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Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que 
conduziu à venda e resolução do BANIF 

28 de abril de 2016 

 

Intervenção inicial de Carlos António Torroaes Albuquerque 

Diretor do Departamento de Supervisão Prudencial 

 

 

Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 

Senhoras e Senhores Deputados 

Boa Tarde, 

 

 

1. Introdução  

É com muita honra que estou na presença dos Senhores Deputados para procurar prestar os 

esclarecimentos que melhor entenderem relativamente ao Banif, no âmbito das minhas funções no Banco 

de Portugal. 

Entendo ser útil enquadrar a minha atuação e a atuação do Departamento de Supervisão Prudencial, que 

dirijo, em todo este processo e poder dar nota das principais atividades que foram sendo executadas 

desde que iniciei as minhas funções no banco central no final de novembro de 2014, não tendo 

conhecimento suficiente sobre acontecimentos anteriores àquela data. 

Entendo ainda ser importante dar nota de que o Banco de Portugal integra o Mecanismo Único de 

Supervisão (MUS) desde o dia 4 de novembro de 2014. Todas as ações de supervisão executadas pelas 

equipas do Banco de Portugal se inserem neste novo processo de supervisão e são acompanhadas pelas 

equipas do Banco Central Europeu, nomeadamente através da confirmação de que os mecanismos, 

processos, técnicas e ações de supervisão obedecem nos respetivos tempos e na medida da sua 

adequação às normas, regulamentos e manuais de procedimentos do Mecanismo Único de Supervisão. 

Desta forma, no domínio da supervisão, o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu, na medida em 

que são partes integrantes do MUS, observam os mesmos princípios e metodologias e atuam de forma 

coordenada com partilha de informações relativamente às entidades por si supervisionadas. 
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2. Supervisão prudencial  

No Banco de Portugal existe uma segregação de funções entre a área de supervisão e a área de resolução, 

pelo que os acontecimentos, as decisões e os factos relativos ao processo específico de resolução não 

tiveram outra participação direta do Departamento de Supervisão Prudencial que não fosse, em algumas 

partes do processo, a disponibilização de elementos da supervisão para apoio às equipas de resolução, 

com controlo funcional desta área.  

A supervisão (micro) prudencial tem como objetivo assegurar que as instituições financeiras detêm capital 

e liquidez suficientes para resistir a choques que possam afetar alguma destas variáveis e que as 

instituições sejam geridas de forma sólida e segura. A supervisão prudencial acompanha a posição de 

solvabilidade, de liquidez e o governo interno das instituições por forma a assegurar uma gestão sã e 

prudente das mesmas. Trata-se de uma função especialmente dirigida à avaliação dos riscos que as 

instituições incorrem e dos níveis de capital necessários para cobrir esses riscos e à monitorização dos 

mecanismos de governo e controlo. Em resumo, a função de supervisão é dirigida para o 

acompanhamento dos equilíbrios fundamentais da atividade bancária de cada uma das instituições numa 

perspetiva de continuidade das operações (going concern).  

 

3. O Banif num ambiente de crise financeira 

Uma crise financeira tem normalmente três tempos muito distintos. Um primeiro tempo de crescimento 

do crédito de forma mais ou menos acentuada. Um segundo tempo de disrupção, com paragem rápida 

desse crescimento. E uma terceira fase de correção das assimetrias anteriores. Nesta última fase, a 

rendibilidade degrada-se de forma acentuada, com redução do negócio e aumento das imparidades. A 

acumulação de ativos não produtivos e o necessário processo de desalavancagem fazem crescer o peso 

dos ativos de maior risco nos balanços. 

 

Numa fase de recuperação da crise económica, quatro fatores são absolutamente fundamentais para as 

instituições bancárias:  

i. A conjuntura económica (taxas de inflação, níveis de crescimento económico e taxas de juro de 
referência); 

ii. A gestão da instituição, nomeadamente a capacidade de restruturar e redimensionar a 
instituição em função das novas características dos mercados e dos clientes;  

iii. A capacidade de gerar capital para absorver as perdas do processo e sustentar a recuperação; e 

iv. A capacidade de gerir a situação de liquidez, designadamente através da manutenção de folgas 
suficientes para assegurar a continuidade das operações financeiras. 

No início de 2015, a conjuntura económica apresentava-se com características muito desfavoráveis ao 

negócio bancário (baixa taxa de inflação, baixo crescimento económico e baixas taxas de juro). Os desafios 

eram, por isso, grandes e difíceis. 

Por outro lado, o Programa de Assistência Económica e Financeira tinha estabelecido objetivos de 

desalavancagem às instituições financeiras que implicavam atingir um rácio crédito/depósitos (loan to 

deposits) de 120%, devendo o crédito concentrar-se nos setores produtores de bens transacionáveis 

dirigidos à exportação. Em determinados setores de atividade assistiu-se a um número elevado de 

insolvências e, consequentemente, a um aumento do crédito vencido. Dadas as restrições orçamentais 

do país, nomeadamente os elevados níveis de dívida pública, não foi possível colocar à disposição do 
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sistema financeiro instrumentos utilizados noutros países que permitissem melhorar os balanços dos 

bancos, colocando uma pressão adicional sobre a atividade de supervisão. 

 

4. Linhas de ação da supervisão em 2015 

A supervisão não se exerce no abstrato. A supervisão é exercida tendo em conta os objetivos que se 

querem alcançar e as circunstâncias próprias de cada instituição. Tendo presentes estes condicionalismos, 

as ações de supervisão delineadas para o Banif concentraram-se em quatro domínios fundamentais: 

 

i. Em primeiro lugar, no acompanhamento permanente dos níveis de capital e dos 
respetivos rácios de fundos próprios. 

O Banif apresentou ao Banco de Portugal, no dia 30 de dezembro de 2014, uma carta a solicitar 

o reembolso ao Estado da última tranche de instrumentos híbridos de 125 M.€ (mais conhecidos 

por CoCo’s) . Contudo, tendo em conta que o pedido em apreço não se encontrava instruído com 

a informação necessária, o Banco de Portugal transmitiu ao Banif, por carta datada de 31 de 

dezembro de 2014, que o mesmo não seria considerado. Esta situação constituía um 

incumprimento de um objetivo estrutural dos compromissos assumidos aquando da 

recapitalização, conforme oportunamente reportado ao Ministério das Finanças no relatório de 

acompanhamento dos compromissos específicos, referente ao 4.º trimestre de 2014 (submetido 

em março de 2015), bem como nos relatórios trimestrais seguintes e em diversas comunicações 

enviadas ao Ministério das Finanças. 

Com referência a 31 de dezembro de 2014, o Banif reportou, em fevereiro de 2015, rácios de 

capital próximos dos limites mínimos (rácio CET1 e capital total de 8,4%, sem reembolso dos 

CoCo’s), evidenciando uma folga de capital de apenas 34 M.€, bastante abaixo dos rácios 

projetados na última versão do Plano de Reestruturação, datada de 8 de outubro de 2014 (rácio 

CET1 de 8,8% e rácio de capital total de 10,6%, já estimados considerando o reembolso da última 

parcela dos instrumentos híbridos de 125 M.€).   

Paralelamente, os resultados dos testes de esforço conduzidos pelo Banco de Portugal, no início 

de 2015, de acordo com as orientações (guidelines) da Autoridade Bancária Europeia (EBA), com 

referência a 31 de dezembro de 2013, evidenciaram um grau de capitalização do banco 

insuficiente para fazer face a cenários macroeconómicos adversos. 

Assim, o Banco de Portugal: 

a. Em 22 de maio de 2015, remeteu ao Banco Central Europeu - DGMS-III, uma Ex-ante 
Notification of Financial Deterioration (Template E), dando nota, designadamente, da 
deterioração da situação financeira dados os resultados de 2014, os resultados do 
exercício de stress test, a posição de liquidez e o não pagamento dos CoCo’s; 

b. Em 27 de maio de 2015, solicitou ao Conselho de Administração do Banif a apresentação 
de um plano de reforço de medidas de capital, tendo transmitido que a instituição não 
se encontrava em condições de reembolsar a última tranche de instrumentos híbridos, 
conforme foi dado conhecimento ao Ministério das Finanças, por carta de 4 de junho 
de 2015; 

c. Em 6 de julho e 25 de agosto de 2015, o Banco de Portugal reiterou ao Banif a sua 
posição de que o plano apresentado pelo Banco em 16 de junho continuava a ser 
insuficiente. Em resposta, o Banif solicitou, a 11 de setembro de 2015, que a 
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apresentação das medidas de reforço de capital fosse enquadrada no novo projeto de 
Plano de Reestruturação que se encontrava em fase final de preparação para a DG-
COMP (que tinha de ser enviado até 18 de setembro). 

Em 6 de julho de 2015, o Banco de Portugal informou o Banif de que não autorizava a inclusão 

do resultado positivo provisório a 30 de junho de 2015 nos fundos próprios individuais e 

consolidados, conforme solicitado pelo Banif a 18 de junho de 2015, tendo em conta que: (i) o 

resultado líquido atingido no primeiro semestre 2015 resultava, essencialmente, de um conjunto 

de operações não recorrentes e (ii) de acordo com as projeções financeiras do Banif, o resultado 

líquido obtido no primeiro semestre de 2015 seria progressivamente consumido no segundo 

semestre, tornando-se negativo no final do exercício de 2015, no montante de -24,6 M€.  

Em paralelo com a avaliação da insuficiência de capital, comunicada ao Banif em 27 de maio de 

2015, o Banco Portugal identificou também insuficiências no provisionamento de diversas 

exposições creditícias, ativos imobiliários, participações financeiras e ativos por impostos 

diferidos, bem como no cálculo de requisitos de capital que, de um modo geral, foram 

oportunamente transmitidas e discutidas com os responsáveis do Banif, em diversos momentos 

de 2015.  

Em 17 de novembro de 2015, o Banco de Portugal comunicou ao Conselho de Administração do 

Banif os resultados finais de um conjunto de análises efetuadas (dos quais foi dado 

conhecimento, no mesmo dia, ao Ministério das Finanças), tendo determinado o reforço de 

imparidades de 177 M.€, em base consolidada, e o reforço mínimo de ativos ponderados pelo 

risco (RWA) de 258 M.€, com referência a 30 de novembro de 2015. Tendo em conta que o 

reflexo destas situações conduziria a um incumprimento do rácio de capital total consolidado 

estimado, com base na situação de 30 de setembro de 2015, o Banco de Portugal determinou a 

apresentação, ao abrigo do artigo 116.º 1 c) do Regime Geral das Instituições de Crédito e das 

Sociedades Financeiras, no prazo de 10 dias, de um plano de capital para repor os rácios de 

capital acima dos mínimos regulamentares, bem como demonstrar a viabilidade e 

sustentabilidade da instituição no longo prazo. Além disso, foi comunicado ao Banif que deveria 

ainda abster-se de realizar operações que implicassem uma deterioração da posição de 

solvabilidade do banco, sem a prévia autorização do Banco de Portugal. 

Relativamente a outras análises efetuadas ao nível da posição de capital, o Banco de Portugal 

comunicou os resultados dos exercícios de avaliação de risco (Risk Assessment) do Grupo Banif, 

com referência a 31 de dezembro de 2013 (atualizado a 31 de março de 2014) e a 31 de dezembro 

de 2014, em 6 de março de 2015 e 30 de setembro de 2015, identificando um conjunto 

expressivo de deficiências/fragilidades, tendo solicitado um plano de ação para as regularizar. 

Além disso, dado o potencial impacto relevante no capital, o Banco de Portugal acompanhou a 

evolução da carteira de ativos imobiliários do Grupo e a respetiva valorização, incluindo as 

metodologias de avaliação dos imóveis em carteira, tendo, neste âmbito, determinado, em 

agosto de 2015, a execução de uma auditoria especial de avaliação destes imóveis através de 

uma entidade independente, que estava em curso no momento da deliberação de resolução. 

Adicionalmente, o Banco de Portugal acompanhou os processos de venda das filiais em Malta, 

Brasil e Cabo Verde, solicitando pontos de situação regulares e estabelecendo contactos com as 

autoridades de supervisão dos países de acolhimento.  

ii. Em segundo lugar, no acompanhamento diário dos níveis de liquidez e dos fluxos de 
depósitos  
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Numa base diária, o Banco de Portugal monitorizava a situação e projeções de liquidez do Banif, 

bem como a evolução dos depósitos de clientes e da pool de ativos de garantia para as operações 

de crédito do Eurosistema, existindo um contacto diário com a área de tesouraria do Banif. Neste 

sentido, o próprio Banif considerou que deveria manter um buffer de liquidez igual ou superior 

a 10% dos depósitos. Este acompanhamento regular era intensificado em momentos em que a 

situação de liquidez do Banco evidenciava maior fragilidade, nomeadamente através do pedido 

de análises de sensibilidade e planos de contingência de liquidez, para fazer face à eventualidade 

de desmobilização antecipada de depósitos ou a necessidades adicionais de liquidez. 

A partir de 16 de outubro de 2015, na sequência de referências públicas à situação do Banif, 

verificou-se uma deterioração da situação de liquidez do banco. O Banco de Portugal reiterou ao 

Banif a necessidade de preparação de um Plano de Contingência de Liquidez formal e completo. 

No início do mês de novembro, o buffer de liquidez desceu abaixo dos 10% e intensificaram-se 

os pedidos de indicação de medidas de liquidez concretas, calendarizadas e respetivos impactos. 

O acompanhamento da situação de liquidez do banco foi reforçado ao longo dos meses de 

novembro e dezembro, tendo sido sempre salientada a necessidade de retenção da liquidez 

como medida prioritária por parte do Banco. 

Em dezembro, após as notícias televisivas conhecidas, a posição de depósitos e de liquidez 

deteriorou-se de forma muito rápida e acentuada. O banco deixou de dispor de colaterais para 

aceder ao Eurosistema e iniciou o recurso aos financiamentos de emergência (ELA). No final 

dessa semana, o Banif praticamente não possuía colaterais disponíveis, mesmo para operações 

de cedência de liquidez de emergência (ELA) e, seguramente, já não teria possibilidade de 

sobreviver à manhã de segunda-feira. 

iii. Em terceiro lugar, no acompanhamento dos planos de restruturação e de possível venda 
do banco, incluindo as negociações do processo de resposta aos requisitos da Direção Geral da 

Concorrência da eu (DG-Comp). 

Relativamente aos planos de reestruturação, conforme já foi oportunamente clarificado a esta 

Comissão, tendo em conta que a respetiva elaboração era da responsabilidade do Conselho de 

Administração do Banif e do Ministério das Finanças, o papel do Banco de Portugal centrou-se 

na apresentação de sugestões e comentários aos planos submetidos pelo Banif, tendo em vista 

assegurar que a informação financeira e prudencial era exata, e na emissão de opiniões sobre 

matérias específicas, quando solicitado pela DG-COMP e pelo Ministério das Finanças.  

No âmbito da sua ação de supervisão, o Banco de Portugal acompanhou e fiscalizou a execução 

pelo Banif das principais medidas das diferentes vertentes do Plano de Capitalização e analisou 

criticamente as projeções financeiras, no âmbito dos Planos de Financiamento e de Capital, 

identificando os respetivos riscos de execução e reportando tempestivamente e de uma forma 

detalhada ao Ministério das Finanças eventuais desvios. 

Quanto ao papel do Banco de Portugal na apresentação pelo Banif da resposta ao processo 

formal de investigação aprofundada da DG-COMP, em linha com a atuação seguida desde o início 

da negociação do Plano de Reestruturação, o Banco de Portugal acompanhou, sem interferir 

diretamente, o relacionamento do Banif e do Estado Português com a DG-COMP, tendo 

participado nas reuniões de Steering do novo projeto de Plano de Reestruturação elaborado em 

conjunto com os consultores externos N+1, procurando sempre que fossem respeitados os 

prazos de resposta estabelecidos, situação que se veio a verificar. 
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Adicionalmente, no início de 2015, o Banco de Portugal emitiu uma determinação específica para 

implementar o modelo de governo das unidades core e não core, reforçado em março deste 

mesmo ano. 

Posteriormente, o Banif foi aconselhado a acelerar o processo de venda voluntária que tinha em 

curso. Este processo de venda acelerada do “Clean Bank” foi conduzido pelo Conselho de 

Administração do Banif. O Banco de Portugal participou também nas reuniões de Steering para 

se manter informado sobre o desenvolvimento do processo, não tendo qualquer envolvimento 

sobre as condições de uma eventual transação. Não houve, no final, qualquer intervenção da 

área de supervisão na receção ou na análise das propostas que terão sido endereçadas ao Banif. 

iv. Em quarto lugar, o acompanhamento da preparação de estratégias de contingência que 
pudessem responder a eventos disruptivos da atividade do banco.   

No primeiro semestre de 2015, foram equacionados cenários alternativos que pudessem ser 

acionados em função de eventos específicos de contingência. Posteriormente, em setembro de 

2015, foi constituída uma task force, coordenada pela área de resolução, no âmbito da qual 

foram estudados cenários de contingência para fazer face aos riscos de uma deterioração da 

situação prudencial do Banif. 

Com maior ou menor intensidade, foram estas as linhas determinantes do acompanhamento do Banif 

pelo Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal no ano de 2015. Apesar do 

acompanhamento rigoroso e diligente efetuado, as circunstâncias específicas do banco e os 

condicionalismos do momento, nomeadamente a ausência de um plano de restruturação aprovado pela 

Direção Geral da Concorrência, juntamente com os constrangimentos resultantes do enquadramento 

institucional e da regulamentação europeia, a deterioração rápida e acentuada da posição de liquidez a 

partir de 13 de dezembro de 2015 e a não concretização do processo de venda voluntária, conduziram à 

deliberação da medida de resolução do Banif.  

 

5. O relacionamento com a Direção Geral da Concorrência 

Importa clarificar um pouco mais os contactos com a Direção Geral da Concorrência da União Europeia 

no ano de 2015. No que diz respeito à supervisão prudencial, neste período, além de uma conferência 

telefónica a que assistiram elementos do Departamento de Supervisão Prudencial, relacionada com a 

questão da confidencialidade relativa às causas da investigação aprofundada pela Direção Geral da 

Concorrência, cumpre-me destacar, pela sua importância, dois contactos presenciais com aquela entidade 

que eu tive, em representação do Departamento.  

O primeiro contacto presencial teve lugar no dia 8 de outubro, quando acompanhei a delegação do 

Ministério das Finanças e do Banif (um administrador e um representante da N+1) para apresentação do 

plano de restruturação de resposta ao contours paper da Direção Geral da Concorrência. O segundo 

contacto teve lugar no dia 17 de novembro, numa reunião em que coloquei várias questões à Direção 

Geral da Concorrência para melhor entender o seguimento do processo do Banif nos tempos mais 

próximos.  

Na primeira reunião, a minha presença foi de observador, quer da apresentação por parte dos elementos 

do Banif e da N+1 do plano de restruturação preparado por esta entidade, quer da discussão técnica do 

mesmo pelos elementos da Direção Geral da Concorrência, que tinham recebido por antecipação o 

documento. Como resultado, a Direção Geral da Concorrência referiu que iria solicitar de imediato um 

conjunto adicional de informação e de detalhes do projeto de forma a poder analisar, linha a linha 
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(expressão utilizada pelos técnicos da Direção Geral da Concorrência), a evolução do negócio e o suporte 

ao projeto para garantir que o banco “limpo” seria viável.  

Nesta reunião, que teve contornos fundamentalmente técnicos, a minha única intervenção aconteceu no 

final, quando referi que o Banco de Portugal entendia que, naquele momento, aquela parecia ser a melhor 

solução, tendo presente a necessidade de preservação da estabilidade financeira no país. Ficou claro que 

o Banif deveria trabalhar no sentido de clarificar e explicar à Direção Geral da Concorrência alguns aspetos 

fundamentais da proposta. 

A segunda reunião teve lugar no dia 17 de novembro de 2015 e contou com a participação de outros 

elementos do Banco de Portugal e com a participação por telefone de representante do Ministério das 

Finanças. Nesta reunião, procurei, fundamentalmente, obter indicação da perceção da Direção Geral da 

Concorrência sobre a possível evolução do caso Banif e dos ajustamentos que esta entidade entendia 

serem importantes para que o processo de restruturação a apresentar, na sequência das questões que a 

própria DG-Comp enviara no final de outubro, pudesse ser aceite. 

Nesta reunião, os representantes da Direção Geral da Concorrência referiram, com toda a clareza: 

 Relativamente ao Banif, que não valia a pena continuar com a discussão de um plano de 
restruturação, mesmo com alterações, pois não deveria ser aprovado pela Direção Geral da 
Concorrência; 

 O Banif teria de ser colocado em resolução antes do final do ano, sendo esta a única solução 
que entendiam possível; 

 Que, em alternativa e em resposta a uma pergunta minha, não viam com muita viabilidade a 
recapitalização pública, apesar de não a terem negado em absoluto; 

 Quanto à possibilidade de se avançar com a venda da parte “boa” do Banif, dando nota de um 
conjunto de entidades que já haviam manifestado interesse na instituição, referiram, em 
resumo, que haveria que conhecer os contornos mais específicos desta possibilidade, que 
haveria que provar a viabilidade da solução, que a venda teria de envolver algum pagamento 
em dinheiro, ainda que baixo, que o processo de venda deveria ser muito simples e direto e que 
o Banif deveria desaparecer antes do final do ano. 

Foram estas as mensagens fundamentais que levaram a que, de imediato, se tenha informado o Banif de 

que o processo de venda que já tinha sido iniciado deveria ser acelerado e concluído até ao dia 18 de 

dezembro, de forma a evitar as consequências de uma potencial resolução em 2016, com o bail in que 

envolveria necessariamente a absorção de perdas pelos credores comuns (integrando-se nesta qualidade 

os depositantes não garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos). 

Este processo de venda foi integralmente liderado pelo Banif, seus administradores e pela consultora N+1 

e acompanhado pelo Banco de Portugal, fundamentalmente com objetivos de garantia de cumprimento 

dos prazos estabelecidos e dos passos fundamentais para que o mesmo se desenvolvesse nos termos 

antes referidos. 

 

6. Conclusão 

Estes são, em termos gerais, os aspetos que me parecem mais importantes na atividade da supervisão 

prudencial no processo Banif, especificamente no ano de 2015. Gostava de terminar reforçando, os 

seguintes aspetos sobre este processo: 

 O Banif apresentava especiais dificuldades de recuperação, por ter havido desvios nos 
pressupostos económicos do plano de recapitalização, dada a sua carteira de negócio bancário, 
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com as posições de liquidez, de rendibilidade e de solvabilidade a degradarem-se 
sucessivamente; 

 O Banif não evidenciava capacidade de reforço dos capitais próprios com recurso aos seus 
acionistas privados e sofria de inúmeros constrangimentos ao recurso adicional a capitais 
públicos; e 

 A reputação geral do Banco foi-se deteriorando num contexto de perceção pública 
progressivamente menos positiva face à sua solidez, aumentando significativamente o risco de 
manifestação de eventos disruptivos para a sua posição de liquidez; 

Neste contexto, o trabalho da supervisão teve como objetivos fundamentais (i) acompanhar a posição de 

solvabilidade, (ii) monitorar em permanência a posição de liquidez, (iii) dinamizar o processo de 

restruturação e de negociação com a Direção Geral da Concorrência e (iv) acompanhar o trabalho da 

equipa que, paralelamente, se encontrava a preparar os planos de contingência de resposta aos riscos 

que o Banif enfrentava. 

De realçar ainda que de toda a atividade desenvolvida pela supervisão sobre a situação do Banif foi dado 

conhecimento a todas as partes interessadas relevantes: Ministério das Finanças, BCE-MUS, autoridades 

de supervisão congéneres internacionais e nacionais e representantes do Estado na administração do 

Banif. 

Foram efetuadas análises e diligências de vária natureza (foram pedidos e escrutinados diversos planos 

de capital e de contingência de liquidez e foram emitidas recomendações e determinações específicas), 

tendo presente a defesa dos dinheiros públicos envolvidos, a proteção dos depositantes e a defesa da 

estabilidade financeira no país, dentro das restrições funcionais, patrimoniais e legais e regulamentares 

da instituição.  

E é muito importante referir que toda a atuação da supervisão foi efetuada no quadro dos poderes 

delegados e com o objetivo da salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. 

Fico naturalmente à disposição da Comissão e das Senhoras e dos Senhores Deputados para as questões 

que entenderem colocar. 

Muito obrigado. 
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