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 Frankfurt am Main, 8 de dezembro de 2014 

L/MD/14/509 

Assunto: Suas cartas (QZ34 e QZ35) 

 
Ex.mo Senhor Deputado Miguel Viegas, 

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 27 de outubro de 2014. 

O teste de esforço realizado no contexto da avaliação completa efetuada pelo Banco Central Europeu (BCE) 
foi muito rigoroso e assumiu um caráter prudencial, tendo, portanto, contribuído para o reforço da resiliência 
do setor bancário da área do euro. A abordagem da base para o topo (bottom-up) adotada no teste de esforço 
não obstou à qualidade e credibilidade dos resultados, uma vez que o exercício seguiu a metodologia 
definida pela Autoridade Bancária Europeia (a qual forneceu orientações claras sobre a forma como os 
bancos deveriam realizar o teste no que respeita aos diferentes tipos de risco1) e se pautou por um processo 
muito exigente de garantia da qualidade, levado a cabo pelo BCE e pelas autoridades nacionais competentes.    

A conclusão da avaliação completa marcou o início de um novo regime de supervisão na área do euro. 
O BCE dará seguimento aos resultados da avaliação completa no âmbito das suas atividades quotidianas de 
supervisão. O exercício constitui um ponto de partida importante para um processo em que o BCE utilizará 
todos os instrumentos ao seu dispor, de modo a promover a harmonização de aspetos fundamentais da 
supervisão e regulamentação dos bancos no conjunto da área do euro, bem como a garantir a segurança 
e solidez do sistema bancário da área do euro. 

                                                      
1 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/Methodological+Note.pdf (documento não disponível em língua portuguesa) 
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O teste de esforço do Novo Banco foi adiado, em virtude dos acontecimentos ocorridos no decurso de 2014. 
A análise da qualidade dos ativos foi inicialmente efetuada para a holding Espírito Santo Financial Group 
(ESFG), sujeita a supervisão consolidada pelo Banco de Portugal, à data de dezembro de 2013. Contudo, em 
julho de 2014, a ESFG deixou de controlar a subsidiária Banco Espírito Santo, S.A. (BES), devido à redução 
da sua participação no capital e a alterações a nível do Conselho de Administração do BES. 
Consequentemente, a supervisão direta passou a incidir sobre o BES e não sobre a ESFG. Além disso, 
em 3 de agosto de 2014, o Banco de Portugal, na qualidade de autoridade de resolução, aplicou uma medida 
de resolução ao BES, que implicou a criação de um banco de transição (Novo Banco, S.A.), para o qual foi 
transferida a maioria dos ativos e passivos do BES. 

As alterações subsequentes em termos de supervisão direta, designadamente o facto de esta passar a incidir 
sobre o Novo Banco e não sobre a ESFG, não permitiram, até ao momento, efetuar a análise da qualidade 
dos ativos ou o teste de esforço. A criação do banco de transição levou ao lançamento de uma auditoria 
externa aprofundada dos ativos e passivos do Novo Banco. A par dos resultados da auditoria, será necessário 
disponibilizar um balanço de abertura. Só após a disponibilização destes dois elementos é que o BCE poderá 
avaliar se será possível realizar uma análise da qualidade dos ativos e, eventualmente, um teste de esforço ao 
Novo Banco. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
[assinado] 

Mario Draghi 


