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Frankfurt am Main, 03 de março de 2016 

 
Assunto: Suas cartas (QZ012-013/2016) 
 

Ex.mo Senhor Deputado Nuno Melo,  

Agradeço as suas cartas, que me foram remetidas por Roberto Gualtieri, Presidente da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, por ofício datado de 17 de fevereiro de 2016.  

Dado ter sido classificado como “instituição menos significativa”, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 
6.º do Regulamento relativo ao Mecanismo Único de Supervisão1, o Banco Internacional do Funchal, S.A. 
(Banif) foi supervisionado diretamente pelo Banco de Portugal, na sua qualidade de autoridade nacional 

competente e autoridade nacional de resolução. Ao longo do processo, o Banco de Portugal manteve-se na 
linha da frente enquanto autoridade competente em matéria de supervisão, tendo a Supervisão Bancária do 
Banco Central Europeu estado envolvida na qualidade de responsável pelo controlo da supervisão. Durante 
o período em causa, o Banco de Portugal, enquanto autoridade nacional de resolução competente, foi 

responsável pela implementação da legislação nacional de transposição da Diretiva relativa à recuperação e 
resolução bancárias 2 e, em particular, por propor os instrumentos e as medidas de resolução aplicáveis na 
altura. Uma vez que o Banif já tinha recebido auxílios estatais em 2013 e o procedimento respeitante aos 
mesmos ainda estava em curso, a Comissão Europeia esteve envolvida na discussão e aprovação da 

proposta de resolução elaborada pelo Banco de Portugal. 

O Banco de Portugal, enquanto autoridade competente, seria a instituição adequada para responder à sua 
pergunta sobre a resolução do Banif. As perguntas referentes ao quadro europeu de resolução, em vigor 
desde 1 de janeiro de 2016, devem ser dirigidas ao Conselho Único de Resolução.  

Relativamente às questões que coloca sobre a situação específica do Banif e do Grupo Santander, 
permita-me recordar que, tal como estabelecido também no Acordo Interinstitucional, quaisquer obrigações 

                                              
1  Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do Conselho. 
2  Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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de prestação de informação ao Parlamento Europeu estão sujeitas aos requisitos pertinentes em matéria de 

sigilo profissional, em conformidade com o previsto na Diretiva relativa aos requisitos de fundos próprios 
(DRFP IV)3. Por conseguinte, não é possível tecer comentários sobre a situação das instituições de crédito 
supervisionadas pelo Banco Central Europeu nem sobre as medidas de supervisão que lhes dizem respeito. 
Tal aplica-se também às questões sobre a matéria colocadas na sua carta. Para mais informações, poderá 

consultar o comunicado do Banco de Portugal de 20 de dezembro de 2015, que explica o contexto e os 
pormenores da venda do Banif4. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

[assinado] 

Danièle Nouy 

                                              
3  Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
4  https://w ww.bportugal.pt/pt-

PT/OBancoeoEuros istema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20151220.aspx  
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