
FUNDO DE 
RESOLU~O 

COMISSAO DIRETfVA 

Reuniiio extraordinaria da Camissiia Diretiva do Fundo de Resolu~iio 

3 de agosto de 2014 
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No dia 3 de agosto de 2014, realizou-se na sede do Banco de Portugal, pelas 21:30 horas, uma reuniao 

extraordinaria da Comissao· Diretiva do Fundo de Resolu~ao, na qual participaram o Senhor Dr. Jose 

Joaquim Berberan e Santos Ramalho, na qualidade de Presidente, a Senhora Ora. Elsa Roncon Santos e o 

Senhor Dr. Jose Bracinha Vieira. 

A presente reuniao foi convocada na sequencia da delibera~ao do Banco de Portugal pela qual e 

determinado que o Fundo de Resolu~ao devera prestar apoio financeiro, no montante de 4,9 mil mil hoes 

de euros, a aplica~ao ao Banco Espfrito Santo, S.A. (doravante, "BES") de uma medida de resolu~ao, na 

modalidade de transferencia parcial da atividade daquele banco para urn banco de transi~ao para o efeito 

constituido, nos termos da a linea b) do n.2 1 do artigo 145.2-C do Regime Geral das lnstitui~oes de Credito 

e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreta-Lei n.2 298/92, de 31 de dezembro (doravante, "RGICSF"). 

Foi apresentada a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto urn: Aprovar os termos da presta~ao de apoio financeiro a aplica~ao da medida de resolu~ao ao BES; 

Ponto dois: Aprovar o recurso a mecanismos de financiamento complementares, par forma a garantir-se a 

capacidade deste Fundo de prestar o apoio financeiro necessaria, nos termos solicitados para efeitos da 

aplica~ao da medida de resolu~ao ao BES; 

Ponto 3: Delega~ao de poderes para transferencia de verbas; 

Ponto 4: Comunica~ao ao Superintendent of Financial Services of the State of New York da aplica~ao de 

uma medida de resolu~ao ao BES e de urn certo numero de compromissos relativos a sucursal do BES em 

Nova lorque. 

Declarada aberta a sessao, a Comissao Diretiva considerou e deliberou o seguinte para cada urn dos pontos 

da ordem de trabalhos: 
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Ponto um: Aprovar os termos da presta~ao de apoio financeiro a aplica~ao da medida de 

resolu~ao ao BES. 

A. Considerando que, nos termos do n.2 1 do artigo 153.2-M do RGICSF, "[o] Fundo disponibiliza os recursos 

determinados pelo Banco de Portugal para efeitos da aplica~ao das medidas de resolu~ao"; 

B. Considerando que, de acordo com o previsto no n.2 4 do artigo 145.2-G, no caso de aplica~ao de uma 

medida de resolu~ao na modalidade de transferencia da atividade para um banco de transi~ao, o Fundo de 

Resolu~ao realiza o capital social daquela institui~ao; 

C. Considerando que o Banco de Portugal deliberou o montante do apoio financeiro a disponibilizar pelo 

Fundo de Resolu~ao para a aplica~ao da medida de resolu~ao em causa, requerendo, para esse efeito, que 

o Fundo disponibilize o montante de 4,9 mil milhoes de euros, para que seja realizado o capital social do 

banco de transi~ao, nos termos do n.2 4 do artigo 145.2-G do RGICSF; 

A Comissao Diretiva do Fundo de Resolu~ao deliberou que devera ser disponibilizado o montante 

determinado pelo Banco de Portugal, para realiza~ao do capital social do referido banco de transi~ao. 

Ponto dois: Aprovar o recurso a mecanismos de financiamento complementares, por forma a garantir a 

capacidade deste Fundo de prestar o apoio financeiro necessaria, nos termos solicitados para efeitos da 

aplica~ao da medida de resolu~ao ao BES 

A. Considerando que os recursos pr6prios do Fundo de Resolu~ao atualmente disponiveis sao no montante 

de 377,4 milhoes de euros e que o montante determinado pelo Banco de Portugal para efeitos da 

presta~ao de apoio financeiro a aplica~ao da medida de resolu~ao e de 4,9 mil milhoes de euros; 

B. Considerando que, nos termos do n.2 1 do artigo 153.2-l do RGICSF, se "os recursos do Fundo se 

mostrarem insuficientes para o cumprimento das suas obriga~oes, pode ser determinado por diploma 

proprio que as institui~oes participantes efetuem contribui~oes especiais ( ... )"; 

C. Considerando que o Decreta-Lei n.2 24/2013, de 19 de fevereiro, estabelece no seu artigo 15.2, que "na 

eventualidade do Fundo de Resolu~ao ter de financiar a aplica~ao de medidas de resolu~ao e nao dispuser 

de recursos pr6prios suficientes para o cumprimento das suas obriga~oes, o membro do Governo 

responsavel pela area das finan~as pode determinar, por portaria, os termos especificos em que sao 

efetuadas contribui~oes espei:iais pelas institui~oes participantes no Fundo, atendendo as necessidades de 

financiamento emergentes da aplica~ao da medida concreta"; 
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D. Considerando que, dado o avultado montante de financiamento complementar de que o Fundo de 

Resolu~ao necessita, a imposi~ao de elevadas contribui~oes especiais aos participantes do Fundo poderia 

gerar um impacto materialmente negative na situa~ao de liquidez e de solvabilidade das institui~oes 

participantes, sob pena de com isso se provocar efeitos de contagia, em contradi~ao com a finalidade da 

aplica~ao de medidas de resolu~ao; 

E. Considerando que o artigo 153.Q-J preve que, em caso de necessidade, as contribui~oes especiais 

impostas as institui~oes participantes do Fundo "( ... ) poderao ainda acrescer, excecionalmente, 

contribui~oes adicionais do Estado para o Fundo, nomeadamente sob a forma de emprestimos au 

presta~ao de garantias"; 

A Comissao Diretiva do Fundo de Resolu~ao deliberou submeter ao Ministerio das Finan~as uma proposta 

de financiamento que preveja a cobran~a de uma contribui~ao especial junto das institui~oes participantes, 

da qual conste a determina~ao de montantes, prazos, formas de pagamento, e demais termos da referida 

contribui~ao, conforme a pro pasta de porta ria que e anexa a esta ata. A contribui~ao especial devera ser no 

montante de 135 mil hoes de euros, o que permitira ao fundo disponibilizar para financiamento da presente 

medida de resolu~ao o total de 500 milhoes de euros, mantendo um excedente que lhe permita cobrir 

custos operacionais, designadamente as que venham a decorrer das suas fun~oes enquanto acionista do 

banco de transi~ao. 

A Comissao Diretiva deliberou ainda solicitar ao Estado a entrega das receitas da contribui~ao sabre o setor 

bancario, relativas aos anos de 2013 e de 2014, as quais constituem recursos do Fundo de Resolu~ao nos 

termos do disposto no artigo 153.Q·F, n.Q 1, a linea a) do RGICSF. 

A Comissao Diretiva do Fundo de Resolu~ao deliberou ainda, ao abrigo da competencia que I he e atribuida 

pela alfnea f) do artigo 5.Q do Regulamento do Fundo de Resolu~ao, que devera igualmente ser 

apresentado ao Ministerio das Finan~as um pedido de emprestimo do Estado a este Fundo no valor de 4,4 

mil mil hoes de euros. 

Ponto 3: Delega~ao de poderes para transferencia de verbas; 

Com vista a viabilizar a transferencia dos fund as a receber do Estado par via do emprestimo solicitado pelo 

Fundo de Resolu~ao referido no ponte anterior, a Comissao Diretiva deliberou delegar poderes no Senhor 

Dr. Joaquim Martinez, Diretor da Unidade de Apoio aos Fund as de Garantia, de Resolu~ao e de Pensoes, do 

Banco de Portugal, para efetuar, em nome e par conta do Fundo de Resolu~ao, as transferencias 

necessarias para a realiza~ao do capital social do novo banco; 
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Ponto 4: Comunica~ao ao Superintendent of Financial Services of the State of New York da aplica~ao de 

uma medida de resolu~ao ao BES e de um certo ntimero de compromissos relatives a sucursal do BES em 

Nova lorque. 

A Comissao Diretiva deliberou, por fim, comunicar ao Superintendent of Financial Services of the State of 

New York a aplica~ao da medida de resolu~ao adotada em rela~ao ao BES, garantindo a observancia pela 

sucursal do novo banco de urn conjunto de requisites prudenciais, bern como compromissos de que os 

ativos afetos a essa sucursal nao serao transferidos sem previa autoriza~ao da referida autoridade. Alem 

disso, o novo banco devera requerer autoriza~ao para o estabelecimento de uma nova sucursal em Nova 

lorque que desenvolvera as atividades e opera~i5es da atual sucursal do BES. 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reuniao encerrada, tendo sido lavrada a presente ata que, 

depois de lida em voz alta e aprovada pelos presentes, ira ser devidamente assinada. 

Lisboa, 3 de Agosto de 2014 

r;,·~· 1/_--V{ 

~ M.a,...~ ~ .......... ~ 
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Oocumentos anexos: 

• Proposta de Porta ria, a apresentar ao Ministerio das Finan~as, que determina a obriga~ao de pagamento 

de urn a contribui~ao especial para o Fundo de Resolu~ao por parte dos seus participantes; 

• Minuta de carta do Fundo de Resolu~ao ao Ministerio das Finan~as com pedido de cria~ao de 

contribui~ao especial, de entrega das receitas da contribui~ao sobre o setor bancario e com pedido de 

emprestimo. 
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