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BCE – PÚBLICO 
 

Mario DRAGHI 
Presidente 

 

 

Nuno Melo 
Deputado do Parlamento Europeu  
Parlamento Europeu 
60, rue Wiertz 

B-1047 Bruxelas  

  

 Frankfurt am Main, 7 de junho de 2016 

L/MD/16/289 

Assunto: Sua carta (QZ-057) 

 

Ex.mo Senhor Deputado Nuno Melo, 

Na sua carta, remetida por Roberto Gualtieri, Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários do Parlamento Europeu, a Danièle Nouy, Presidente do Conselho de Supervisão do Banco 

Central Europeu (BCE), por ofício datado de 11 de maio de 2016, coloca questões relativamente ao 

Vice-Presidente do BCE, que não é membro do Conselho de Supervisão. Por conseguinte, Danièle Nouy, 

reencaminhou-me as perguntas em causa. 

No que respeita às questões dirigidas ao Vice-Presidente do BCE, permita-me relembrar que as 

responsabilidades em matéria de supervisão bancária foram conferidas ao BCE com a criação do 

Mecanismo Único de Supervisão em novembro de 2014. No entanto, como instituição menos significativa, o 

Banco Internacional do Funchal S.A. (BANIF) não estava sob a supervisão direta do BCE. 

Tendo em conta igualmente que o Banco de Portugal era a autoridade responsável por tomar medidas de 

resolução e supervisão, o Vice-Presidente do BCE não participou nas decisões nem nas reuniões 

relacionadas com a supervisão ou potenciais modalidades de resolução do BANIF. Além disso, também não 

tomou iniciativas em relação a propostas concretas apresentadas por entidades adquirentes. 

O Vice-Presidente do BCE participou na reunião do Conselho do BCE, no âmbito da qual foi tomada a 

decisão sobre o estatuto do BANIF como contraparte em termos do acesso a operações de política 
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monetária do Eurosistema, assunto sobre o qual já me pronunciei numa resposta anterior a uma carta sua1, 

tendo sido informado do processo relativo ao BANIF nesse contexto. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
[assinado] 

Mario Draghi 

 

                                                      
1 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160531letter_melo.pt.pdf 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160531letter_melo.en.pdf

