FUNDO DE

RESOLU<;A_O
COMISSAO DIRETIVA

DELIBERA(:AO DA COMISSAO DIRETIVA DO FUNDO DE RESOLU(:AO
Em reuniao realizada no dia 3 de agosto de 2014, e atenta a necessidade de o Fundo de Resolu~ao financiar
a medida de

resolu~ao

aplicada pelo Banco de Portugal ao Banco Espirito Santo, S.A., a Comissao Diretiva

deliberou submeter ao Ministerio das Finan~as uma proposta de financiamento que previa a cobran~a de
uma

contribui~ao

obten~ao

especial junto das

institui~oes

participantes, no montante de 135 mil hoes de euros, e a

de um emprestimo junto do Estado no valor de 4 400 milhoes de euros.

Na sequencia do pedido submetido ao Ministerio das

Finan~as,

per carta datada de 3 de agosto de 2014, foi

transferido para a conta de dep6sito detida pelo Fundo de Resolu~ao junto do Banco de Portugal o
montante de 4 535 mil hoes de euros, ao qual acresceu ainda o pagamento da verba relativa as receitas das
contribui~oes

sobre o setor bancario referentes a 2013 e a 2014.

Factos supervenientes, e mais concretamente a disponibilidade demonstrada per um conjunto de
institui~oes

participantes no Fundo de

Resolu~ao

para, num prazo curto, conceder um emprestimo ao

Fundo, no montante de 635 milhoes de euros, justificam que seja alterada a estrutura do financiamento
concedido pelo Estado.
Neste contexte, a Comissao Diretiva delibera que o pedido de financiamento remetido ao Ministerio das
Finan~as

per carta de 3 de agosto de 2014 devera ser revisto e que, em consequencia, seja solicitado ao

Ministerio das
a)

Um emprestimo do Estado no montante de 3 900 milhoes, em

das
b)

Finan~as:

a proper pelo Ministerio

Finan~as;

Que aquele montante seja acrescida a verba de 635 milhoes de euros, a titulo de adiantamento do

emprestimo que se perspetiva vir a ser obtido junto de um conjunto de
de

condi~oes

institui~oes

participantes no Fundo

Resolu~ao.

A presente

delibera~ao

foi aprovada pela Comissao Diretiva per procedimento escrito realizado no dia 6 de

agosto de 2014, tendo a Comissao Diretiva decidido que da respetiva minuta se de imediato conhecimento
a Senhora Ministra de Estado e das

Finan~as.

