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Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Fundo de resolução é, à data, responsável por: um empréstimo de 3.900 milhões de euros,

concedido em 2014, pelo Estado, para a resolução do Novo Banco; um empréstimo de 700

milhões de euros, concedido em 2014, por um conjunto de instituições de crédito; e um

empréstimo, cujo capital em dívida é de 353 milhões de euros, cujo montante inicial foi de 489

milhões de euros (existiu um reembolso parcial de 136 milhões de euros), concedido pelo

Estado em dezembro de 2015 para a intervenção no BANIF.

As condições iniciais dos empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, para a resolução do

BES, eram muito pouco claras, provavelmente porque o Governo PSD/CDS-PP esperava num

muito curto prazo concretizar a venda e ver liquidada a totalidade da dívida, por isso previram o

seu vencimento a 4 de agosto de 2016. Sendo insustentáveis as condições fixadas pelo

Governo PSD/CDS-PP, em Junho de 2016 o atual Governo ajustou as condições do empréstimo

prorrogando-o até dezembro de 2017 e revendo em baixa a taxa de juro.

A 21 de março de 2017, o Ministério das Finanças anunciou as novas condições dos

empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução. A maturidade dos empréstimos foi alterada

para dezembro de 2046 e a taxa de juro a aplicar aos empréstimos passou a ter por base o

custo de financiamento da República Portuguesa, acrescido de uma comissão, sendo

periodicamente atualizada de forma compatível com o indexante a considerar e permitindo

manter as condições de solvabilidade do Fundo de Resolução.

Esta revisão dos contratos veio clarificar, finalmente, os termos da dívida. Não se pretende que

o Fundo de Resolução se desresponsabilize pelo cumprimento dos empréstimos, nem que o

setor bancário fique menos responsável perante o Fundo de Resolução e também não se trata

de um perdão de dívida.

As novas condições dos empréstimos visam assegurar em primeiro lugar que os mesmos são

efetivamente pagos, sem ser à custa da insolvência dos Bancos; visam também contribuir para

a estabilidade financeira, após um período de profunda recessão, e reforçar a capitalização dos

bancos portugueses e consequentemente aumentar a competitividade da economia portuguesa.

Porque consideram inegável a importância da clarificação dos contratos de crédito, uma vez que

só assim é viável o seu efetivo pagamento e o seu contributo para a redução da incerteza face

às responsabilidades anuais dos bancos, vêm os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido



Socialista, ao abrigo das disposições legais e regimentais em vigor, solicitar ao Fundo de

Resolução os seguintes esclarecimentos:

Estariam as Instituições Participantes no Fundo de Resolução em condições para cumprir

com o vencimento dos empréstimos a 31 de dezembro de 2017?

1.

Qual o impacto que teria o reembolso destes empréstimos, a 31 de dezembro de 2017, no

sistema financeiro português?

2.

Quais os custos que cada Banco teria com o vencimento destes empréstimos?

Detalhadamente na CGD, qual o custo do vencimento destes empréstimos?

3.

O que aconteceria aos Rácios de Capital de cada banco se os empréstimos não tivessem

sido renegociados? Detalhadamente na CGD, como ficaria o Rácio de Capital sem a

renegociação dos empréstimos?

4.

Palácio de São Bento, sexta-feira, 7 de Abril de 2017

Deputado(a)s

JOÃO PAULO CORREIA(PS)

EURICO BRILHANTE DIAS(PS)

JOÃO GALAMBA(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

HORTENSE MARTINS(PS)

JAMILA MADEIRA(PS)

PAULO TRIGO PEREIRA(PS)

RICARDO LEÃO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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