de reestruturação para a CGD, o BCP, o BPI. Os planos de 

restruturação para estes bancos foram examinados de acordo com as mesmas regras e normas que 

Portugal notificou o projeto de planos para o Banif. Durante o verão de 2013, a Comissão adotou três 

decisões positivas em relação a todos os bancos, considerar o auxílio compatível com o mercado 

interno414243 . 

Nesta perspetiva, a Comissão gostaria de chamar a atenção do Parlamento para a declaração do 

representante do Governo no BANIF, Senhor Miguel Barbosa, que, em sua opinião, o plano, de 18 de 

setembro de 2015, foi o primeiro plano que não continha qualquer erro, ao contrário dos planos de 

reestruturação previamente apresentados. A Comissão observa que as informações apresentadas 

por Portugal em setembro de 2015 constituíram as observações iniciais das autoridades sobre as 

dúvidas levantadas na decisão de início do procedimento. Este argumento não foi diretamente 

comparáveis com as versões anteriores dos planos de reestruturação, que incluía, em paralelo com a 

adoção de novas medidas de reestruturação propostas, cenários alternativos para o Banco, que 

potencialmente incluídos novos auxílios estatais (ver a explicação sobre a autonomização cenário 

proposto pela n +1, p. 41 e seguintes). Portugal indicou igualmente nessa submissão que o Banif 

poderia enfrentar um défice de capital adicional em 2016, devido a necessidades de provisionamento 

dos empréstimos e à carteira de imóveis. Na sua comunicação, as autoridades portuguesas 

propuseram a autonomização dos ativos depreciados do banco e, posteriormente, vender 

                                                           
41 

 SA.35238 — reestruturação do BPI — Decisão adotada em 24 de julho de 2013. 

42 
 SA.34724 — reestruturação do Banco Comercial Português — Decisão adotada em 30 de agosto de 2013. 

43 
 SA.35062 — auxílio estatal executado por Portugal a favor da Caixa Geral de Depósitos — Decisão adotada 
em 24 de julho de 2013. 
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separadamente o «Banco limpo» e a exclusão. Na sequência desta submissão, os serviços da 

Comissão estabeleceu contactos com as autoridades portuguesas, a fim de obter mais informações, 

nomeadamente no que se refere a eventuais novos elementos de auxílio estatal da proposta revista. 

É também de notar que, na carta que acompanha a comunicação de setembro de 2015, o Ministro 

das Finanças português, Maria Luís ALBUQUERQUE indicou claramente que «a avaliação da 

Comissão no procedimento em curso, importa salientar que a concessão de qualquer garantia estatal 

(ou de medida de auxílio estatal), proposto pelo Banco, será necessário, de um ponto de vista 

orçamental, uma decisão do Parlamento português ao abrigo do procedimento de aprovação de um 

orçamento ou de uma alteração ao orçamento atual. Atendendo ao processo eleitoral em curso — o 

qual culminará nas eleições legislativas marcadas para 4 de outubro, Portugal está atualmente 

impedido de facto de tomar qualquer decisão nesta matéria." 

Os Planos de 2 e 10 de abril de 2013 

Depois de Portugal ter apresentado o primeiro projeto de plano em 2 de abril de 2013 (e 

imediatamente atualizado em 10 de abril), os serviços da Comissão reagiram questionando a 

verdadeira fonte de lucros pelo banco, uma vez que, de acordo com as informações apresentadas 

por Portugal, a rendibilidade parece provir de financiamento do Banco Central Europeu, por um lado, 

e os investimentos em obrigações do Estado português com alto rendimento, por outro lado. Por 

outras palavras, a rendibilidade do banco é derivado de um transporte comercial, em que o banco de 

empréstimos contraídos a baixo custo junto do Banco Central Europeu com alto rendimento de 

investir em títulos do Estado português. Tal sugere que a rendibilidade do Banif não era sustentável a 

longo prazo e não resultava do modelo empresarial sugerido no projeto de plano de reestruturação, 

ou seja, da recolha de depósitos das regiões ricas e clientes privados e empréstimos às PME parece 

contribuir de modo muito reduzido para o banco da rentabilidade efetiva. O Grupo também 

manifestou preocupações sobre (panorâmica não exaustiva): 

 A falta de uma estratégia clara (sem qualquer sinergia entre o novo enfoque na abundância 
do banco e os clientes privados e a manutenção de uma entidade de crédito ao consumo do 
Banif mais, que se enquadra melhor num banco orientado para o mercado de massas). 

 A dependência excessiva de negociação especulativa de obrigações do Estado, já que pode 
destruir a amortecedores de capital do Banco em caso de problemas. 

 A manifesta falta de capacidade do Banco para acompanhar a rentabilidade real da sua nova 
produção. 

 A falta de clareza relativamente ao âmbito geográfico e a discrepância com que Portugal se 
tinha comprometido a aquando da notificação de um auxílio de emergência aprovado pela 
Comissão na decisão relativa ao auxílio de emergência. 

 
Entretanto, Portugal tentou convencer a Comissão a aceitar o plano de reestruturação através da 

referência ao «iminente recapitalização privada» (citação extraída de um correio eletrónico do Sr. 

Pedro Machado, então chefe do gabinete da Ministra das Finanças em 10 de abril de 2013). Em 29 de 

maio de 2013, a Comissão tomou conhecimento pela imprensa que o Banif tinha prorrogado o o 

aumento do capital privado até ao final de 2013. 

Em 20 de junho de 2013, o Sr. Pedro Machado confirmou a primeira recapitalização privada e enviou 

à Comissão  carta de garantia de execução do compromisso de recapitalização. Recentemente, a 
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Comissão (após a resolução do Banif) tomou conhecimento de que uma grande parte deste aumento 

de capital foi efetuada por Açoreana, a empresa seguradora filha do Banif (agora Oitante). 

O Plano de 29 de junho de 2013 

Em 29 de junho de 2013, Portugal apresentou à Comissão uma nova versão (terceira versão) do 

projeto de plano de reestruturação do Banif. Os serviços da Comissão responderam imediatamente 

que o plano não continha uma simulação de "stress", elemento necessário para que os bancos 

possam obter ajuda à reestruturação, em conformidade com a Comunicação sobre a reestruturação. 

Os serviços da Comissão assinalaram igualmente as seguintes (lista não exaustiva) debilidades a esse 

projeto de plano: 

 A profitabilidade futura  não estava fundamentada. O Banco não prestou a necessária 

separação entre os novos e os atuais volumes de crédito, margens e prazos de vencimento. 

 A estratégia comercial era vaga; por exemplo, declarando que «trabalhos estão em curso no 

sentido de definir uma potencial estratégia comercial e um plano de investimento para o  

grupo». 

 A oferta de produtos parecia estar em contradição com o plano de atividades. 

 Falta de consolidação das projeções financeiras e dos dados essenciais tais como a posição 

do capital e os lucros não distribuídos que não foram adicionados. 

 A desvalozição do Banif pela Moody’s não foi tida em conta. 

 A dependência excessiva de ativos de tesouraria. 

 Manutenção de filiais em jurisdições com um baixo nível de tributação, com todos os riscos 

de reputação decorrentes dessa presença. 

Esta apreciação foi confirmada a Portugal pelo então Vice-Presidente J. Almunia, Comissário 

responsável pela política de concorrência, na sua carta de 16 de julho de 2013 ao Ministro das 

Finanças de Portugal, Maria Luís Albuquerque, seguida por uma carta no dia seguinte do Diretor-

Geral Adjunto, Sr. Gert Jan Koopman, providenciando de maneira mais pormenorizada, embora sob a 

forma de uma lista não exaustiva  das deficiências do plano. O Ministro das Finanças português, 

respondeu por carta de 20 de julho de 2013, mostrando-se surpreendida com as preocupações da 

Comissão em termos de credibilidade, coerência e substância, tendo em conta o intenso diálogo, 

aberto e construtivo. Para dar resposta às preocupações da Comissão, a Senhora Ministra prometeu 

uma versão atualizada do plano de reestruturação, incluindo um cenário de stress. 

O Plano de reestruturação de 21 de agosto de 2013 

Em 21 de agosto de 2013, Portugal apresentou à Comissão um projeto de plano de reestruturação 

atualizado para o Banif (quarta versão). Os serviços da Comissão analisaram as alterações, mas 

continuou a encontrar elementos que suscitaram dúvidas quanto à viabilidade da execução desse 

plano e sobre a viabilidade a longo prazo do banco. Muitos dos problemas eram semelhantes (senão 

os mesmos) àqueles para as quais os serviços da Comissão tinham assinalado a Portugal 

relativamente aos três últimos projetos do plano de reestruturação. Estes problemas estavam 

relacionados com a dependência excessiva de ativos de tesouraria, dúvidas quanto ao volume e à 

rendibilidade das novas operações e a falta de funcionalidade de uma infraestrutura moderna para o 

sistema de informação de gestão do BANIF. 
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Em 24 de setembro de 2013, os serviços da Comissão enviaram um novo pedido de informações mais 

amplas para Portugal, a fim de clarificar as questões e incertezas que rodeavam as informações 

apresentadas em 21 de agosto. Em paralelo, durante o chamado «Combinado 8.° e 9.° programa de 

revisão », a Comissão teve conhecimento de que o Banif tinha perdido 14 % dos seus depósitos entre 

janeiro e agosto de 2013 e que o Banif tinha aumentado a sua dependência do financiamento do 

Banco Central Europeu, com 2 mil milhões de euros para serem reembolsados em outubro. 

Em 15 de outubro de 2013, os serviços da Comissão receberam uma resposta parcial de Portugal  e 

do Banco de Portugal, com um aditamento datado de 30 de outubro de 2013. Em 31 de outubro de 

2013, os serviços da Comissão responderam às autoridades portuguesas, por correio eletrónico, 

explicando as suas preocupações e convidando o Estado-Membro a concentrar-se em cinco questões 

específicas antes de tomar novas medidas: 

 A concessão de novos empréstimos bancários revelou montantes extremamente baixos, o 

que suscitou dúvidas quanto à exatidão dos dados subjacentes e das projeções para o futuro. 

 A dependência demasiado forte em relação ao financiamento do Banco Central Europeu. 

 Os elevados montantes de empréstimos de acionistas, com muito pouca proteção. 

 Variações acentuadas nos números entre as diferentes versões do projeto de planos de 

reestruturação. 

 A forte dependência de ativos de tesouraria e financiamento do Banco Central Europeu 

(«carry trades»). 

Aquando da 10.ª revisão do programa de assistência financeira para Portugal (em 10 de dezembro de 

2013), a Comissão insistiu para que o plano relativo ao BANIF, que Portugal estava prestes a 

apresentar, teria de ser definitivo. Portugal informou a Comissão de que não poderá apresentar um 

projeto atualizado de plano de reestruturação do Banif, dado que a situação financeira subjacente ao 

projeto de plano de reestruturação poderia ser alterado significativamente após 15 de dezembro de 

2013, quando o Banco de Portugal deveria lançar um novo exercício de testes de stress. Em 

consequência, Portugal propôs adiar a submissão até 31 de janeiro de 2014. 

Em 18 de dezembro de 2013, a Comissão enviou a Portugal um novo pedido de informações global 

para efeitos de produção de informações que pudessem ser integradas num plano de reestruturação 

atualizado. Uma das principais características desse pedido era a solicitação de uma lista de 

empréstimos de 2013 (uma panorâmica de todos os empréstimos concedidos pelo Banif num ano), a 

fim de que a Comissão possa verificar as projeções feitas pelo Banif. Portugal submeteu à Comissão o 

novo projeto de plano de reestruturação em 4 de fevereiro de 2014. 

O Plano de reestruturação de 4 de fevereiro de 2014 

A avaliação feita pelos serviços da Comissão revelou que a qualidade dos dados do plano era muito 

fraca (classificação de transações incompletas, clientes e empresas, ponderações de risco que 

estavam errados, dados incorretamente codificados). Um exemplo de má qualidade que ilustra as 

preocupações da Comissão foi o facto de 37 % das operações de empréstimo de 2013 listadas no 

registo não tinha qualquer tipo de produto, apenas «outra» ou «não disponível». Em 24 de fevereiro 

de 2014, a Comissão enviou uma lista de questões sobre o registo de empréstimos  e solicitou que os 

dados ser reenviados em formato corrigido até 31 de março de 2014. Em 10 de março de 2014, o 

Banif apresentou o novo e revisto registo. Em 14 de março de 2014, as autoridades portuguesas 
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enviaram uma nova versão do registo de empréstimos, confirmando que a versão de 10 de março 

era incorreta. 

Em 31 de março de 2014, Vice-Presidente Almunia enviou uma carta à Ministra das Finanças, Maria 

Luís Albuquerque, manifestando a sua preocupação com a falta de progressos no caso BANIF desde a 

sua carta de 16 de julho de 2013, em especial no que se refere à qualidade da última apresentação 

dos dados do Banif e a continuada violação dos compromissos que lhe tinham sido transmitidos por 

Portugal quando notificou o auxílio aprovado na decisão relativa ao auxílio de emergência. 

Em 31 de março de 2014, as autoridades portuguesas apresentaram uma versão atualizada do 

registo de empréstimos de 2013  em resposta ao pedido de informações da Comissão de 24 de 

fevereiro de 2014. A análise feita pelos serviços da Comissão revelou que, apesar de a qualidade dos 

dados ser melhor, esse registo de empréstimos ainda incluía muitos erros (por exemplo, datas de 

vencimento antes da data de início, taxas de juro não preenchidas). 

Em 9 de abril de 2014, os serviços da Comissão recordaram às autoridades portuguesas a carta de 31 

de março de 2014 do Vice-Presidente Almunia, explicando as questões técnicas que deviam ser 

resolvidos por forma a obter um plano de reestruturação mais sólido. Em 15 de abril de 2014, as 

autoridades portuguesas responderam que o Banif estava em vias de re-preparação de todo o plano 

de reestruturação e que os tinha informado de que iria apresentar uma nova versão em meados de 

maio de 2014 (após a data solicitada na carta de 31 de março de 2014). 

Em 15 de abril de 2014, o Ministro português das Finanças, Maria Luís ALBUQUERQUE enviou uma 

carta ao Vice-Presidente J. Almunia, indicando que o êxito da reestruturação do Banif, em plena 

conformidade com as regras de concorrência da UE, foi um elemento importante na manutenção da 

estabilidade financeira, especialmente à medida que o país estava prestes a concluir com êxito o 

programa de ajustamento económico. O Ministro português das Finanças referiu também que as 

preocupações do Vice-Presidente tinham sido devidamente anotadas e tidas em conta. A snehora 

Ministra informou igualmente o  vice-presidente Almunia que o Banif tinham sido convidado a tomar 

medidas imediatas para cumprir os compromissos referidos pelo Vice-Presidente na sua carta de 31 

de março de 2014. O Ministro explicou ainda que o Banif tinha reembolsado uma parcela de 

125 milhões de euros da ajuda recebida em 11 de abril de 2014 e indicou que entendia que o banco 

está no bom caminho em termos do calendário de reembolso. O Ministro não referiu, contudo, que 

esse reembolso deveria ter sido efetuado até ao final de 2013 e, por isso, não estava em 

conformidade com o compromisso assumido por Portugal no momento em que notificou o auxílio 

aprovado na decisão relativa ao auxílio de emergência. O ministro explicou igualmente que o Banco 

tinha lançado um novo aumento de capital.. Declarou ainda que o Banif alcançou recentemente 

progressos significativos no que diz respeito à qualidade da informação e sistemas informáticos, 

procedimentos e controlos. Por último, no que diz respeito ao plano de reestruturação do Banif, 

anunciou que uma nova versão deveria ser apresentada em meados de maio (após a data solicitada 

pelo Vice-Presidente). 

Em duas reuniões, realizadas em 22 de abril e 5 de maio de 2014, Portugal e o banco apresentaram  

numa reunião com os serviços da Comissão, os resultados entretanto conseguidos pelo banco  e 

novas metas. No entanto, quando os serviços da Comissão efetuaram uma análise mais aprofundada 

tornou-se evidente que muitas destas medidas apenas antecipavam medidas já planeadas e não 
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poderiam dissipar as preocupações da Comissão. Em 6 e 8 de maio de 2014, os serviços da Comissão 

solicitaram ao Banco apresentaram os dados subjacentes à apresentação de 22 e 5 de maio de 2014, 

de modo a que a correção da apresentação pudessem ser fundamentadas. Esta informação foi 

apresentada à Comissão em 14 de maio de 2014. 

Em 8 de maio de 2014, os serviços da Comissão também enviaram a Portugal uma nota de 

enquadramento, explicando o que os serviços da Comissão consideravam ser um plano de 

reestruturação mais prudente, mais seguro, e que elementos deveria conter um plano desse tipo.  

O Plano de reestruturação de 9 de junho de 2014 

Em 9 de junho de 2014, Portugal apresentou a nova versão do projeto de plano de reestruturação. 

Um teste de "stress", feito pelo Banco de Portugal, foi comunicado dois dias depois (11 de junho de 

2014). Os serviços da Comissão analisaram as informações fornecidas e concluíram  que a versão 

mais recente do projeto de plano de reestruturação não permitiria à Comissão concluir que o Banif 

poderia ser viável a longo prazo. De facto, a situação financeira do plano atualizado foram piores do 

que as dos planos anteriores (tal como indicado no quadro 1). A Comissão apresenta uma breve lista 

(não exaustiva) de reservas nas que se baseou para dirigir a Portugal um pedido de informações em 

12 de agosto de 2014: 

  Modelo empresarial pouco claro (modelo empresarial extremamente vago, contrariamente 

ao compromisso assumido por Portugal no momento em que notificou o auxílio aprovado na 

decisão de emergência muito centrado na Madeira e nos Açores). 

 Projetadas "ROEs" de 3,2 % prevista para 2017 (final do plano de reestruturação), o que é 

muito inferior a um rendimento comercial. Esta baixa taxa de remuneração só podia ser 

conseguido se a principal (limpa) parte do banco atingisse  um rendimento de 19,7 % o que 

era necessário para cobrir as perdas do Banco mau (não essencial). Com base nas 

circunstâncias macroeconómicas, as possibilidades de o banco e uma comparação com os 

seus congéneres, é evidente que uma rendibilidade de 19,7 % não era realista. 

 Falta de explicações sobre a forma como os auxílios estatais poderiam ser reembolsados. 

 

O plano de reestruturação de 8 de outubro de 2014 

Em 8 de outubro de 2014, Portugal apresentou uma nova versão do plano de reestruturação à 

Comissão. As dúvidas da Comissão sobre esse plano estão descritas na decisão de início do 

procedimento. Em conformidade com o resumo não exaustivo das preocupações formuladas a 

planos anteriores, veja-se abaixo uma descrição não exaustiva: 

 O plano previa irrealista "ROEs" (mas diferentes das do plano de 9 de junho de 2014), com 

um rendimento de 7 % em 2017, dependendo da principal (limpa) parte do banco obter 

rendibilidades de 22,7 %. Tal como referido anteriormente, o elevado "ROE" é irrealista e 

coloca enormes riscos de execução. 

 A continuação da presença em países com taxas de imposto reduzidas, tais como as 

Bahamas. 
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 Pouco claro o âmbito geográfico talhado para emigrantes portugueses, sem elementos de 

prova sobre a rendibilidade. 

 Qualquer ligação entre a rendibilidade e a seleção de presença geográfica. 

 Grande dependência de fatores externos (redução dos custos de financiamento com base em 

eventos externos, aumento das receitas de juros), enquanto, mesmo com o reembolso dos 

CoCos como um contributo positivo, mesmo que esse reembolso já era muito improvável na 

altura. 

 

Tendo em conta o que precede, e no seguimento de uma reunião realizada em Lisboa, em 21 de 

novembro de 2014, entre a Comissária Margrethe Vestager e o Ministro português das Finanças, 

Maria Luís Albuquerque, a Comissária Vestager enviou uma carta ao Ministro das Finanças português 

em 12 de dezembro de 2014. Congratulou-se com os progressos registados até à data, mas sublinhou 

que o projeto de plano de reestruturação de outubro de 2014 ficava aquém dos requisitos de 

compatibilidade do auxílio estatal. A Comissária explicou que um longo período decorreu desde a 

concessão do auxílio por Portugal e que o plano apresentado levantou dúvidas em termos de 

viabilidade. O Comissário explicou que, normalmente, a Comissão poderá encetar um procedimento 

formal de investigação relativamente ao auxílio concedido ao Banif. Tendo em conta os argumentos 

apresentados pelas autoridades portuguesas no âmbito de uma reunião entre a Comissária e o 

Ministro das Finanças, em 21 de novembro de 2014, um procedimento formal de investigação 

poderia ser evitado se Portugal viesse a dar garantias de que um plano credível fosse transmitido até 

ao final de março de 2015, e com base numa nota de enquadramento atualizada. 

Em 25 de fevereiro de 2015, o Ministro das Finanças respondeu à Comissária. O Ministro referiu que 

tinha a intenção de nomear um novo dirigente para o Banif, a Ministra das Finanças anunciou  

também que Portugal poderia apresentar um novo plano, amplamente em linha com a nota de 

enquadramento até ao final de abril de 2015 (um mês após a data solicitada pelo Comissário na sua 

carta de 12 de dezembro de 2014). Por carta de 27 de março de 2015, o Ministro das Finanças 

atualizou o Comissário sobre a situação do BANIF e informou que não podia ser encontrada para o 

Banif uma nova administração. 

Posteriormente, a Comissária teve reuniões adicionais (por exemplo, em 23 de abril de 2015 e 14 de 

julho de 2016) e chamadas telefónicas (30 de abril de 2015 e 8 de maio de 2015) com a Ministra 

ALBUQUERQUE, durante as quais a Comissária explicou que a abertura de um procedimento formal 

de investigação era inevitável. Havia um entendimento comum de que este procedimento deveria 

ser utilizado para trabalhar de forma construtiva num plano de reestruturação credível para o banco. 

Em 24 de julho de 2015, a Comissão adotou a decisão de dar início ao procedimento («decisão de dar 

início ao procedimento previsto no artigo 108.º, n.º 2, do TFUE) com base em dúvidas quanto aos 

auxílios à recapitalização de emergência recebida pelo Banif, que foram temporariamente aprovadas 

na decisão de emergência. 
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Entre a decisão de emergência e a decisão de início do procedimento, o BANIF tem implementado 

diversas medidas, como a venda do Banif Mais. Como é que estas medidas não foram consideradas 

suficientes para a Comissão? (questão 6). 

 

Para responder a esta questão, é importante lembrar o objetivo global do plano de reestruturação, 

ou seja, a demonstração da viabilidade a longo prazo do banco sem o auxílio estatal. A viabilidade a 

longo prazo é atingida quando um banco é capaz de cobrir todos os seus custos, incluindo as 

amortizações e os encargos financeiros, e obter uma rendibilidade adequada do seu capital, 

tomando em consideração o perfil de risco do banco. Tal como demonstrado no quadro dos 

diferentes projetos de um plano de reestruturação do Banif submetidos à Comissão e as dúvidas 

suscitadas pela Comissão na decisão de início do procedimento, nenhum dos projetos do plano 

apresentado satisfazia esta exigência. Dado que as medidas tomadas pelo Banco durante o período 

entre a decisão de emergência e a decisão de início do procedimento foram incorporadas nas 

diferentes versões do projeto de plano de reestruturação, donde resultou que essas medidas não 

podiam demonstrar a viabilidade do BANIF a longo prazo. 

Esta situação é confirmada pelo facto do banco continuar a registar perdas (ver também o quadro 1) 

e que, de acordo com o panorama dos diferentes planos de reestruturação. Resulta da síntese que o 

Banco tinha graves deficiências (por exemplo, qualquer estratégia empresarial, falta de incidência 

geográfica, a dependência excessiva das transações a realizar com o Banco Central Europeu, o 

financiamento e a dívida pública portuguesa, errados sistemas de gestão de informação,). 

A Comissão observou que o Banco deu pequenos passos na tentativa de se reestruturar (como é 

exemplo a venda do "Banif Mais", uma redução das dependências e "FTEs"), mas, tal como acima 

descrito, o Banif foi incapaz de demonstrar a sua viabilidade a longo prazo, que é o objetivo principal 

de uma reestruturação bancária. 

O que é uma nota de enquadramento e  e como foi preparada? (questões 8 e 9) 

Os serviços da Comissão enviaram a primeira nota de enquadramento em 7 de maio de 2014, com 

uma atualização em 8 de maio de 2014. Uma nota de enquadramento pode ser descrita como aquilo 

que os serviços da Comissão consideram ser as linhas gerais de um mais conservador, seguro «plano 

de reestruturação do Banif e como é que os elementos do plano deveria apresentar-se . A nota de 

enquadramento tem ainda por objetivo auxiliar as autoridades portuguesas a elaborar um plano de 

reestruturação credível, tendo em conta as dificuldades que estes tinham na produção de tal plano. 

A nota de enquadramento foi o resultado de um convite a Portugal para trabalhar na base deste 

documento. Em 8 de maio de 2014, as autoridades portuguesas enviaram uma mensagem eletrónica 

assinada pela Sra. Cristina Sofia Dias, Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças, informando que 

Portugal não era capaz de concordar nos termos da implementação da nota de enquadramento, nem 

discutir o sue conteúdo, uma vez que a mesma não era compatível com o plano de reestruturação 

que tinham sido discutido até essa data na medida em que Portugal  não compreendia a solução 

prevista, uma vez que a mesma não  se coadunava com a tentativa do Banif de encontrar capital no 

mercado.. Os serviços da Comissão responderam no mesmo dia, dizendo que a nota de 

enquadramento fora concebida como uma forma de apresentar àas autoridades portuguesas com 
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uma visão alternativa para a reestruturação do banco.. No entanto, se as autoridades preferiam 

continuar a trabalhar na versão existente de um plano de restruturação, poderiam continuar a fazê-

lo. 

Na carta de 12 de dezembro de 2014 da Comissária Vestager ao Ministro das Finanças português, a 

Comissária solicitou que Portugal desse garantias de que um plano credível seria apresentado  até ao 

final de março de 2015 e que o plano deveria ser elaborado com base numa atualizada nota de 

enquadramento. Uma nota de enquadramento atualizada foi portanto anexa à carta de 12 de 

dezembro de 2014. Mais uma vez, ela representava o esqueleto de um plano de reestruturação 

sólido e mais prudente que se fosse desenvolvido como um plano completo, seria suscetível de estar 

em conformidade com a Comunicação sobre a reestruturação. Foi concebido para prestar assistência 

às autoridades portuguesas e o Banco para a concretização de um plano de reestruturação credível, 

sobre o qual a Comissão poderia adotar uma posição favorável, uma vez que os debates sobre a 

reestruturação do Banco já estava em curso há um longo período de tempo. Como a nota de 

enquadramento em si mesma dizia, ela não representava uma exaustiva ou completa lista de 

compromissos, mas apenas a possibilidade de um amplo esquema para a reestruturação.  

Na sua resposta de 25 de fevereiro de 2015 à Comissária Vestager, o Ministro das Finanças afirmou a 

sua intenção de nomear um novo CEO para o BANIF, anunciando que um novo plano, «globalmente 

em conformidade com a nota de enquadramento de 12 de dezembro de 2014 poderia ser 

transmitida até ao final de abril de 2015. 

A Comissão gostaria de esclarecer que os elementos referidos na nota de enquadramento foram 

baseados na  informação comunicada à Comissão pelas autoridades portuguesas e nas suas próprias 

declarações de que os seus principais pontos fortes estavam nos Açores e na Madeira. Já em 2012, a 

Comissão teve conhecimento de que as mais antigas sucursais (ou seja, Madeira, Açores, Lisboa e 

Porto) representavam a maioria dos depósitos dos clientes, com relativamente baixas taxas de 

depósito e o maior alcance, e que a base de clientes que mais contribuiu seria o único a retalho, 

privado e escritórios ou escritórios domésticos de pequenas empresas.44 Com base nestas 

informações, a Comissão considerou que uma prioridade estratégica do banco nas ilhas, daria 

melhores hipóteses a Portugal para demonstrar a viabilidade do banco a longo prazo. O modelo 

empresarial, utilizados pelo Banif no momento da decisão relativa ao auxílio de emergência, até à 

decisão de resolução, nunca provou ser sustentável. Na decisão relativa ao auxílio de emergência, a 

Comissão assinalou que o banco sofreu não só de deterioração da situação económica, mas também 

de «graves deficiências, tanto na fixação de preços e de gestão de riscos, conduzindo a níveis 

excecionalmente elevados de risco de crédito, com fundos próprios debilitados, e, em última análise, 

a violação de requisitos prudenciais em matéria de fundos próprios».45 Na decisão relativa ao auxílio 

de emergência, Portugal comprometeu-se a apresentar um plano de reestruturação que 

demonstrasse que o Banco poderia voltar a ser viável. Decorre claramente, porém, das deficiências 

                                                           
44 

 Uma apresentação em Lisboa no contexto da 7.ª revisão do programa de debate com a DG COMP 
vfinal.pd 26 de fevereiro de 2012-130226 

45  Também mencionada na notificação da documentação de apoio, ponto 3.6. 
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assinaladas na decisão de emergência que seria muito pouco provável que Portugal pudesse 

apresentar um plano com base no modelo de negócio atual do Banco. 

Além disso, na decisão relativa ao auxílio de emergência, Portugal tinha assumido o compromisso de 

que «o plano de reestruturação do Banif proporcionaria uma significativa redução do balanço em 

relação ao balanço em 31 de dezembro de 2012, através da realização de uma transformação 

profunda do grupo a concentrar-se nas suas atividades rentáveis e geografias (com destaque para a 

Madeira e os Açores)», reconhecendo assim o papel fulcral das províncias em que representaria uma 

versão revista e de um modelo de negócio viável do banco. Na sequência da decisão de emergência, 

os serviços da Comissão tiveram uma série de trocas de pontos de vista com o Ministério das 

Finanças e o Banco de Portugal, bem como contactos com o Banif e seus consultores, "Bain", nas 

perspetivas de viabilidade a longo prazo do Banif. "Bain" sugeriu igualmente a alienação das 

participações na filial de seguros Açoreana, na unidade de investimento do banco, na unidade de  

gestão de ativos e nas sucursais em Malta e Bahamas (incluindo a filial das ilhas Caimão). 

Por que motivo a Comissão esperou até julho de 2015 para abrir um procedimento formal de 

investigação sobre os auxílios notificados por Portugal para a recapitalização do Banif? (questão 

43.2, 44.3, 45.3, 46.3). 

Como o Senhor Deputado do Parlamento Europeu pode ver na presente síntese dos debates sobre o 

projeto de plano de reestruturação, apresentado por Portugal à Comissão e às preocupações 

levantadas sobre esses planos, a Comissão tem cooperado de forma contínua com Portugal, 

providenciando indicações claras sobre onde as lacunas do projeto de planos e o que pode ser feito 

sobre as mesmas. 

A Comissão sempre manteve os debates abertos, como resulta também da troca de cartas entre o 

atual e o anterior Comissário e o Ministro das Finanças de Portugal. Portugal solicitou em várias 

ocasiões de prorrogação dos prazos e comprometeu-se a produzir melhorias significativas no plano 

de reestruturação, o que, no entanto, nunca se concretizou na medida do necessário. Nos debates 

com base no projeto de plano apresentado por Portugal, em outubro de 2014, foi, no entanto, 

evidente que outras melhorias no projeto de plano não eram possíveis no processo em curso. Dado o 

longo período decorrido desde a decisão de emergência e na ausência de qualquer indicação 

significativa de que as dúvidas persistentes quanto à viabilidade a longo prazo do banco poderiam 

ser ultrapassadas num futuro muito próximo, a única opção juridicamente sólida para a Comissão era 

abrir um procedimento formal de investigação relativamente ao auxílio concedido ao Banif. 

Qual é a opinião da Comissão sobre os esforços do Ministério das Finanças para mudar a gestão do 

Banif. (questões 50, 51, 65, 66) 

Não compete à Comissão tomar posição sobre as possibilidades de o Governo português a alterar os 

órgãos de administração do Banif. A capacidade de o Governo português a intervir na gestão do 

banco será exclusivamente de competência nacional. 

Foi o ministro das Finanças, Maria Luís Albuquerque, que informou a Comissão de quais as 

deficiências que tinham sido identificados ao nível da gestão do Banco. Durante as discussões sobre 
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os diferentes planos de reestruturação, a Comissão assinalou deficiências nos sistemas de 

informação de gestão, baseado na má qualidade dos dados das observações. 

Em 12 de dezembro de 2014, a Comissária Vestager enviou uma carta ao Ministro das Finanças 

português, verificando o entendimento comum da Comissão e de Portugal de que uma solução 

satisfatória não tinha ainda sido alcançado para o Banif e que ainda eram necessários progressos. O 

Comissário explicou que, normalmente, a Comissão poderá encetar um procedimento formal de 

investigação relativamente ao auxílio concedido ao Banif. Tendo em conta os argumentos 

apresentados pelas autoridades portuguesas no âmbito de uma reunião entre o comissário e o 

Ministro das Finanças, em 21 de novembro de 2014, a carta de 12 de dezembro de 2014, explicou 

que essa investigação formal poderiam ser evitada se a empresa garantias seria dado que um plano 

credível será apresentado até ao final de março de 2015, e com base num contorno de papel 

atualizado. O Comissário apresentou essa flexibilidade quando as autoridades portuguesas tinham 

indicado a sua intenção de abordar as deficiências na gestão do Banif (substituição da gestão), como 

a nova gestão exigirá um montante mínimo de tempo para desenvolver um novo plano de 

reestruturação. 

 

Na sua carta de 25 de fevereiro de 2015, o Ministro das Finanças afirmou que a pessoa que tenciona 

nomear o novo CEO foi a criação de uma equipa. No entanto, por carta de 27 de março de 2015, o 

ministro notificou o Comissário uma breve atualização sobre a situação do BANIF, informando-a de 

que não podia ser encontrada para o Banif de gestão. 

Qual foi o impacto da saída de Portugal do programa de assistência financeira sobre a decisão da 

Comissão de dar início a um procedimento formal de investigação sobre os auxílios notificados por 

Portugal para a recapitalização do Banif? (pergunta 46.4, 46.5, 67) 

 

A decisão de dar início a um procedimento formal de investigação sobre os auxílios concedidos à 

Banif e a escolha da data em que tal não estava associado a Portugal prospetivo da saída do 

programa de assistência financeira. As competências da Comissão nos termos do TFUE no domínio da 

política de concorrência e o seu papel no programa de assistência financeira foram de dois processos 

distintos. A decisão de abandonar o programa de assistência financeira em maio de 2014 foi tomada 

pelas autoridades portuguesas. 

A Comissão sempre baseou a sua apreciação do projeto de versões do plano de reestruturação 

apresentado por Portugal sobre as informações que aí estavam contidas. A Comissão tem mantido as 

discussões com Portugal em aberto durante um longo período de tempo, num esforço para dar à 

República Portuguesa a oportunidade de apresentar um plano que possa demonstrar a viabilidade a 

longo prazo do banco. 

Se as autoridades portuguesas que sempre defendeu que o êxito da reestruturação do Banif foi um 

elemento importante para manter a estabilidade financeira do sistema bancário português. Na carta 

de 15 de abril de 2014 do Ministro das Finanças, Maria Luís ALBUQUERQUE ao Vice-Presidente 

Almunia, o Ministro vieram reforçar esta posição com a afirmação de que o país estava prestes a 

deixar o programa de ajustamento económico com êxito. 
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4. Questões relacionadas com o prazo entre a decisão de abertura e a resolução (SA.43977), 

de dezembro de 2015. (questões 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 32, 47, 47.1, 

47.2, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 70) 

 

Em 2015, os serviços da Comissão estão em contacto permanente com as autoridades portuguesas 

relativamente ao BANIF, que tinha sido uma vez que tinha autorizado o auxílio de emergência para o 

banco, a título temporário, em 2013. Desde 2013, as múltiplas e contactos frequentes com as 

autoridades portuguesas a vários níveis, a Comissão repetidamente sublinhou a necessidade de 

desenvolver uma solução global para o Banif e empenhou-se num diálogo construtivo com Portugal 

para encontrar soluções compatíveis com as regras dos auxílios estatais. 

Em 24 de julho de 2015, a Comissão adotou a decisão de dar início ao procedimento, a decisão de 

dar início ao procedimento previsto no artigo 108.º, n.º 2, Do TFUE) com base em dúvidas quanto à 

recapitalização de emergência ajuda recebida pelo Banif nos termos da decisão relativa ao auxílio de 

emergência. Convém, no entanto, recordar que a abertura de um procedimento formal de 

investigação não prejudica a decisão final. Durante a crise financeira, a Comissão deu início a um 

procedimento formal de investigação por razões de viabilidade em numerosos processos bancários. 

No outono de 2015, o Estado do Banif estava a deteriorar-se rapidamente. De acordo com a 

comunicação de 22 de setembro de 2015, em resposta às dúvidas expressas pela Comissão na sua 

decisão de início do procedimento, o Banco foi suscetível de ter um défice de capital em 2016. 

Durante o mesmo período, o clima geral no setor bancário português foi um aumento das incertezas 

na sequência do malogro do processo de venda do novo banco. 

Durante esse período, o BANIF, com o apoio das autoridades portuguesas, lançou um processo de 

venda em que a Comissão tinha poucas informações. De acordo com as informações apresentadas 

por Portugal em 18 de setembro de 2015 (carta do Ministro das Finanças, Maria Luís ALBUQUERQUE 

com Portugal Os comentários iniciais sobre as dúvidas levantadas pela Comissão na decisão de início 

do procedimento), a venda proposta visava excluir os ativos depreciados do banco. A venda proposta 

para o BANIF, foi apresentado aos serviços da Comissão numa reunião realizada em 8 de outubro de 

2015, por Portugal e desenvolvido pelo Banco, seu consultor N +1 e com o apoio informal do Banco 

de Portugal (a seguir «n +1 proposta»). Segundo Portugal, o plano daria origem a uma venda 

subsequente de um banco que «limpo», que foi prevista a execução até ao final de 2015, e 

separadamente um ativo exclusão, que estava previsto serem vendidos mais tarde. As autoridades 

portuguesas e o Banco, por conseguinte, fixar o prazo para venda em 2015 em primeiro lugar. 

A rápida deterioração da situação de liquidez do Banif aumentou a pressão para se encontrar uma 

solução para a situação do banco (um bank-run foi noticiado na imprensa na semana anterior à 

Resolução). Uma vez que Portugal estava representada no Conselho e no Parlamento os debates 

sobre a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias e visto que transpôs a Diretiva Recuperação e 

Resolução Bancárias em direito interno já em março de 2015, Portugal estava plenamente consciente 

do facto de a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias e do regulamento relativo ao mecanismo 

único de resolução será plenamente aplicável a partir de 1 de janeiro de 2016. Por outras palavras, 

Portugal estava plenamente consciente do papel potencial do Comité Único de Resolução em 2016. 

A utilização do fundo único de resolução exige também uma decisão da Comissão relativa à 
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concessão de auxílio; Por conseguinte, não tenha havido uma diferença para a Comissão no âmbito 

das suas competências para o controlo dos auxílios estatais se tinha tido lugar em 2016. Caso o 

comité único de resolução teria considerado todos os critérios de resolução a ser preenchidas, a 

Comissão deveria ter poderes para decidir sobre o montante do resgate interno necessário. 

As autoridades portuguesas são de opinião que a proposta de dissociação e venda poderia ser 

aplicada de um modo que, embora nova do financiamento público, não constituem auxílios, dado 

que teria sido feito em condições de mercado. Invocaram semelhanças com o caso de Catalunya 

Banco S.A. para apoiar este ponto de vista.46 Os serviços da Comissão, no entanto, tinha dúvidas 

quanto à natureza da transação qualquer auxílio previsto por Portugal para o Banif. O paralelismo 

com a operação considerada na Catalunha decisão não era diretamente aplicável no caso de Banif. 

Nomeadamente, um plano de reestruturação de Catalunya Caixa tinha sido aprovado pela Comissão 

em 2012, dois anos antes da venda de Catalunya foi examinada pela Comissão em 2014. Na decisão 

de reestruturação de 2012, na Catalunha, o auxílio concedido ao banco foi aprovado como 

compatível com o mercado interno.47 Tal não foi o caso para o BANIF, como a decisão de emergência 

apenas tinha aprovado temporariamente o auxílio concedido ao banco em 2013 e um plano de 

reestruturação aprovado estava ausente. 

É importante recordar que a ordem jurídica da União é neutra no que respeita ao regime de 

propriedade e em nada prejudica o direito dos Estados-Membros de atuar como operadores 

económicos. No entanto, quando as autoridades públicas efetuam direta ou indiretamente 

transações económicas, qualquer que seja a sua forma, estão sujeitos a regras da União em matéria 

de auxílios estatais. As transações económicas realizadas por órgãos públicos não conferem uma 

vantagem à sua contraparte e, por conseguinte, não constituem um auxílio, desde que sejam 

efetuadas em conformidade com as condições normais de mercado. Para apreciar se uma medida de 

financiamento público constitui um auxílio estatal, a Comissão faz uma avaliação que permita 

determinar se um operador económico privado realizar o mesmo investimento nas mesmas 

circunstâncias. No caso de Banif e a proposta de exclusão voluntária e processo de venda, a Comissão 

divulgou igualmente essa avaliação. 

Nessa base, a Comissão explicou a Portugal que o processo de venda teria de ser totalmente 

concluído para estabelecer se o PVA conter (adicionais) de auxílios estatais (incluindo a 

autonomização que a regra N +1 está prevista a apresentação de uma proposta a ser vendidos 

separadamente (ver p. 41). Apenas com base no preço final, incluindo todas as garantias 

eventualmente prestadas pelo Estado, teria sido possível determinar se outros auxílios tinham sido 

dadas. Um preço de venda final positiva no total teria sido uma indicação de que nenhum novo 

auxílio teria sido concedido na venda. Por outras palavras, a Comissão teria de avaliar se o preço final 

                                                           
46 

 ou seja, a decisão da Comissão no processo SA.39402 (2014/N) — Espanha — Reestruturação de 
Catalunya Banc S.A. através da sua aquisição pelo BBVA, disponível em: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255638/255638_1647742_125_2.pdf 

47 
 Decisão da Comissão no processo SA. 33735 (2012/N) — Espanha — Reestruturação de Catalunya Banc 
S.A., disponível em 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244292/244292_1400504_213_2.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255638/255638_1647742_125_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244292/244292_1400504_213_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244292/244292_1400504_213_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244292/244292_1400504_213_2.pdf
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de venda combinada de todas as partes do Banif foi positiva. Essa avaliação teria implicado deduzir 

as receitas da venda das perdas geradas pela venda do processo e o valor de mercado de todas as 

garantias, pactos, representações, ou garantias que vão além das que seriam normalmente 

disponíveis nas transações comerciais, concedido ao adquirente do banco e o banco remanescente 

ou qualquer dos ativos vendidos separadamente dos limpa ou o banco remanescente, bem como 

quaisquer mecanismos de ajustamento dos preços ou outras disposições contratuais de natureza 

semelhante. A Comissão prevê, por conseguinte, às autoridades portuguesas, em 9 de dezembro de 

2015, um documento informal, que explica a forma como a Comissão avaliará a existência de auxílio 

no processo de venda do Banif, em 2015 ou 2016. Ficou claro que, para avaliar se um auxílio novo, 

poderia ter sido concedida nesse processo, todos os elementos da venda devem ser conhecidos. 

Os eventos foram o resultado das escolhas feitas por Portugal e o banco em combinação com os 

condicionalismos decorrentes da deterioração da situação do banco e os marcos principais do 

processo de venda por Banif, com o apoio das autoridades portuguesas. O papel da Comissão 

consistiu em ajudar as autoridades portuguesas para avaliar se as medidas propostas por Portugal é 

conforme com as regras da UE. Em qualquer caso, mesmo se o banco tivesse sido vendido no 

processo organizado pelo Banif sem novo auxílio, teria sido a venda de uma entidade que tinha 

beneficiado de auxílios de Estado em 2013 e, portanto, a Comissão teria sido obrigada a tomar uma 

decisão sobre os auxílios já concedidos, com base numa demonstração de que a venda cumpre os 

critérios para considerar o auxílio compatível, nomeadamente uma demonstração da viabilidade da 

nova entidade. 

Neste contexto, os serviços da Comissão informaram as autoridades portuguesas, em diferentes 

ocasiões (cartas de 12 de novembro de 2015, de 27 de novembro de 2015 e correio eletrónico de 9 

de dezembro de 2015 pelo Diretor-Geral Adjunto Koopman), que, se Portugal gostariam de receber a 

aprovação de um auxílio estatal antes do final de 2015, deverá prestar à Comissão as informações 

necessárias no prazo mais curto possível. Além disso, a Comissão recordou às autoridades 

portuguesas que, a partir de 1 de janeiro de 2016, a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias 

teria de ser transposta na íntegra.48 

No que se refere a uma possível integração do BANIF, CGD, que foi sugerido por Portugal durante as 

discussões que precederam a resolução, Portugal invocou, pela primeira vez, que, em 3 de dezembro 

de 2015, numa reunião entre o Sr. Koopman, M. Mourinho, Sr. Ramalho e a equipa responsável pelo 

processo. Esta questão também foi suscitada pelo Ministro das Finanças, Mario Centeno numa 

chamada telefónica com a Comissária Margrethe Vestager em 8 de dezembro de 2015. No entanto, 

Portugal levantou a perspetiva sem apresentar prova circunstanciada de como pode ser efetuada. 

Nesses debates, os serviços da Comissão recordou, em primeiro lugar, que a CGD estava (e ainda 

está) a ser objeto de reestruturação tal como aprovado na decisão da Comissão sobre o auxílio 

notificado por Portugal para a CGD em 2013.49 Um dos compromissos que Portugal notificou a 

decisão de reestruturação foi uma proibição de aquisição. A proibição de aquisição tem uma dupla 

                                                           
48  Diretiva relativa à recuperação e resolução bancárias, JO L 173 de 12.6.2014, p. 190. 

49  Auxílio estatal SA.35062 (2013/N-2) executado por Portugal a favor da Caixa Geral de Depósitos. 



Página 48 de 64 

 

finalidade, (i) a proteger os concorrentes do banco beneficiário do auxílio a estratégias de expansão 

agressiva com fundos públicos e (ii) para proteger o próprio banco reclame agressivas e modelos 

empresariais insustentáveis. Esta proibição de aquisições é aplicável até ao final do período de 

reestruturação, ou seja, 31 de dezembro de 2017. Além disso, os serviços da Comissão puseram em 

causa a capacidade da CGD para integrar o Banif tendo em conta o fraco desempenho da CGD em 

comparação com os seus próprios objetivos no plano de reestruturação e a sua comunicação de 

perdas. Os serviços da Comissão consideraram que é provável que a CGD seria necessário capital 

adicional para realizar uma aquisição do Banif, dado que o Banif teve abaixo dos requisitos de capital 

e não tinha sido demonstrado ser viável. Assim, se a CGD necessários capitais adicionais para integrar 

o BANIF, CGD teria sido suscetível de resolução em conformidade com o quadro jurídico em vigor. 

Por conseguinte, a CGD teria de garantir que a sua viabilidade não seria ameaçada pela aquisição do 

Banif. Além disso, a CGD teria de participar no processo de venda do Banif para garantir um processo 

de seleção aberto, justo e competitivo processo de venda para excluir a existência de auxílio ao 

comprador. Portugal nunca apresentou um pedido formal, nem apresentou qualquer plano por 

escrito ou uma notificação formal de uma fusão com a CGD. O potencial transação foi repetida de 

uma mensagem de correio eletrónico do Sr. Mourinho ao Sr. Koopman em 8 de dezembro de 2015. O 

Sr. Koopman estabelecidos pontos de vista preliminares à luz das regras em matéria de auxílios 

estatais de um correio eletrónico ao Sr. Mourinho em 8 de dezembro de 2015, que explica porque é 

que a situação não era suscetível de ser possível sob as regras vigentes, iria agravar a situação da 

CGD e poderia, em qualquer caso, ser objeto de uma decisão da Comissão em 2015. Este ponto de 

vista foi confirmado pela Comissária Vestager numa chamada telefónica para o Ministro das 

Finanças, Mario Centeno em 8 de dezembro de 2015. 

Secção 6.3 da Comunicação sobre o setor bancário de 2013 (em que o auxílio à resolução para o 

Banif foi avaliada) define os auxílios potenciais ao comprador e o modo de a avaliar. Em 

conformidade com o ponto (79), a venda de uma instituição de crédito durante um procedimento de 

liquidação ordenada pode comportar um auxílio estatal a favor do comprador, a não ser que a venda 

seja efetuada através de um concurso aberto e incondicional e os ativos sejam vendidos ao 

proponente com a proposta mais elevada. Tais concursos devem, se for o caso, permitir a venda de 

partes da instituição a diferentes proponentes. Numa tal situação, em que o preço pago pelo 

proponente selecionado (s) corresponde ao preço de mercado, não existe qualquer vantagem para o 

adquirente e, por conseguinte, nenhum auxílio estatal à mesma. 

No caso de Banif, a Comissão considerou que o auxílio à liquidação concedido ao Banif compatível 

com o mercado interno, em conformidade com os requisitos da Comunicação relativa aos bancos de 

2013. Esta avaliação positiva se baseou, entre outros aspetos, o facto de, no que se refere ao 

processo de venda, efetuada pela autoridade de resolução, a Comissão não encontrou indicações de 

que a empresa não foi vendida à melhor oferta disponível, no âmbito de um procedimento de 

concurso. Por conseguinte, a Comissão considerou que não existia qualquer auxílio para o 

comprador. 

O montante de 1.8 mil milhões de euros de ajuda para o Banif foi o montante, resultante do 

processo de concurso, como o mínimo necessário para o Banif ser resolvidas nessa altura. 

Em geral, as discussões entre os serviços da Comissão e as autoridades portuguesas no período que 
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precedeu a resolução do Banif nunca com vista à aplicação, pela Comissão, de quaisquer condições. 

O diálogo foi realizado para desenvolver soluções que seria compatível com as regras relativas aos 

auxílios estatais. A Comissão apresentou, para esse efeito, a título indicativo, explicações sobre o 

modo como as regras em matéria de auxílios estatais seriam aplicadas na avaliação da Comissão 

sobre o Banif do processo de venda, a presença de auxílio, e a viabilidade da entidade.50 

 

No contexto do processo de venda voluntária, os debates incidiram sobre o receio de que a 

abordagem proposta parece incluir elementos de apoio público e sobre os elementos que são 

necessários para que o processo seja considerado isenta de auxílios estatais. O processo de venda 

foi lançado no outono de 2015 pelo Banif propriamente dito. A Comissão recebeu apenas 

informações limitadas sobre esse processo e de que foram prestadas informações ex post. 

 

As autoridades portuguesas, nomeadamente o Banco de Portugal, parecia estar confiante de que a 

conclusão da venda voluntária com qualquer auxílio estatal adicional, parecia possível. No entanto, 

numa reunião realizada em 20 de novembro de 2015, o Banco de Portugal apresentou cenários de 

resolução à Comissão, que tinha criado com um consultor externo e que demonstrou potenciais 

montantes substanciais de auxílios novos em tais cenários. Por carta de 26 de novembro de 2015, o 

Banco de Portugal, em resposta a uma carta da Comissão de 9 de novembro de 2015, indicou que 

tinha recentemente concluído uma análise de várias situações de risco em Banif com um potencial 

impacto significativo na sua situação prudencial, e que tinha solicitado o Banif para resolver uma 

série de deficiências e apresentar um plano de mobilização de capitais até 1 de dezembro de 2015. 

 

Na sua carta de 26 de novembro de 2015, o Banco de Portugal confirmou que uma solução para o 

Banif foi prosseguido ao longo das linhas da «n +1 proposta formulada em 18 de setembro de 2015 

(ver p. 41 e seguintes), a saber, a venda de um «banco», realizado pelo Banif limpo, mas também 

declarou que tinha analisado cenários de emergência, caso a venda não se concretizar. 

 

A partir daí em diante, a preparação de emergência assumiu a forma de uma dupla via que está a 

ser seguida por Portugal, ou seja, a venda voluntária, juntamente com a possibilidade de uma 

potencial de venda na resolução que possa ser exercida se a venda voluntária não funcionou. A este 

respeito, as autoridades portuguesas informaram a Comissão de que uma decisão sobre qual das 

duas vias pode ser seguida possam ser tomadas até 15 de dezembro de 2015, em função dos 

resultados deste processo de venda até essa data. Ao mesmo tempo, as autoridades confirmaram a 

sua preferência por uma decisão da Comissão sobre o Banif fosse adotada em 2015. Nestas 

circunstâncias, os serviços da Comissão continuaram a trabalhar com Portugal sobre os dois 

cenários, até ao termo do processo. 

 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2015 (até à resolução do Banif), a Comissão 

trabalhou com Portugal em duas vias distintas (ver igualmente a resposta à pergunta 10), incluindo 

sobre os projetos de compromissos para as necessárias decisões da Comissão. Como já foi 

explicado, os projetos abrangidos (i) a venda do Banif sem recurso a novos auxílios estatais e (ii) 
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 No que respeita as regras aplicáveis aos auxílios estatais, ver também o anexo 2. 
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uma resolução do Banif, devido à necessidade de auxílio estatal para a venda do banco. Essas 

negociações tiveram lugar entre o Ministério das Finanças de Portugal e os serviços da Comissão, 

como é habitual em processos de auxílios estatais para o setor financeiro. As duas vias distintas e as 

opções políticas na sequência destas vias foram discutidas entre a Comissária Margrethe Vestager e 

Ministro das Finanças Mario Centeno durante os muitos telefonemas, nesse período, e uma reunião 

entre a Comissária Margrethe Vestager e do Primeiro-Ministro António Costa. 

 

Em 13 de dezembro de 2015, o Ministério das Finanças português, através do Secretário de Estado 

do Tesouro e das Finanças enviou um projeto de compromissos relativos a uma decisão da 

Comissão. No entanto, estes compromissos não eram definitivas (falta de compromissos que foram 

acordados em vários video-calls durante o fim de semana de 12 e 13 de dezembro de 2015) e as 

negociações entre a Comissão e Portugal na semana que se seguiu até à resolução do Banif. 

 

Foi, em última análise, para as autoridades portuguesas a escolher a forma de proceder. A Comissão 

estaria disposto a aprovar a resolução do Banif em 2016. No entanto, nesse caso, todo o quadro da 

Diretiva Recuperação e resolução bancárias, incluindo o resgate interno de credores do Banif até 8 % 

teria aplicado e as autoridades de resolução não teria sido o Banco de Portugal, mas o Conselho 

Único de Resolução e as regras de resgate interno passaram a ser plenamente aplicáveis. 

O processo de venda foi rescindido pelas autoridades portuguesas com a decisão de resolução de 19 

de dezembro de 2015, que nenhum investidor estaria disposto a comprar o banco sem novos apoios 

estatais. 

Como para o potencial impacto de diferentes fatores, tais como informações nos meios de 

comunicação social, na ausência de preços ou de propostas quanto à venda, a Comissão gostaria de 

salientar que, em relação à venda de empresas que sejam propriedade de um Estado-Membro, o 

papel da Comissão ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais é avaliar se uma empresa for 

vendida através de um processo aberto, justo, competitivo e transparente para a melhor oferta, de 

forma a excluir a existência de auxílio ao comprador. A forma como os proponentes calcular as suas 

propostas não faz parte da avaliação da Comissão. A aplicação das regras da UE em matéria de abuso 

de mercado (Diretiva 2003/6/CE) é da responsabilidade das autoridades nacionais. Regra geral, as 

questões de «abuso de informação privilegiada» e «manipulação de mercado» devem, por 

conseguinte, ser dirigidas às autoridades competentes do Estado-Membro em causa. 

Foi na preparação da resolução que considerações sobre os requisitos adequados para os potenciais 

compradores do  Banif se tornou  um elemento pertinente, a fim de assegurar o êxito da estratégia 

de resolução concebida por Portugal. Era da responsabilidade das autoridades portuguesas para 

determinar a estratégia de resolução para o Banif. O papel da Comissão não é determinar a 

estratégia de resolução, mas assegurar que todas as medidas estão em conformidade com as regras 

da UE, incluindo as regras relativas aos auxílios estatais. O Banco de Portugal colocados Banif na 

resolução e determinar uma estratégia de resolução, que foi a venda de empresas e uma 

transferência dos ativos do Banif para um recém-criado veículo (oitante).  

Em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais aplicáveis à avaliação de 

administração quanto à resolução, a fim de aprovar a venda de partes ou a totalidade de um banco 

objeto de auxílio, a Comissão teve de verificar que as ou da entidade concentrada era um 
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participante no mercado e não requerer novo do auxílio estatal. Ao avaliar a estratégia de resolução, 

tal como notificado pelas autoridades portuguesas, a Comissão teve em conta estas considerações, 

bem como o facto de a estratégia de resolução, que tinham sido escolhidos por Portugal com vista a 

assegurar uma reabertura do Banco na segunda-feira, 21 de dezembro de 2015. Tendo em conta o 

muito curto prazo para a reabertura do banco, e a fim de a assegurar que a estratégia das 

autoridades portuguesas» pudesse ser bem-sucedida, a  licença bancária e a experiência comprovada 

do adquirente eram essenciais. 

 

5. Questões relacionadas com a resolução. (questões 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 58, 61, 63, 64) 

 

Qual é a posição da Comissão sobre as medidas tomadas pelo Banco Central Europeu e o 

mecanismo único de supervisão? (questões 20 e 21) 

 

A Comissão observa que a Comissão de Inquérito tenha dirigido ao Banco Central Europeu. Não 

compete à Comissão pronunciar-se sobre questões relativas ao Banco Central Europeu. 

Durante o processo de resolução do Banif, a Comissão esteve em contacto permanente com as 

autoridades portuguesas e as autoridades europeias competentes, a fim de garantir uma abordagem 

coerente e abordagem do Banif. 

Qual a opinião da Comissão sobre a criação de uma instituição de transição para o Banif? 

(questões 33 e 34) 

A Comissão observa que a criação de um banco de transição requer uma licença bancária, que não é 

da competência da Comissão. A decisão de aprovar a criação de um banco de transição é da 

responsabilidade do Conselho de Supervisão do Mecanismo Único de Supervisão. 

A Comissão teve, não obstante, o pavilhão às autoridades portuguesas que tinha preocupações 

quanto ao impacto que um banco de transição para a estabilidade financeira. Mais precisamente, a 

Comissão estava preocupada com a instabilidade intrínseca (bancos de transição são instituições 

temporária por natureza) e a incerteza sobre o que aconteceria se o banco de transição não podiam 

ser vendidos. 

A Comissão salienta que o mero recapitalização do Banif e da criação de um banco de transição não 

alterar o modelo de negócios do banco e, por conseguinte, não fornece qualquer garantia sobre a 

viabilidade do banco de transição. A síntese dos diferentes planos de reestruturação tem 

demonstrado e a perda contínua de pelo Banif até à resolução parecia confirmar, o Banco 

confrontou-se com problemas estruturais, que não pode ser resolvido através da simples criação de 

um banco de transição. É muito pouco provável que a criação de um banco de transição teria 

permitido que os ex Banif sucursais inaugurada em 21 de dezembro de 2015, foi a intenção das 

autoridades portuguesas. 
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De que modo a Comissão a decidir sobre o valor de transferência dos ativos transferidos do Banif e 

em oitante (ou a parte restante do Banif)? (questões 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 58) 

Na sua apreciação das medidas de apoio aos ativos depreciados, a Comissão aplica a comunicação 

relativa aos ativos depreciados (CAD). Essa comunicação oferece mais orientações específicas sobre a 

aplicação das regras em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio aos ativos depreciados, 

centrando-se em questões como (i) transparência e requisitos de divulgação; (ii) burden-sharing 

entre o Estado, os acionistas e os credores; iii) aligning incentivos para os beneficiários e os objetivos 

de interesse geral; iv) principles para a conceção de medidas de apoio aos ativos depreciados, em 

termos de elegibilidade, valorização e gestão desses ativos; e v) a relação entre o apoio aos ativos 

depreciados, as restantes medidas de apoio estatal e a reestruturação dos bancos. Se as medidas de 

apoio aos ativos depreciados não forem executadas de forma a isolar o risco de distorções graves da 

concorrência entre os bancos (no âmbito dos Estados-Membros e a nível transfronteiras), em 

conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, incluindo, quando necessário, a reestruturação dos beneficiários, o resultado será 

estruturalmente mais fraca do setor bancário da União com implicações negativas para o potencial 

produtivo de toda a economia. 

Uma das condições da Comunicação relativa aos ativos depreciados, os pedidos de auxílio devem ser 

objeto de total transparência e divulgação ex ante das depreciações dos bancos elegíveis sobre os 

ativos que serão abrangidos pelas medidas de auxílio, com base numa valorização adequada, 

certificada por peritos independentes reconhecidos e validada pela autoridade de supervisão 

relevante, em conformidade com os princípios de avaliação desenvolvidos na secção 5.5 da 

Comunicação relativa aos ativos depreciados. Esta divulgação das depreciações deve ser efetuada 

antes da intervenção estatal; Deve permitir determinar o montante do auxílio e das perdas incorridas 

pelo banco na sequência da transferência dos ativos; Esta avaliação deve fornecer o valor corrente 

de mercado e o valor económico real (VER) dos ativos. 

De acordo com a Comunicação relativa aos ativos depreciados, a diferença entre o valor de mercado 

corrente dos ativos e o valor económico real, tendo em conta as projeções de fluxos de caixa futuros 

de uma detenção até ao vencimento de base podem ser consideradas um auxílio compatível. Por 

outras palavras, a EAI permite a transferência de ativos a um preço superior ao seu valor de 

mercado, com um máximo de a REV. qualquer transferência a preços acima do valor económico real 

é, normalmente, não previstos na Comunicação relativa aos ativos depreciados, a menos que haja 

reembolsos e profunda reestruturação. No caso de uma avaliação provisória, essa transferência é, 

por conseguinte, acompanhado por uma disposição de recuperação. 

Ao calcular esses montantes, a Comissão tem em conta todas as informações disponíveis sobre a 

qualidade creditícia dos ativos, que fazem parte da transferência, bem como todas as informações 

disponíveis sobre ativos comparáveis à sua disposição. A Comissão não considera que o valor 

contabilístico líquido são totalmente dependentes da gestão de riscos e políticas contabilísticas em 

vigor no banco em questão. Não, a experiência da Comissão e os seus peritos independentes, 

fornecer um guia fiável para o valor real dos ativos. 

Resulta da comunicação relativa aos ativos depreciados que cada transferência de ativos é individual 

e exige uma avaliação individual. Não é pelo facto de a Comissão não ter encontrado um 
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determinado valor antes que, por conseguinte, não podem ser encontradas em diferentes casos ou 

circunstâncias. 

No caso de Banif, a Comissão não dispunha de informações suficientes para realizar uma avaliação ex 

ante dos ativos. A Comissão viu-se assim na impossibilidade de calcular o montante de auxílio no 

adiantamento. O Banco de Portugal, a Comissão apenas com muito pouca informação sobre o tipo e 

a qualidade dos ativos, apesar de ter sido anteriormente em discussão para os meses com a 

Comissão sobre uma exclusão (com sobreposição parcial com a exclusão da resolução). As 

informações fornecidas por Portugal era de natureza muito alto nível, sem qualquer prova fornecida 

para as avaliações. O Banco de Portugal nunca apresentou quaisquer elementos de prova concretos 

que justificassem o valor resultante dos seus próprios cálculos. Tal como referido anteriormente, a 

Comissão não poderia cumprir as suas obrigações decorrentes da Comunicação relativa aos ativos 

depreciados se tivesse aceite uma avaliação desse tipo, não às normas previstas na Comunicação 

relativa aos ativos depreciados. Assim, a Comissão teve que se basear em suposições quanto ao valor 

dos ativos transferidos. Uma vez que o VER apresenta um valor máximo para determinar o auxílio 

resultante da transferência de ativos, os pressupostos teve de ser prudente. 

Os pressupostos e os poucos dados disponíveis sugerem que a margem de avaliação de 78 % — 

tendo em conta a qualidade dos ativos de que a Comissão tem conhecimento — a Comissão concluir 

que o risco de encontrar uma margem de avaliação mais elevada na avaliação final seria muito 

limitado. Com base em ativos comparáveis em mercados comparáveis e circunstâncias em jurisdições 

análogas, a Comissão concluiu que os valores de transferência notificada por Portugal não deverão 

exceder o VER. Nesta base, a Comissão pôde aprovar temporariamente a medida. 

Uma vez que a Comissão teve de formular pressupostos prudentes do valor corrente de mercado e o 

valor económico real não trabalhar com valores relativos (% do valor contabilístico bruto ou líquido). 

Uma vez foram estabelecidos valores absolutos, o fator de desconto em relação ao valor 

contabilístico pode ser calculado dividindo o valor absoluto pelo valor contabilístico. Por exemplo, a 

decisão de resolução estabelece que «o Banco de Portugal utilizará os preços de transferência 

correspondente a uma média ponderada global de 34 % do valor contabilístico líquido, ou seja, 22 % 

do valor contabilístico bruto». Por conseguinte, se uma margem de avaliação de 66 % (100-34), este 

não deve ser aplicada ao valor contabilístico líquido (2,200 milhões de euros), ao passo que, se uma 

margem de avaliação de 78 % (100-22), este deve ser aplicada ao valor contabilístico bruto 

(3,600 milhões de euros), com a consequente em 746 milhões de euros. 

A Comissão observa que se faça referência a um e-mail do pessoal da Comissão e assinala que a carta 

referida é explícita ao afirmar que os valores utilizados foram utilizados para fins meramente 

exemplificativos. O correio eletrónico indica claramente que os valores foram apresentadas, que 

devem demonstrar que «mesmo que esse valor foi encontrado no BANIF», um valor de transferência 

à saída valor estabelecido pelo Banco de Portugal implica novos auxílios. Por conseguinte, é 

impossível concluir do correio eletrónico que em todos os casos futuros, 73 % do valor contabilístico 

bruto seria o desconto mais elevado utilizado. 

É de notar que um nível de conservadorismo assegurar sobre o valor da transferência de ativos não é 

negativo para Portugal. Enquanto proprietário de oitante, Portugal irá receber a remuneração dos 

ativos quando os ativos são vendidos acima do Conservador, dos valores de transferência. 



Página 54 de 64 

 

 

 

A Comissão está ativamente envolvida em oitante. (questões 35, 36, 37, 38, 39) 

 

Como um dos compromissos assumidos por Portugal, a par dos auxílios aprovados pela decisão de 

resolução Portugal comprometeu-se a que durante o processo de liquidação do Banif será 

monitorizado por um mandatário responsável pelo acompanhamento. Infelizmente, Portugal ainda 

não concluiu o processo de nomeação de um mandatário de monitorização, apesar de se terem 

comprometido a nomear um administrador no prazo de 2 meses a contar da decisão, mesmo que 

tenha sido enviadas várias cartas de insistência por parte dos serviços da Comissão. 

A Comissão observa que está em contacto com oitante para a venda de Açoreana, a filial de seguros 

do Banif, para garantir que nenhum outro auxílio estatal seja concedido a este processo de venda. 

Outro dos compromissos assumidos por Portugal, a par dos auxílios aprovados pela decisão de 

resolução Portugal comprometeu-se a que os ativos para os quais não assinatura (alienação) tenha 

ocorrido em 29 de fevereiro de 2016 ou em relação aos quais a operação não encerrar até 30 de abril 

de 2016, serão colocados em liquidação no mês seguinte. A Comissão salienta que o facto de pôr a 

liquidação de ativos não significa que os ativos devem ser vendidos imediatamente ou a preços 

extremamente baixos. Maximizar o preço de venda dos ativos é da responsabilidade do Estado-

Membro. Tal como explicado anteriormente, uma vez que o acionista da oitante, Portugal irá receber 

a remuneração desses processos de venda. 

A Comissão participa na seleção da proposta vencedora para o Banif? (questão 30, 31, 40, 41, 61, 

63, 64) 

De acordo com o âmbito das regras em matéria de auxílios estatais, os Estados-Membros devem 

incentivar a saída de operadores inviáveis, permitindo ao mesmo tempo que o processo de saída se 

realize de forma ordenada, a fim de preservar a estabilidade financeira. Embora os auxílios estatais 

possam promover a estabilidade financeira em períodos de crise sistémica, com repercussões 

positivas mais amplas, podem no entanto estar na origem de distorções da concorrência de várias 

formas. Quando os bancos concorrem entre si com base nos méritos dos seus produtos e serviços, os 

que acumulam riscos excessivos e/ou se baseiam em modelos empresariais insustentáveis irão, em 

última instância, perder quota de mercado e, possivelmente, dele retirar-se, enquanto os 

concorrentes mais eficientes expandem ou entram nos mercados em causa. Os auxílios estatais 

prolongam as distorções da concorrência criadas no passado por uma assunção de risco excessiva e 

por modelos empresariais insustentáveis, apoiando artificialmente o poder de mercado dos 

beneficiários. Deste modo, podem criar um risco moral para os beneficiários, enfraquecendo ao 

mesmo tempo os incentivos para os não beneficiários concorrerem, investirem e inovarem. Por 

último, os auxílios estatais podem prejudicar o mercado interno, ao transferirem uma parte injusta 

dos encargos com o ajustamento estrutural e os correspondentes problemas sociais e económicos 

para outros Estados-Membros, criando ao mesmo tempo barreiras à entrada no mercado e 
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reduzindo os incentivos para a realização de atividades transfronteiras. Esta lógica é igualmente 

aplicado no conjunto único de regras, com o objetivo de assegurar um setor financeiro forte e estável 

na União Europeia. Um setor financeiro forte é vital para assegurar o fluxo de crédito para a 

economia real e a incentivar os investimentos das empresas fundamentalmente sólidos. 

Há que observar que a venda de resolução é o resultado final de um processo de venda não 

voluntária lançada pelo Banif no outono de 2015. A Comissão recebeu apenas informações limitadas 

sobre o processo de venda e as informações limitadas, foi enviada à Comissão, na sua maioria, ex 

post. As autoridades portuguesas rescindiram o referido processo com a sua decisão de colocar o 

Banif em resolução, como nenhum investidor estava disposto a adquirir o Banco sem novos apoios 

estatais. Por conseguinte, Portugal notificou o auxílio para a resolução do Banif em 20 de dezembro 

de 2015. Subsequentemente, o Banco de Portugal Banif na resolução e determinar a estratégia de 

resolução, que foi a venda de empresas e uma transferência dos ativos do Banif para um recém-

criado veículo (oitante). As autoridades portuguesas, de acordo com as suas responsabilidades e 

competências a este respeito, determinada a estratégia de resolução para o Banif e a decisão sobre o 

proponente selecionado para o Banif. 

O papel da Comissão ao abrigo das regras em matéria de auxílios estatais não é determinar a 

estratégia de resolução. Em vez disso, há que garantir que todas as medidas estão em conformidade 

com as regras em matéria de auxílios estatais. Em conformidade com as regras em matéria de 

auxílios estatais aplicáveis à avaliação de administração quanto à resolução, a Comissão pode 

aprovar uma venda de partes ou a totalidade do auxílio, de um banco se a entidade combinada 

resultante é viável ou participante no mercado e não será pedido novo do auxílio estatal. A Comissão 

avaliou a estratégia de resolução, tal como notificada pelas autoridades portuguesas. 

Que Portugal propôs, a estratégia de resolução para assegurar uma reabertura do Banco na segunda-

feira, 21 de dezembro de 2015, e a entidade resultante da concentração tinha de ser uma entidade 

viável que não solicitar outros auxílios estatais, uma licença bancária e demonstrou que os registos 

foram essenciais para garantir que as autoridades portuguesas» escolhido estratégia possa ser bem 

sucedida. 

A Comissão observa que foi feita referência ao processo de venda do NKBM Banco na Eslovénia, tal 

como foi igualmente beneficiária de auxílios de Estado em 2012 e 2013. Em primeiro lugar, a 

Comissão gostaria de salientar que o NKBM caso se distingue do Banif caso. A Comissão gostaria de 

remeter para as diferentes decisões em matéria de auxílios estatais sobre o NKBM (SA. 35709). 

Resulta destas decisões que o auxílio concedido à NKBM foi considerada compatível com o mercado 

interno, com base no quadro jurídico aplicável. A Comissão avaliou o auxílio concedido à NKBM e 

considerou-o compatível com base num plano de reestruturação analisado à luz da Comunicação 

relativa à reestruturação, completada pela comunicação sobre o setor bancário de 2013. No caso de 

Banif, contudo, não foi a aprovação definitiva de um plano de reestruturação, uma vez que Portugal 

nunca foi capaz de demonstrar o regresso do Banco à viabilidade a longo prazo. 

A Comissão observou que foram colocadas questões sobre a mensagem de correio eletrónico, de 19 

de dezembro de 2015, do Diretor-Geral Adjunto Koopman ao Sr. Ricardo Mourinho Felix, Secretário 

de Estado do Tesouro e das Finanças, e as declarações da Banco Santander Totta na comissão de 

inquérito parlamentar. A Comissão não tem conhecimento da resposta completa pelo Banco 
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Santander no inquérito parlamentar e, por conseguinte, não está em posição de responder à 

pergunta. Para poder responder a esta questão, a Comissão necessitaria de mais informações sobre 

o que se entende por «condições resultantes da avaliação dos auxílios estatais». A fim de assegurar 

que todos os potenciais compradores de Banif teve uma visão clara das regras aplicáveis em matéria 

de auxílios estatais, a Comissão deu a Portugal a chamadas telefónicas com todos os proponentes 

para responder a quaisquer questões que possam ter. A pedido das autoridades portuguesas, a 

Comissão teve estas chamadas telefónicas com o Banco Santander e o Banco Popular. Como as 

autoridades portuguesas eram os únicos interlocutores da Comissão, do Governo português e o 

Banco de Portugal foram representados em ambos os convites à apresentação de propostas. 

Note-se que a oferta inicial pelo Banco Santander Totta indicadas todas as medidas de auxílio estatal 

concedidas ao Banif deve ter sido devidamente notificada e aprovada pela Comissão Europeia e na 

ausência de compromissos, em termos de atividade ou outras condições ou restrições serão 

impostas ao comprador em condições que não eram aceitáveis para o comprador. A oferta do Banco 

Popular declarou que o Banco Popular não é obrigado a aceitar e assumir os riscos e os custos de 

qualquer condição ou compromisso de a transação que podem ser impostas por, entre outros, as 

autoridades competentes em matéria de concorrência, como as cessões ou outras condições que 

considerem adequadas. 

A Comissão não alterou a sua posição de compromissos assumidos por Portugal no que diz respeito 

ao auxílio à resolução notificou são aplicáveis à entidade vendida. Também possam ser vistos nos 

compromissos constantes da decisão de resolução, Secção IV compromissos relativamente à 

atividade a alienar (Clean Banco vendeu ao Banco Santander Totta). A Comissão reitera a sua posição 

segundo a qual Portugal, sob a forma do fundo de resolução, selecionada a proposta vencedora e 

que o papel da Comissão era aprovar o auxílio envolvidas no processo de resolução do Banif. 
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Anexo 2 

Considerações gerais sobre o papel da Comissão em matéria de 

auxílios estatais no setor bancário e breve panorâmica da legislação 

aplicável da UE 

1. A competência da Comissão em matéria de concorrência e auxílios estatais 

 

O artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) proíbe os auxílios 

de Estado como uma questão de princípio. O artigo 107.º, n.º 3, do Tratado, prevê exceções a esta 

proibição em certas circunstâncias. Nomeadamente, nos termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea b), 

podem ser concedidos auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante de 

interesse europeu comum, ou a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro; e 

nos termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), podem ser autorizados auxílios destinados a facilitar o 

desenvolvimento de certas atividades económicas ou de certas áreas económicas, sempre que os 

referidos auxílios não afetem adversamente as condições das trocas comerciais numa medida 

contrária ao interesse comum. 

A apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado interno é da competência 

exclusiva da Comissão Europeia, sob a fiscalização do juiz da União.51 

A Comissão pode fornecer orientação/comunicações através da adoção de orientações quanto à 

forma de aplicar o artigo 107.º, n.º 3, Do TFUE a um determinado setor ou tipo de auxílio, desde que 

essas orientações não se afastem das normas do Tratado. 

A Comissão tem de respeitar as orientações que adota, na medida em que não se afastem das 

normas do Tratado e na medida em que a sua aplicação não constitua uma violação dos princípios 

gerais do direito da União.52 

Através da emissão de orientações, a Comissão limitou o seu próprio poder de apreciação e é 

obrigada, na apreciação das condições enunciadas nas referidas orientações quando examina as 

medidas de auxílio que se inserem no seu âmbito de aplicação. 

Em suma, os Estados-Membros estão vinculados pelo TFUE, que proíbe, em princípio, os auxílios 

estatais e confere competência exclusiva à Comissão na apreciação da compatibilidade de medidas 

de auxílio com o mercado interno. A Comissão pode adotar comunicações quanto à forma como 

avalia os auxílios e está vinculada pelos mesmos. O Estado-Membro está vinculado ao conteúdo das 

decisões da Comissão, sujeita à sua revisão pelos órgãos jurisdicionais da União. 
                                                           
51 

 Processo C-275/10, Residex Capital IV [2011] Coletânea I-0000, [ECLI: EU:C:2011:814] ponto 27; Processo 

C-69/13 Mediaset [2014] Coletânea  I-0000, [ECLI: EU:C:2014:71] ponto 20. 
52  Processo T-214/95, Vlaams Gewest/Comissão [1998], Coletânea II-717, [ECLI: EU:C:1998:77] ponto 89; Ver 

igualmente muito recente acórdão da Grande Secção no processo C-431/14 P, Grécia/Comissão [ECLI: 

EU:C:2016:145]. 
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2. A apreciação dos auxílios concedidos a bancos 

 

Durante a crise, a Comissão tem sublinhado a importância da estabilidade financeira na aplicação das 

regras em matéria de auxílios estatais. Especialmente no início da crise, condições de mercado 

excecionais, tornaram necessário assegurar que condições associadas a auxílios estatais aos bancos 

com importância sistémica não criariam perturbações nos mercados financeiros. 

 

Restaurar a viabilidade foi, e continua a ser, um elemento fundamental do exame dos bancos em 

situação de carência de apoio do Estado. A manutenção de bancos não viáveis no mercado 

continuaria a prejudicar o sistema financeiro e os mecanismos de transmissão monetária, e a criar, a 

médio e longo prazo um risco para a estabilidade financeira.. Também falsearia a concorrência, 

afastando os bancos viáveis capazes de empréstimos de capital para a economia real. Quando um 

banco é considerado inviável e incapaz de continuar a operar com base num plano de reestruturação 

credível, pode receber auxílio estatal à liquidação por forma a que o processo de saída se realize de 

forma ordenada. 

 

A Comissão adotou um conjunto de comunicações sobre a forma como tenciona aplicar o 

artigo 107.º do TFUE ao setor financeiro desde o início da crise financeira, em 2008. Desde o início da 

crise, a Comissão baseou a sua apreciação dos auxílios a favor do setor financeiro no artigo 107.º, 

n.º 3, alínea b), do TFUE «sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro». 

Qualquer auxílio estatal compatível com esta disposição legal excecional deve ser conforme a este 

objetivo, proporcional ao problema em causa e deverá minimizar as repercussões negativas para os 

concorrentes e outros Estados-Membros. 

 

Essas comunicações que foram aplicadas no caso BANIF desde a decisão de 2013 que autoriza o 

auxílio de emergência, são as seguintes: 

— Comunicação relativa aos bancos de 200853, a Comunicação relativa à recapitalização54, a 

Comunicação relativa à reestruturação55, a Comunicação relativa à prorrogação de 201056,a 

                                                           
53 Comunicação da Comissão sobre a aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adotadas 

em relação às instituições financeiras no contexto da atual crise financeira global, JO C 270 de 25.10.2008, 
p.8 («Comunicação sobre o setor bancário 2008»). 

54  Comunicação sobre a recapitalização das instituições financeiras na atual crise financeira: limitação do 
auxílio ao mínimo necessário e salvaguardas contra distorções indevidas da concorrência («Comunicação 
relativa à recapitalização»), JO C 10 de 15.1.2009, p. 2. 

55 Comunicação da Comissão sobre o regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade com as regras em 
matéria de auxílios estatais, das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro no contexto da 
atual crise («Comunicação sobre a reestruturação»), JO C 195 de 19.8.2009, p. 9. 

56 Ver ponto 14 da Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2011, das regras 
em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira (JO C 329 
de 7.12.2010, p.7). 
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Comunicação relativa à prorrogação de 201157, a Comunicação sobre os ativos depreciados58 e a 

Comunicação sobre o setor bancário de 201359 (conjuntamente referidas como as Comunicações 

bancárias) — como publicada no Jornal Oficial e igualmente disponível em 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html .  

 

Além disso, desde a sua entrada em vigor em 1.1.2015, a Comissão avalia, nas suas decisões em 

matéria de auxílios estatais se a medida de auxílio está em conformidade com as disposições da 

«Diretiva 2014/59/UE60 sobre a recuperação e a resolução bancárias (Diretiva Recuperação e 

Resolução Bancárias»). A Diretiva prevê, no seu artigo 130.º, n.º 1, que a secção sobre o instrumento 

de recapitalização interna ("bail-in") devia ser transposta, o mais tardar, até 1.1.2016. Daqui resulta 

que as decisões em matéria de auxílios estatais adotadas antes deste prazo de transposição não 

avaliar se o instrumento de recapitalização interna foi aplicado em conformidade com a Diretiva 

Recuperação e resolução bancárias, independentemente da questão de saber se o Estado-Membro 

tinha tais disposições no seu direito nacional antes do prazo de transposição. 

2.1 Interação com o Estados-Membro 

De um ponto de vista formal, um procedimento de notificação de auxílios estatais só pode ser 

iniciado pelo Governo de um Estado-Membro. No entanto, nos processos relativos a bancos, os 

bancos centrais nacionais estão muitas vezes envolvidos do lado das autoridades nacionais sobre 

questões técnicas. A forma como as diferentes autoridades nacionais se organizam no seio do Estado 

pertence exclusivamente ao Estado-Membro definir, e pode depender das circunstâncias e urgência 

do caso concreto. 

Do mesmo modo, os bancos centrais nacionais, que frequentemente têm competências em matéria 

de regulamentação e supervisão, podem contactar a Direção-Geral «Concorrência» da Comissão em 

questões técnicas de interpretação, em especial em matéria de auxílios estatais, bem como sobre a 

aplicação de decisões concretas tomadas para determinados bancos. 

                                                           
57  Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2012, das regras em matéria de 

auxílios estatais às medidas de apoio a favor das instituições financeiras no contexto da crise financeira 
(«Comunicação sobre a prorrogação de 2011»), JO C 356 de 6.12.2011, p.7. 

58 Comunicação da Comissão relativa ao tratamento dos ativos depreciados no setor bancário da 
Comunidade, JO C 72, 26.03.2009, pág.1. 

59 Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em matéria de 
auxílios estatais às medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira, JO C216, 30.7.2013, p. 1. 

60 Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento e 
que altera Diretiva 82/891/CEE do Conselho, e as Diretivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e os Regulamentos (UE) n.º 1903/2010 
e (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho Texto relevante para efeitos do EEE), JO L 173 
de 12.6.2014, p. 190-348. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
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Além disso, os bancos centrais, usualmente também têm uma palavra a dizer sobre a estabilidade do 

sistema financeiro no seu conjunto no Estado-Membro. 

A Comissão recebe as informações para avaliação do Estado-Membro. Apesar de os planos de 

reestruturação poderem ser elaborados pelo próprio banco ou pelos seus consultores, nos 

procedimentos relativos aos auxílios estatais estes são juridicamente documentos provenientes do 

Estado-Membro. 

A Comissão pode enviar pedidos de informações a fornecer pelo Estado-Membro. 

A Comissão, na sua qualidade de autoridade da concorrência, não substitui nem assumir as 

responsabilidades da autoridade (nacional) competente para a supervisão prudencial dos bancos. A 

Comissão também não a auditoria das contas de um banco. A supervisão prudencial dos bancos em 

conformidade com legislação da UE continua a ser da responsabilidade das autoridades competentes 

(a nível nacional). 

Para a autorização de uma medida de auxílio notificada, a Comissão deve tomar em consideração na 

sua apreciação da compatibilidade da medida todas as questões pertinentes. Em especial, quando a 

medida notificada integra, sob proposta do Estado-Membro em causa, compromissos com os quais o 

Estado concordou, esses compromissos fazem parte integrante da medida que tenha sido autorizada. 

O Estado-Membro em causa deve garantir que está em condições de honrar os compromissos que 

propôs e que foram incluídos na autorização. A este respeito, o Estado é responsável, entre outros, 

por verificar que esses compromissos são coerentes com o seu direito nacional. 

Todos os documentos apresentados pelo Estado-Membro antes da notificação e não incluídos na 

autorização da medida de auxílio não são juridicamente vinculativos para a aprovação da medida de 

auxílio. 

2.2  O procedimento formal de investigação 

O procedimento previsto no artigo 108.º, n.º 2 do TFUE (procedimento formal de investigação) será 

iniciado pela Comissão quando esta tem dúvidas sobre a compatibilidade de um auxílio, ou se tiver 

dificuldades na apreciação da compatibilidade do auxílio. Indicadores de tais dificuldades podem 

incluir, por exemplo, a duração da fase preliminar de recolha de informações por parte do Estado-

Membro ou o número de pedidos de informação e reuniões com o Estado-Membro. 

O objetivo do processo é assegurar um exame completo do caso, dissipando possíveis matérias 

duvidosas com o Estado-Membro em causa e permitir que terceiros interessados apresentem as suas 

observações. A Comissão informa os interessados, mediante a publicação da decisão e de um resumo 

da mesma no Jornal Oficial da União Europeia, e convida as partes interessadas a apresentarem as 

suas observações no prazo de um mês a contar da data dessa publicação. 

A investigação é encerrada pela Comissão através de uma decisão final, adotada em geral, no prazo 

de 18 meses a contar da data de início do procedimento (tal como previsto no «Regulamento 
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processual»61), na qual a Comissão dá a devida ponderação às observações apresentadas pelas 

partes interessadas e às respostas submetidas pelos Estados-Membros. A decisão de dar início a um 

procedimento formal de investigação não prejudica a decisão final, que pode considerar que o auxílio 

é compatível com o mercado interno. 

 

3. As disposições mais importantes nas Comunicações sobre o setor bancário, tal como 

aplicadas nas decisões da Comissão sobre o Banif 

 
Todas as medidas de auxílio para o Banif recaem sob o âmbito de aplicação do artigo 107.º, n.º 3, 

alínea b) do TFUE, que diz respeito às medidas para «sanar uma perturbação grave da economia de 

um Estado-Membro». 

 
O auxílio de emergência 

A Comissão avaliou o auxílio de emergência notificado para o Banif em conformidade com a 

Comunicação sobre o sector bancário 2008, que prevê no seu ponto 15 que para que um auxílio seja 

compatível ao abrigo do artigo 107.º, n.º 3, alínea b) do TFUE, deve satisfazer os critérios gerais de 

compatibilidade nos termos do artigo 107.º, n.º 3 do TFUE, o que implica o respeito das condições da 

adequação, necessidade e proporcionalidade62. 

Além disso, a decisão que autoriza o auxílio de emergência («Decisão relativa ao auxílio de 

emergência») verificou igualmente a conformidade com o requisito de que todas as entidades que 

recebem ajuda sob a forma de medidas de recapitalização devem ser objeto de reestruturação, com 

base num plano de reestruturação apresentado à Comissão pelo Estado-Membro. A Comissão 

considerou que este requisito foi satisfeito com base no compromisso assumido por Portugal de 

apresentar um plano de reestruturação do Banif, em conformidade com a Comunicação relativa à 

reestruturação, o mais tardar, até 31 de março de 2013,. 

 

O auxílio à liquidação 

O novo auxílio ao Banif, notificado e aprovado em 21 de dezembro de 2015, foi apreciado ao abrigo 

da Comunicação relativa aos bancos de 2013, que entrou em vigor em 1 de agosto de 2013, e, em 

particular, de acordo com a seção 6, a qual enuncia as regras em matéria de auxílios estatais 

aplicáveis à liquidação de instituições financeiras. De acordo com estas regras, a fim de ser 

compatível com o artigo 107.º, n.º 3, alínea b), TFUE, a liquidação de uma instituição financeira deve, 

nomeadamente, preencher as seguintes condições: 

                                                           
61 

 Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, que estabelece regras 

pormenorizadas para a aplicação do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, JO 
L 248 de 24.9.2015, p. 9. 

62 
 Cf. considerando 55 da Decisão de emergência. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
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 Limitação dos custos de liquidação ao mínimo necessário, permitindo, em simultâneo, que a 

instituição de crédito seja liquidada de forma ordenada; 

 Limitação das distorções da concorrência; 

 Contribuição própria para os custos de liquidação (repartição dos encargos), através da 

prevenção de qualquer auxílio suplementar em benefício dos acionistas e detentores de 

dívida subordinada; 

 Restabelecimento da viabilidade a longo prazo: A venda de um banco em dificuldades a uma 

outra instituição financeira pode contribuir para restabelecer a viabilidade a longo prazo, se 

o comprador for viável e capaz de absorver a transferência desse banco em dificuldades e 

puder restabelecer a confiança do mercado. 

Além disso, como parte da sua estratégia de resolução para o Banif, Portugal notificou a Comissão de 

uma transferência de ativos depreciados com os correspondentes valores de transferência, por 

conseguinte, para além da comunicação sobre o setor bancário de 2013, a sua compatibilidade foi 

também avaliada ao abrigo da Comunicação relativa aos ativos depreciados. Este última especifica os 

seguintes critérios de compatibilidade: i) elegibilidade dos ativos; ii) transparência e divulgação das 

depreciações; (iii) gestão dos ativos; (iv) o método correto e coerente de valorização; e (v) a 

adequação da remuneração e da partilha de encargos. Na Decisão de resolução, a Comissão concluiu 

que quatro destes cinco critérios foram observados. No que se refere ao critério relativo à avaliação 

das condições da Comunicação relativa aos ativos depreciados que exige uma valorização ex ante dos 

ativos transferidos, a Comissão concluiu que o mesmo não foi cumprido. 

Em conformidade com a Comunicação relativa aos ativos depreciados, que faz parte do 

enquadramento normativo dos auxílios estatais, a separação dos ativos não assumidos pelo 

adquirente do Banif num veículo especial, a empresa Oitante, requereu uma avaliação desses ativos 

para avaliar o montante do auxílio resultante da sua transferência. Essas regras estabelecem 

claramente que, para que o auxílio seja compatível, os empréstimos em imparidade só podem ser 

transferidos para a sociedade de gestão de ativos (propriedade do fundo de resolução e apoiados 

pelo Estado) a um preço entre o preço de mercado corrente e o «valor económico real». As regras 

em matéria de auxílios estatais exigem uma avaliação independente para calcular o valor económico 

real da carteira transferida. Tendo em conta o tempo muito limitado para a execução da medida de 

apoio aos ativos depreciados, que Portugal tinha notificado, e a falta de informações pormenorizadas 

na posse da Comissão, nessa altura, o requisito da avaliação independente não pôde ser cumprido 

antes da adoção da requerida decisão sobre o auxílio estatal suplementar para o Banif. Tendo em 

conta a urgência, a decisão da Comissão de 21 de dezembro de 2015 teve de aprovar 

temporariamente a transferência de ativos depreciados, por um período de três meses, com base em 

valores aproximados calculados de forma prudente. Uma avaliação completa dos ativos estava 

prevista para ser efetuada durante aquele período, por forma a permitir que a Comissão aprovasse a 

medida de forma definitiva numa segunda decisão. 

A Comissão realizou a avaliação independente que servirá de base para uma decisão final sobre a 

presente medida. Até à data, mais de seis meses após a resolução, a Comissão não recebeu, contudo, 

os balanços finais da alienação ao Banco Santander, o balanço de abertura da empresa Oitante e do 

balanço da entidade residual. 
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Em qualquer caso, uma transferência prudente de tais ativos não penalisa Portugal. Os ativos em 

causa foram transferidos para a empresa Oitante e são atualmente propriedade do Fundo de 

Resolução português. 

Por conseguinte, se existem quaisquer ganhos da venda desses ativos no mercado, os mesmos 

reverterão para o Fundo de Resolução. 

4. As disposições mais importantes da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, tal 

como aplicado na decisão da Comissão sobre a resolução do Banif 

 
A decisão da Comissão de 21.12.2015 ponderou nos considerandos 192 e 199, a conformidade da 

resolução do Banco com as disposições da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias (DRRB) 63. 

Nomeadamente, o artigo 32.º, n.º 1 da DRRB especifica as condições necessárias para adotar uma 

ação de resolução: 

«Os Estados-Membros asseguram que as autoridades de resolução adotem medidas de resolução em 

relação a uma instituição [...] se a autoridade de resolução considerar que estão preenchidas 

cumulativamente as seguintes condições: 

(a) A determinação de que uma instituição está em situação ou em risco de insolvência foi 

efetuada pela autoridade competente, após consulta à autoridade de resolução ou pela 

autoridade de resolução, após consulta à autoridade competente; 

(b) Tendo em conta os diferentes prazos e outras circunstâncias relevantes, não existe 

nenhuma perspetiva razoável de que uma ação alternativa do setor privado, incluindo 

medidas por um SPI, ou uma ação de supervisão, incluindo medidas de intervenção precoce, 

de redução ou de conversão de instrumentos de capital relevantes, nos termos do 

artigo 59.º, n.º 2, realizadas em relação à instituição, impediriam a situação de insolvência da 

instituição num prazo razoável; 

(c) A medida de resolução é necessária para defesa do interesse público [...].» 

5. Alterações ao quadro jurídico em 2016: o  Mecanismo Único de Resolução 

 

A partir de 2016, o regulamento relativo ao Mecanismo Único de Resolução (MUR) regula a 

resolução dos bancos para todos os Estados-Membros que participam na União Bancária64. O 

Regulamento MUR reflete as disposições da Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias. Embora a 

                                                           
63 Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que estabelece um 

enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento, JO 
L 173 de 12.6.2014, p. 190-348. 

64 
 O Regulamento (UE) n.º 806/2014, de 15 de julho de 2014, que estabelece regras e um procedimento 
uniformes para a resolução de instituições de crédito e de certas empresas de investimento no quadro de 
um Mecanismo Único de Resolução bancária e de um Fundo Único de Resolução bancária e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010. JO L 225 de 30.7.2014, p.1-90. 
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DRRB seja uma diretiva e, por conseguinte, necessita de ser transposta pelos Estados-Membros, um 

regulamento é diretamente aplicável. Tal implica que, para todos os Estados-Membros da União 

Bancária, as disposições do Regulamento MUR (incluindo em matéria de recapitalização interna) são 

diretamente aplicáveis. 

O Regulamento MUR determina, além disso, as competências do Comité Único de Resolução (CUR) e 

das autoridades nacionais de resolução. Para os bancos que são controlados pelo mecanismo único 

de supervisão (MUS) ou transfronteiriço, o CUR tem competência direta. Para todos os outros 

bancos, a competência de resolução é com a autoridade nacional de resolução, sob reserva das 

disposições do Regulamento MUR. 

Tal como a Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, o Regulamento MUR estipula que, se um 

banco necessita de apoio público extraordinário, deve ser considerado em situação de colapso ou em 

risco de colapso, salvo se algumas estritas condições estiverem preenchidas. A determinação de uma 

situação de colapso ou em risco de colapso é efetuada pela autoridade de supervisão (MUS, para os 

Estados-Membros que participam na união bancária) ou pela competente autoridade de resolução (o 

Conselho Único de Resolução, para os Estados-Membros que participam na união bancária). A 

autoridade de resolução terá então de determinar se os outros dois critérios para desencadear a 

resolução estiverem preenchidas, nomeadamente se existe um interesse público na resolução. 

O artigo 7.º, n.º 3, alínea e), do Regulamento MUR estabelece que as autoridades nacionais de 

resolução na união bancária pode adotar decisões de resolução e aplicar os instrumentos de 

resolução incluídas no Regulamento MUR para todos os bancos que não são objeto de supervisão 

pelo MUS ou não são grupos transfronteiriços, desde que a ação de resolução não requeira a 

utilização do Fundo único de resolução. 

Por conseguinte, a partir de 1 de janeiro de 2016, para os Estados-Membros que participam na União 

Bancária, o CUR avalia qualquer programa de resolução envolvendo fundos de resolução (ou seja, 

Fundo de auxílio estatais). As autoridades nacionais de resolução não podem utilizar ou decidir sobre 

a utilização dos fundos de resolução de crises. Independentemente da dimensão do banco e do tipo 

de supervisão (efetuada pelo MUS ou pela autoridade nacional de controlo), o artigo 7.º, n.º 3 do 

Regulamento MUR estabelece que o Conselho Único de Resolução adota o programa de resolução de 

um banco e, por conseguinte, realiza, entre outras coisas, a avaliação do interesse público e se a ação 

de resolução requer a utilização do Fundo Único de Resolução. Quer a DRRB, quer o Regulamento 

MUR consideram que a resolução de um banco é uma exceção à regra geral de liquidação de uma 

entidade em dificuldades ao abrigo dos procedimentos normais de insolvência e só deve ser 

efetuada quando existe um interesse público no recurso a uma medida de resolução (ver 

considerandos 58 e 59 do Regulamento MUR). Por conseguinte, se um banco não passar o teste do 

interesse público, não pode ser deduzido do texto do Regulamento MUR que tal banco deve ser 

liquidado de forma ordenada de acordo com a legislação nacional aplicável. 

 

 

 

 


