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GLOSSÁRIO 

Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias 
(DRRB) 

Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014, que estabelece um enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e empresas de investimento e que 
altera a Diretiva 82/891/CEE do Conselho e as Diretivas 2001/24/CE, 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE, e os Regulamentos (UE) nº 1093/2010 e (UE) 
nº 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 173 de 12.6.2014, 
p. 190). 

Autoridade nacional 
competente (ANC) 

Autoridade nacional responsável pela supervisão bancária. Pode ser um 
banco central nacional ou uma entidade específica dedicada à supervisão 
bancária, ou um modelo a dois níveis. Este termo é utilizado para abranger 
os diferentes tipos de instituições que realizam a supervisão bancária em 
toda a Europa. 

Avaliação da situação 
ou risco de insolvência 
(SRI) 

Uma avaliação, pela autoridade de supervisão ou de resolução, para 
determinar se um banco infringe, ou é suscetível de infringir num futuro 
próximo, os requisitos para a manutenção da autorização, que pode 
desencadear processos de insolvência ou de resolução. Entre as razões 
para essa determinação incluem-se, embora não exclusivamente, o facto 
de: o banco ter sofrido, ou ser suscetível de vir a sofrer, perdas que levarão 
ao esgotamento dos seus fundos próprios; os ativos do banco serem, ou 
serem suscetíveis de ser, num futuro próximo, inferiores aos seus passivos; 
o banco ser incapaz, ou ser suscetível de ser, num futuro próximo, incapaz 
de pagar as suas dívidas e outras obrigações na data de vencimento. 

Comité Europeu do 
Risco Sistémico (CERS) 

O Comité Europeu do Risco Sistémico é responsável pela supervisão dos 
riscos no sistema financeiro da UE no seu todo (supervisão 
macroprudencial). 

Conselho Único de 
Resolução (CUR) 

No âmbito de um novo mecanismo de resolução bancária para a área do 
euro, foram transferidos poderes significativos para o Conselho Único de 
Resolução (CUR). O objetivo do CUR consiste em assegurar uma resolução 
de forma ordenada de bancos em situação de insolvência com um impacto 
mínimo na economia real e nas finanças públicas. Estabelece regras e 
procedimentos uniformes para bancos significativos em situação de 
insolvência sob a supervisão do BCE e outros grupos transfronteiriços. 
Elimina obstáculos à resolução, por exemplo, organização e operações 
internas dos bancos, reconhecimento transfronteiriço de medidas de 
resolução. 

Diretiva Requisitos de 
Fundos Próprios 
(DRFP) 

Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de 
investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as 
Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 
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Equipas conjuntas de 
supervisão (ECS) 

A supervisão quotidiana de instituições significativas no âmbito do MUS é 
exercida por equipas conjuntas de supervisão (ECS). As ECS integram 
pessoal do BCE e das ANC dos países em que as instituições de crédito, as 
filiais bancárias ou as sucursais transfronteiriças significativas de um dado 
grupo bancário se encontram estabelecidas. Para cada instituição 
significativa é criada uma ECS. 

Grupo de gestão de 
crises 

As autoridades dos países de origem e dos principais países de acolhimento 
de todas as instituições financeiras de importância sistémica global devem 
manter grupos de gestão de crises com o objetivo de aumentar o grau de 
preparação para uma crise financeira transfronteiriça que afete as 
instituições e facilitar a respetiva gestão e resolução. Os grupos de gestão 
de crises devem incluir autoridades de supervisão, bancos centrais, 
autoridades de resolução, ministros das finanças e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de garantia das jurisdições de origem ou de 
acolhimento de entidades do grupo que sejam relevantes para a sua 
resolução, e devem cooperar estreitamente com as autoridades de outras 
jurisdições em que as instituições em questão tenham uma presença de 
importância sistémica. 

Instituições financeiras 
de importância 
sistémica global 

Em novembro de 2011, o Conselho de Estabilidade Financeira (CEF) 
publicou um conjunto integrado de medidas políticas destinadas a reduzir 
os riscos sistémicos e morais associados aos bancos de importância 
sistémica. Nessa publicação, o CEF identificou como instituições financeiras 
de importância sistémica global um grupo inicial de bancos de grande 
dimensão, recorrendo a uma metodologia desenvolvida pelo Comité de 
Basileia de Supervisão Bancária (CBSB). 

Mecanismo Único de 
Resolução (MUR) 

O Mecanismo Único de Resolução (MUR) é um dos pilares da união 
bancária, a par do MUS. Visa centralizar as principais competências e 
recursos para a gestão de falências de instituições de crédito nos 
Estados-Membros participantes. 

Mecanismo Único de 
Supervisão (MUS) 

O Mecanismo Único de Supervisão (MUS) refere-se ao sistema de 
supervisão bancária na área do euro. É constituído pelo BCE e pelas 
autoridades nacionais de supervisão dos países participantes. Os seus 
principais objetivos são os seguintes: 
• garantir a segurança e a solidez do sistema bancário europeu; 
• aumentar a integração e estabilidade financeiras; 
• assegurar uma supervisão coerente. 
O MUS é um dos dois pilares da união bancária da UE, juntamente com o 
Mecanismo Único de Resolução. 

Montante Máximo 
Distribuível (MMD) 

Montante máximo que um banco pode pagar, por exemplo para prémios e 
dividendos. 

Processo de análise e 
avaliação para fins de 
supervisão (SREP) 

O processo de análise e avaliação para fins de supervisão (SREP) dos bancos 
que estão sob a supervisão direta do BCE é realizado por ECS para garantir 
que as instituições supervisionadas têm disposições, estratégias, processos 
e mecanismos adequados, mantêm capital e liquidez adequados de acordo 
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com as regras pertinentes e têm uma boa gestão e cobertura dos riscos a 
que estão ou podem estar expostas. O SREP dá origem a uma pontuação 
individual para cada banco. 

Rede de gestão de 
crises 

Rede das funções de gestão de crises nas autoridades nacionais 
competentes (ANC). 

Regulamento do 
Mecanismo Único de 
Supervisão 
(Regulamento MUS) 

Regulamento (UE) nº 1024/2013 do Conselho, de 15 de outubro de 2013, 
que confere ao BCE atribuições específicas no que diz respeito às políticas 
relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito (JO L 287 
de 29.10.2013, p. 63). 
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SÍNTESE 

Sobre o Mecanismo Único de Supervisão 

I. A crise financeira de 2008 motivou grandes alterações na regulamentação financeira na 

UE. O quadro jurídico para a supervisão bancária foi reforçado, tendo o Mecanismo Único de 

Supervisão (MUS) sido estabelecido em 2014. A supervisão de bancos de grande dimensão 

na área do euro passou a ser da responsabilidade do Banco Central Europeu (BCE). O MUS é 

constituído pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelas autoridades nacionais de supervisão 

dos países participantes. Um dos seus principais objetivos consiste em reforçar a 

estabilidade do sistema bancário da área do euro. 

O que o Tribunal auditou 

II. A presente auditoria examinou a eficácia operacional da gestão, pelo BCE, de uma 

função específica de supervisão: a gestão de crises. Este é o processo utilizado pelas 

autoridades de supervisão para identificar os bancos que enfrentam dificuldades financeiras 

e intervir, quando necessário. O objetivo da gestão de crises é preservar a estabilidade 

financeira e reduzir a dependência de fundos públicos. A gestão de crises implica, da parte 

dos bancos, o planeamento antecipado da recuperação a fim de estarem preparados para 

situações de crise. Envolve igualmente a identificação, pela autoridade de supervisão, da 

deterioração da situação financeira de um banco e, se necessário, o recurso a poderes de 

intervenção precoce. 

O que o Tribunal constatou 

III. Globalmente, no seu papel de supervisão, o BCE definiu um quadro substancial para os 

procedimentos de gestão de crises. A estrutura organizacional e os recursos do BCE para a 

avaliação dos planos de recuperação e a supervisão dos bancos em crise são satisfatórios, 

apesar das insuficiências detetadas no planeamento inicial e da necessidade de melhorar a 

afetação de pessoal às situações mais urgentes. 

IV. O BCE está a finalizar as disposições de cooperação e coordenação externas com outras 

autoridades de supervisão e o Conselho Único de Resolução. No entanto, as questões 
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pendentes poderão atrasar e restringir a partilha de informações, bem como prejudicar a 

eficiência da coordenação. 

V. O processo do BCE para a avaliação dos planos de recuperação dos bancos é positivo. 

Estão em vigor procedimentos de apresentação e acompanhamento e os avaliadores têm 

acesso a orientações e instrumentos úteis, embora possam ser melhorados, nomeadamente 

no domínio dos indicadores dos planos de recuperação. Além disso, os resultados das 

avaliações dos planos de recuperação não são sistematicamente utilizados para a 

identificação de crises e a resposta a situações de crise. O Tribunal também não consegue 

retirar conclusões sobre a eficácia operacional da gestão deste processo na prática devido ao 

facto de o BCE não fornecer provas. 

VI. O quadro operacional do BCE para a gestão de crises tem algumas falhas e existem sinais 

de uma execução ineficaz. As orientações para as avaliações das intervenções precoces não 

estão suficientemente desenvolvidas e não definem critérios ou indicadores objetivos para 

determinar se um banco entrou numa situação de crise. Não existem orientações relativas à 

melhor utilização dos poderes do BCE nem sobre as medidas mais adequadas a ponderar em 

cenários específicos. O Tribunal não obteve provas exaustivas sobre a utilização efetiva dos 

seus poderes, pelo que não pode chegar a uma conclusão sobre a eficácia da sua gestão na 

prática. As orientações sobre as avaliações da "situação ou risco de insolvência" são 

igualmente insuficientes quanto ao âmbito e nível de pormenor. 

Acesso a provas 

VII. O BCE recusou fornecer provas importantes solicitadas pelo Tribunal para realizar a 

auditoria, o que teve um impacto negativo nos trabalhos de auditoria. Por conseguinte, as 

observações e conclusões do Tribunal são provisórias. O Tribunal pode tirar conclusões 

globais sobre a conceção dos processos do BCE, mas não consegue confirmar a eficácia 

operacional da gestão de crises pelo BCE na prática. 

O que o Tribunal recomenda 

VIII. O Tribunal formula várias recomendações destinadas a melhorar a gestão de crises 

pelo BCE. 
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IX. No domínio da cooperação, o BCE deve melhorar a coordenação com os intervenientes 

externos e adotar um quadro interno para a supervisão complementar dos conglomerados 

financeiros. No que se refere ao planeamento da recuperação, o BCE deve fornecer 

orientações adicionais sobre a calibração dos indicadores dos planos de recuperação. 

X. Relativamente à identificação de crises, o BCE deve continuar a desenvolver as suas 

orientações sobre as avaliações das intervenções precoces e definir indicadores para 

determinar a deterioração da situação financeira de um banco. Deve igualmente, nestas 

circunstâncias, fazer uma utilização sistemática das informações provenientes das avaliações 

dos planos de recuperação. 

XI. No domínio da resposta a situações de crise, o BCE deve assegurar que as questões são 

quantificadas antes de serem ponderadas medidas de resposta a situações de crise e 

instituir um sistema de comunicação de informações para acompanhar a qualidade dos 

ativos de forma sistemática. Deve igualmente continuar a desenvolver as suas orientações 

operacionais sobre as avaliações das intervenções precoces, incluindo utilizar 

sistematicamente as informações obtidas através da avaliação dos planos de recuperação 

dos bancos. Por último, no domínio das avaliações da "situação ou risco de insolvência", o 

BCE deve continuar a desenvolver as suas orientações operacionais. 
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INTRODUÇÃO 

1. Um dos ensinamentos retirados da crise financeira de 2008 foi o de que o quadro 

regulamentar da atividade bancária necessitava de ser reforçado para garantir uma melhor 

gestão das crises. Na União Europeia (UE), esta necessidade foi satisfeita através da 

transposição para o direito nacional da Diretiva 2014/59/UE, habitualmente designada por 

Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias (DRRB). Esta diretiva estabelece um 

enquadramento europeu comum para a recuperação e a resolução bancárias. 

2. Em conformidade com as novas normas globais, este enquadramento é constituído por 

três pilares: o planeamento da recuperação pelos bancos, a intervenção precoce das 

autoridades de supervisão e a resolução como último recurso. A Comissão Europeia adotou 

igualmente regulamentos de execução. Juntamente com as orientações publicadas pela 

Autoridade Bancária Europeia (EBA), esses regulamentos interpretam e explicam o quadro 

regulamentar e visam garantir a sua aplicação uniforme. 

3. No âmbito do Mecanismo Único de Supervisão (MUS)1

4. O planeamento da recuperação e a intervenção precoce destinam-se a garantir a 

atenuação de situações de crise, quer pelos próprios bancos quer através de medidas de 

supervisão. Para efeitos do presente relatório, entende-se por situações de crise aquelas em 

, o Banco Central Europeu (BCE) 

foi incumbido de assegurar uma gestão operacional eficaz das atividades relacionadas com a 

avaliação do planeamento da recuperação dos bancos, ficando igualmente responsável pela 

intervenção precoce junto dos bancos significativos na área do euro desde novembro 

de 2014. Em julho de 2017, o BCE supervisionava diretamente 120 bancos significativos na 

área do euro, que detêm pouco mais de 80% dos ativos bancários, ou cerca de 

22 000 milhares de milhões de euros. O BCE estima os seus custos totais com a supervisão 

prudencial do sistema bancário para 2017 em 490 milhões de euros, financiados pelos 

próprios bancos através da cobrança de uma taxa. 

                                                           
1 O MUS refere-se ao sistema de supervisão bancária na UE. O MUS é constituído pelo BCE e 

pelas autoridades nacionais de supervisão dos países participantes. Os seus principais objetivos 
são garantir a estabilidade do sistema bancário europeu, aumentar a integração e estabilidade 
financeiras e assegurar uma supervisão coerente. 
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que as circunstâncias de um banco se deterioram ao ponto de a sua situação financeira se 

encontrar ameaçada. Esta responsabilidade de supervisão exige um enquadramento da 

gestão de crises. Este é o processo de preparação para situações de crise, bem como de 

identificação e resposta às mesmas quando ocorrem. 

5. O planeamento da recuperação é uma nova componente do quadro regulamentar. Ao 

abrigo do regime previsto na DRRB, os bancos são agora obrigados a elaborar e manter 

planos de recuperação constituídos pelas medidas que tencionam tomar para restabelecer a 

sua situação financeira como primeira resposta à deterioração. As autoridades de supervisão 

bancária avaliam a qualidade destes planos e determinam se são credíveis e viáveis. 

6. Na opinião do Comité de Basileia de Supervisão Bancária (CBSB), a intervenção precoce 

pode impedir que uma insuficiência identificada se transforme numa ameaça à segurança e 

à solidez2. Trata-se de uma componente crucial da gestão de crises no âmbito da supervisão. 

A DRRB introduziu um conjunto abrangente de instrumentos de intervenção precoce e o 

Regulamento da UE que estabelece o MUS3

7. Por conseguinte, a gestão eficaz de crises depende agora principalmente da gestão 

eficaz em termos operacionais, pelo BCE, dos seus amplos poderes, incluindo o reforço da 

função de supervisão para identificar e reagir a desenvolvimentos negativos numa fase 

precoce. Implica igualmente assegurar um fluxo adequado de informações, tanto a nível 

interno como externo, e a tomada de decisões em tempo oportuno. Um último pré-requisito 

para uma gestão eficaz em termos operacionais numa situação de crise é o intercâmbio 

fluido de informações e a coordenação eficiente com outras autoridades de supervisão e 

autoridades competentes. 

 conferiu igualmente poderes de intervenção 

precoce ao BCE. 

                                                           
2 Core Principles for Effective Banking Supervision (Princípios Fundamentais para uma Supervisão 

Bancária Eficaz) (2012), CBSB, p. 4. 

3 Ver Regulamento (UE) nº 1024/2013 do Conselho, de 15 de outubro de 2013, que confere ao 
BCE atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das 
instituições de crédito. 
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8. A avaliação dos planos de recuperação e a determinação das situações de crise são 

decisões delicadas que devem basear-se num processo sólido. O mesmo se aplica ao recurso 

a poderes de supervisão discricionários, uma vez que as medidas devem ser adaptadas para 

resolver o problema de forma orientada e proporcionada. Um desafio fundamental consiste 

em estabelecer critérios que permitam a coerência no tratamento de bancos com diferentes 

modelos de negócio em diferentes mercados que são supervisionados por equipas 

provenientes de diferentes contextos de supervisão. 

9. Assim, deve haver um equilíbrio entre os critérios gerais e abrangentes e aqueles que 

são específicos da instituição, embora permitindo flexibilidade suficiente na forma como são 

aplicados. Simultaneamente, todos os critérios devem ser suficientemente sólidos e 

explícitos para garantir a coerência da supervisão e funcionar como salvaguardas contra a 

tendência para a inércia (as vantagens relativas de não fazer nada) e o desvio da 

regulamentação (a promoção dos interesses de um banco em detrimento do interesse 

público). 

10. Aproximadamente dois terços dos bancos que estavam sujeitos aos procedimentos de 

gestão de crises do BCE tinham uma pontuação no processo de análise e avaliação para fins 

de supervisão (SREP)4

                                                           
4 SREP é o acrónimo inglês de "processo de análise e avaliação para fins de supervisão" 

(supervisory review and evaluation process). O objetivo principal do SREP consiste em garantir 
que as instituições têm disposições (incluindo estratégias, processos e mecanismos) adequadas, 
bem como capital e liquidez suficientes para assegurar uma boa gestão e cobertura dos seus 
riscos. 

 de quatro (a pior classificação antes de um banco ser classificado 

como estando em "situação ou risco de insolvência", SRI), tendo um terço obtido uma 

pontuação de três. Apenas um banco obteve uma pontuação do SREP de dois. A maioria dos 

bancos esteve sujeita a procedimentos de gestão de crises durante, pelo menos, um ano e 

alguns durante todo o período. Os números relativos a 2016 mostram que 11% dos bancos 

na Europa tinham uma pontuação do SREP de quatro. No segundo trimestre de 2016, cinco 

bancos tinham níveis de capitais próprios inferiores ao fator de desencadeamento do 

Montante Máximo Distribuível (MMD). 
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ABORDAGEM E METODOLOGIA DA AUDITORIA 

11. O Tribunal examinou se, na sua função de supervisão, o BCE geriu o estabelecimento de 

um quadro eficaz em termos operacionais para os procedimentos de gestão de crises5

a) as metodologias de supervisão do BCE e os procedimentos conexos identificam e 

respondem de forma eficaz a uma deterioração significativa da situação financeira de 

um banco; 

. Em 

especial, o Tribunal concentrou-se em saber se: 

b) os procedimentos operacionais e as disposições de coordenação e de cooperação, 

dentro do BCE e com outros intervenientes pertinentes, permitem uma gestão eficaz 

das crises. 

12. Neste contexto, a auditoria procurou examinar: 

a) a estrutura organizacional do BCE e os processos de recrutamento e afetação de 

pessoal; 

b) os seus processos de intercâmbio de informações, coordenação e cooperação, a nível 

interno e externo com outras partes interessadas; 

c) os seus processos de avaliação de planos de recuperação, incluindo práticas e 

instrumentos de apoio; 

d) os seus processos para a execução do quadro de intervenção precoce, incluindo 

critérios e métodos para garantir a identificação de crises numa fase inicial e uma 

resposta adequada. 

                                                           
5 O mandato do Tribunal para auditar a eficácia operacional da gestão do BCE é confirmado 

explicitamente no artigo 27º-2 do Protocolo (nº 4) relativo aos Estatutos do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais e do BCE e no artigo 20º, nº 7, do Regulamento MUS. 
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13. Os critérios de auditoria foram obtidos a partir das seguintes fontes: 

a) a legislação pertinente: a DRRB, a Diretiva Requisitos de Fundos Próprios (DRFP IV)6

b) os regulamentos delegados pertinentes da Comissão e as orientações da EBA; 

 e o 

Regulamento do Mecanismo Único de Supervisão (Regulamento MUS); 

c) as normas globais pertinentes (do CBSB e do Conselho de Estabilidade Financeira, CEF); 

d) as regras e os procedimentos internos do BCE. 

14. O Tribunal recolheu as provas de auditoria durante reuniões e entrevistas com pessoal 

importante do BCE ligado à supervisão e através da inspeção de determinados documentos 

internos e de dados publicamente disponíveis. Para além dos trabalhos de auditoria no BCE, 

o Tribunal enviou um questionário a todos os bancos significativos, com o objetivo de obter 

uma reação quanto à eficiência do processo de planeamento da recuperação. 

15. A auditoria incidiu apenas na eficácia operacional da gestão de crises pelo BCE 

relativamente aos bancos sob a sua supervisão direta (exclusivamente os que são 

conhecidos por "instituições significativas"). O âmbito não incluiu atividades de gestão de 

crises para "instituições menos significativas" nem a interação do BCE com as autoridades de 

resolução para além do intercâmbio oportuno de informações. O Tribunal não auditou se as 

decisões de supervisão individuais do BCE eram ou não adequadas, mas sim se os processos 

em vigor permitiam a tomada de decisões no momento oportuno e se as avaliações 

realizadas antes da tomada de decisões permitiam formular juízos bem fundamentados. 

16. O Tribunal continuou a enfrentar limitações quanto ao âmbito. O BCE facultou 

efetivamente muita documentação para efeitos desta auditoria e empregou recursos 

consideráveis em apoio da mesma, permitindo que decorresse em tempo útil. Foram 

instituídos mecanismos de cooperação entre o TCE e o BCE para assegurar a proteção dos 

                                                           
6 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao 

acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de 
crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as 
Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE. 
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dados confidenciais e a boa circulação das informações. Em consequência, o Tribunal obteve 

provas suficientes relativamente à conceção do sistema que lhe permitiram retirar 

conclusões nessa matéria. No entanto, as provas fornecidas no domínio dos testes dos 

controlos e dos testes substantivos foram insuficientes. O anexo I

OBSERVAÇÕES 

 contém informações 

pormenorizadas a este respeito. Assim, em relação à eficácia operacional da execução na 

prática das avaliações dos planos de recuperação e outras atividades de gestão de crises, o 

Tribunal teve acesso a provas de auditoria limitadas que, por vezes, não eram 

disponibilizadas imediatamente. Por esse motivo, embora tivesse recebido um volume 

significativo de documentação, o Tribunal não conseguiu responder a todas as suas questões 

de auditoria ao nível considerado adequado para uma auditoria, devendo o presente 

relatório ser necessariamente considerado provisório relativamente a esses domínios da 

auditoria. 

Estrutura organizacional, recrutamento e afetação de pessoal a atividades de gestão de 

crises 

17. Para serem eficazes em termos operacionais, as atividades de gestão de crises do BCE 

exigem uma estrutura organizacional que apoie o desempenho, bem como a afetação 

adequada de pessoal. Este último aspeto implica identificar as necessidades de pessoal, com 

base num planeamento realista, e recrutar e empregar um número suficiente de indivíduos 

com competências adequadas. Devem igualmente existir processos para reafetar pessoal 

caso a caso, a fim de responder a situações de emergência. 

Em geral, a estrutura organizacional é adequada… 

18. No BCE, as equipas conjuntas de supervisão (ECS) são responsáveis pela supervisão 

contínua, incluindo o exercício de atividades de supervisão relacionadas com a avaliação dos 

planos de recuperação dos bancos, e pela gestão de crises. As ECS são sempre lideradas por 

pessoal do BCE. São constituídas por pessoal do BCE e por agentes designados pelas 

autoridades de supervisão dos Estados-Membros participantes. Uma auditoria anterior 

permitiu constatar que o BCE não tem um controlo suficiente sobre os números e as 
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competências destas autoridades de supervisão7. Além disso, existe no BCE uma divisão de 

gestão de crises (DGC) composta por peritos na matéria em apoio das ECS. A interação com 

a DGC pode igualmente garantir a coerência do processo de tomada de decisões das ECS e a 

eficácia operacional na gestão do seu trabalho (ver caixa 1

Caixa 1 – Funções da DGC 

). 

Os principais objetivos da DGC são os seguintes: a) assegurar um tratamento coerente das questões 

relacionadas com a gestão de crises; b) prestar orientações e apoio especializado, fornecer 

informações pertinentes e prestar assistência administrativa às ECS e à célula de alto nível para a 

gestão de crises do MUS; c) ministrar formação às ECS; d) atuar como ponto de entrada para a 

cooperação com as autoridades de resolução. 

Para cada instituição significativa, a DGC designa um ponto de contacto que atua como uma interface 

com as ECS. Em média, um ponto de contacto apoia nove ECS no exercício das suas funções de 

gestão de crises. 

19. Além disso, a DGC define e acompanha indicadores pertinentes para a crise com base 

em informações sobre os riscos e as vulnerabilidades das instituições abrangidas pelo MUS. 

A DGC recebe estas informações da divisão de análise do risco e das divisões de gestão de 

crises das autoridades nacionais competentes (ANC), bem como dados de supervisão da 

Direção-Geral de Estatística do BCE (DG de Estatística). 

20. Esta estrutura organizacional reforça a eficácia na gestão operacional das funções. 

Existe uma separação clara de responsabilidades e deveres entre as ECS e a DGC, o que 

favorece uma interação eficiente entre ambas as partes ao mesmo tempo que a promove. 

As ECS têm responsabilidades claras no que se refere à supervisão contínua e participam 

igualmente em várias fases da gestão de crises, desde as atividades preparatórias à 

intervenção precoce ou ao processo SRI. 

                                                           
7 Ver os pontos 126-137 do Relatório Especial nº 29/2016, intitulado "Mecanismo Único de 

Supervisão: um bom início, mas são necessárias mais melhorias" 
http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=39744). 

http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=39744�
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21. O BCE melhorou ainda mais esta interação com as ECS dividindo a DGC em duas 

secções: "operações de gestão de crises" e "política e cooperação em matéria de gestão de 

crises". A primeira secção é responsável pela interação específica dos bancos com as ECS, 

enquanto a última secção é responsável pelas funções relacionadas com a coordenação de 

políticas no quadro da gestão de crises e pela cooperação com as autoridades competentes, 

autoridades de resolução e outras partes interessadas. 

… apesar das insuficiências detetadas no planeamento inicial 

22. O apoio especializado da DGC às ECS pode ser crucial para a eficácia operacional na 

gestão de uma situação de crise, uma vez que não há garantias de que os membros da ECS 

disponham das competências necessárias a essa gestão. 

23. No processo de planeamento inicial para afetar pessoal à DGC não foi previamente 

definida uma combinação de competências. Além disso, na criação do MUS, não foi 

explicitamente exigida experiência no domínio da gestão de crises para o recrutamento de 

pessoal para as ECS. O BCE também não tem o poder de garantir que os membros das ECS 

enviados pelas autoridades nacionais possuem os conhecimentos especializados 

necessários. Os recursos humanos estão atualmente a debater a possibilidade de criar uma 

base de dados de competências e qualificações para o MUS. 

Globalmente, o recrutamento para a DGC foi eficiente 

24. Com base na amostra examinada, o Tribunal conclui que o recrutamento para a DGC foi, 

em geral, eficiente, especialmente tendo em conta o desafio de encontrar pessoas com 

experiência adequada. O recrutamento demorou entre dois e seis meses, e todos os 

recrutados possuíam as competências necessárias. 
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… mas o BCE não dispõe de procedimentos específicos para reavaliar a afetação de pessoal 

às ECS numa situação de crise e reafetar pessoal para permitir a eficácia operacional da 

gestão da crise 

25. Conforme explicado no ponto 119 do Relatório Especial8

Cooperação e coordenação em matéria de gestão de crises 

 do TCE, o nível de risco de uma 

entidade supervisionada deve ter impacto no número e na amplitude das funções de 

supervisão. Uma rápida deterioração da situação de um banco pode significar limitações de 

recursos para a ECS correspondente. Numa situação de crise, as ECS podem reduzir ou adiar 

tarefas habituais. No entanto, não existe um processo para reavaliar as necessidades de 

pessoal ou reafetar pessoal, o que pode prejudicar a eficácia operacional da gestão numa 

situação de crise. 

26. Uma gestão de crises eficaz em termos operacionais exige uma coordenação e 

cooperação eficazes entre as partes interessadas pertinentes. Este é particularmente o caso 

dos grupos bancários transfronteiriços, dada a sua natureza complexa. 

27. A legislação da UE9

28. Os colégios de autoridades de supervisão são os veículos para a cooperação e 

coordenação em matéria de supervisão, tanto em situações normais como em situações de 

crise. Uma gestão eficaz em termos operacionais das funções dos colégios abrangeria o 

intercâmbio de informações pertinentes, a coordenação das avaliações das crises e a 

coordenação da resposta a situações de crise. 

 exige que o BCE, ao lidar com uma situação de crise num banco, 

realize um intercâmbio de informações e coordene as suas atividades com outras 

autoridades. Estas podem incluir outras autoridades competentes em matéria de supervisão 

bancária nos colégios de autoridades de supervisão, autoridades de supervisão dos seguros, 

autoridades de resolução e autoridades macroprudenciais. 

                                                           
8 Relatório Especial nº 29/2016. 

9 Por exemplo, a DRFP IV. 
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29. Os colégios devem basear-se em acordos escritos que incluam disposições relativas à 

confidencialidade, utilização e intercâmbio de informações e à coordenação entre os 

membros10

O estabelecimento da coordenação e da cooperação com outras autoridades ainda não 

está concluído 

. O modelo de acordo escrito e os procedimentos internos do BCE fornecem 

orientações às ECS para a celebração dos acordos escritos com as outras autoridades. 

Contudo, no que diz respeito às situações de crise, os procedimentos do BCE não incluem 

instruções específicas sobre o âmbito e o alcance das informações específicas dos grupos 

bancários a partilhar. Nos acordos escritos celebrados até à data, essas informações nem 

sempre foram definidas como exigido. A ausência desses acordos pode impedir o 

funcionamento eficiente de um colégio numa situação de crise. 

30. Na sua qualidade de autoridade responsável pela supervisão em base consolidada, o 

BCE preside a 34 colégios de autoridades de supervisão, incluindo quatro colégios 

internacionais que não incluem participantes da UE para além do BCE. O BCE está a celebrar 

acordos escritos de coordenação e cooperação a fim de facilitar a gestão de crises nesses 

colégios. Em junho de 2017, o BCE apenas tinha celebrado acordos escritos de coordenação 

e cooperação para cinco colégios (ver quadro 1

                                                           
10 Artigo 115º da DRFP IV e artigo 5º do Regulamento Delegado (UE) 2016/98 da Comissão, de 

16 de outubro de 2015. 

). O BCE não deu prioridade à celebração de 

acordos escritos de coordenação e cooperação com base nos riscos. As negociações são, por 

vezes, difíceis, uma vez que dependem, entre outros aspetos, da capacidade de resposta das 

contrapartes. A inexistência de um acordo escrito de coordenação e cooperação pode 

reduzir a capacidade de resposta do BCE a uma situação de crise de forma atempada e 

eficiente. 
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Quadro 1 – Estado dos acordos escritos de coordenação e cooperação 

Estado Número de instituições 
Concluído 5 
Aguarda aprovação do BCE 4 
Em processo de análise interna pelo BCE 18 
Pendente (incluindo dois bancos de 
importância sistémica global) 

3 

Não iniciado (colégios internacionais)  4 

Fonte: BCE. 

31. Os documentos fornecidos pelo BCE contêm de facto orientações operacionais limitadas 

destinadas às ECS no sentido de garantir que as funções que lhes incumbem relacionadas 

com os colégios são geridas de forma coerente e eficiente numa situação de crise. 

32. Também não existe um quadro regulamentar interno para garantir que os desafios 

adicionais resultantes da supervisão complementar, pelo BCE, de 29 conglomerados 

financeiros11 são tidos em consideração12

33. Por estes dois motivos, o modelo de acordo escrito de coordenação e cooperação do 

BCE é particularmente importante para a gestão eficaz em termos operacionais de crises 

transfronteiriças. No entanto, o modelo não inclui o conjunto mínimo de informações que 

deve ser objeto de intercâmbio entre os membros do colégio num cenário de crise

. A inexistência desse quadro pode afetar a eficácia 

e a realização oportuna das intervenções caso um conglomerado financeiro entre numa 

situação de crise. 

13

                                                           
11 Ver a Diretiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à supervisão 

complementar das instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de 
um conglomerado financeiro (JO L 35 de 11.2.2003, p. 1). O objetivo da diretiva consiste em 
estabelecer normas comuns para a supervisão prudencial dos conglomerados financeiros. 

. As 

12 O artigo 4º, nº 1, alínea h), do Regulamento MUS estipula que o BCE deve participar na 
supervisão complementar de um conglomerado financeiro em relação às instituições de crédito 
que dele fazem parte e assumir as atribuições de coordenação quando for nomeado 
coordenador nos termos da legislação da União. 

13 O artigo 18º, nº 2, do Regulamento Delegado (UE) 2016/98 da Comissão exige que a autoridade 
responsável pela supervisão em base consolidada explique as medidas e ações (tomadas ou 
previstas) aos membros do colégio. O modelo de acordo escrito de coordenação e cooperação 
faz apenas referência aos esforços das autoridades para partilharem rapidamente o conjunto 
mínimo de informações referido no artigo 114º da DRFP IV, que é menos explícito do que o 
requisito do regulamento delegado da Comissão. 
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provas que foram disponibilizadas ao Tribunal não forneceram exemplos de casos em que o 

BCE tenha concordado com este conjunto mínimo de informações. A secção do modelo 

referente à interação entre colégios de autoridades de supervisão e colégios de resolução 

também está incompleta, devido à criação recente dos colégios de resolução e ao facto de 

19 grupos transfronteiriços estarem atualmente sob a responsabilidade do Conselho Único 

de Resolução (CUR). O BCE afirmou que planeia rever esta secção assim que os acordos 

escritos para colégios de resolução e grupos de gestão de crises estejam concluídos. 

A interação com o CUR e outras partes interessadas necessita de melhorias 

34. A interação eficiente com as autoridades de resolução em geral, e com o CUR em 

particular na qualidade de novo organismo da UE incumbido da resolução de bancos em 

situação de insolvência, tornou-se uma componente nova e crucial da gestão de crises. 

35. A cooperação do BCE com o CUR envolve a partilha e o intercâmbio de informações 

pertinentes para as funções de uma ou ambas as organizações. Estas incluem o planeamento 

da resolução, a imposição de medidas de intervenção precoce e a realização de avaliações 

da SRI. 

36. Uma primeira etapa para garantir o fluxo eficiente de informações foi a assinatura de 

um memorando de entendimento entre o BCE e o CUR em dezembro de 2015. O 

memorando de entendimento está a ser atualizado, com a intenção de alargar o âmbito e o 

alcance das informações fornecidas ao CUR para efeitos de planeamento da resolução e em 

situações de crise, tendo em conta a experiência adquirida durante os últimos dois anos. 

37. Desde abril de 2015, o CUR teve acesso remoto ao Darwin, o sistema de gestão de 

registos e documentos do BCE, e, desde dezembro de 2016, teve acesso ao IMAS, o sistema 

de gestão da informação utilizado no âmbito do MUS. A quantidade de informações 

partilhadas com o CUR em situações que não sejam de crise é limitada. No que diz respeito a 

situações de crise, atualmente não existe um conjunto de informações previamente definido 

a facultar ao CUR. Por conseguinte, o BCE disponibiliza ao CUR as informações que considera 

relevantes e se o CUR necessitar de mais informações deve solicitá-las. 



24 

 
 

38. A disponibilização dos dados ao CUR numa situação de crise seria facilitada caso se 

acordem previamente as informações a partilhar, corrigindo assim uma ineficiência 

operacional existente. Porém, só por si, esse acordo não garante que o CUR recebe essas 

informações numa fase inicial da crise. O nível de informações disponibilizado não aumenta 

automaticamente à medida que a situação financeira de um banco se deteriora, atingindo o 

ponto crítico, mas apenas se o BCE equacionar uma intervenção precoce e colocar a 

indicação correspondente na fase do IMAS ou se, de alguma forma, o BCE o considerar 

apropriado. 

39. Globalmente, estas insuficiências afetaram negativamente a eficácia operacional da 

gestão do sistema. Em vez de receber um conjunto de dados mais abrangente no início, dá 

origem a muitos pedidos ad hoc do CUR que exigem a preparação, aprovação e transmissão 

de dados. Além disso, o processo de partilha de um conjunto mais vasto de informações à 

medida que a situação de uma instituição se deteriora pode ser melhorado para reforçar a 

eficácia operacional da gestão. O recente relatório especial do Tribunal sobre o CUR inclui 

mais informações sobre a cooperação entre os dois organismos. 

Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) 

40. O CERS é responsável pela supervisão macroprudencial do sistema financeiro na UE. 

Identifica e atribui prioridade aos riscos sistémicos e emite alertas e recomendações para 

medidas corretivas. O Tribunal não detetou procedimentos desenvolvidos para assegurar 

que os riscos sistémicos para a estabilidade financeira identificados pelo CERS são tidos em 

conta na gestão de crises pelo BCE. 

Cooperação com autoridades pertinentes 

41. O BCE definiu processos internos para a elaboração, negociação e aprovação de acordos 

de cooperação ou memorandos de entendimento com outras autoridades pertinentes para 

efeitos de coordenação numa situação de crise (ver figura 1). O BCE assinou memorandos de 

entendimento com a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e 

continua a trabalhar com vista à celebração de acordos de cooperação com autoridades dos 

mercados nacionais, autoridades de supervisão de Estados-Membros não pertencentes à 

área do euro e autoridades nacionais não pertencentes à UE.  
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Figura 1 – Quatro domínios de supervisão abrangidos por memorandos de entendimento 
celebrados com outras autoridades competentes 

 
Fonte: BCE 

42. A prioridade atribuída à celebração de acordos com países terceiros depende de um 

conjunto de fatores, como a análise de posições em risco e estruturas de grupo. No entanto, 

estas prioridades não se refletem em nenhum plano de ação global no BCE. Também não 

foram definidas quaisquer prioridades ao celebrar acordos com autoridades dos mercados 

nacionais ou com Estados-Membros não abrangidos pelo MUS. Na prática, a assinatura de 

memorandos de entendimento com autoridades que não pertencem à UE depende da 

vontade de cooperar da contraparte. Os acordos celebrados até à data, relacionados com a 

supervisão contínua, não contêm disposições específicas relativas às atividades de gestão de 

crises. 

43. Para além disso, o BCE está juridicamente obrigado a informar outras partes 

interessadas sobre uma potencial situação de crise, dependendo da sua gravidade. Estas 

partes interessadas incluem a EBA, os bancos centrais nacionais e a própria função 

monetária do BCE. 

Intercâmbio de informações

Cooperação na supervisão 
contínua

Cooperação em situações 
de emergência

Inspeções no local (com 
investigações relativas a 

modelos internos)

Define os princípios para o 
intercâmbio de informações, 

por exemplo, quando as 
informações podem ser 

partilhadas, o formato do 
intercâmbio, etc.

As autoridades cooperam 
constantemente e trocam 

informações sobre 
entidades 

supervisionadas, por 
exemplo, através de 
reuniões conjuntas.

As autoridades cooperam 
constantemente e trocam 

informações sobre entidades 
supervisionadas, por exemplo, 
através de reuniões conjuntas.

As autoridades notificam-se 
mútua e imediatamente em 

caso de crise e dão uma 
resposta coordenada a uma 

situação de crise.

Quatro domínios de supervisão abrangidos pelos memorandos de entendimento em fase de negociação 
pelo BCE
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Planeamento da recuperação 

44. Uma das principais obrigações dos bancos nos termos da DRRB é a elaboração e 

manutenção de planos para restabelecer a sua situação financeira em caso de deterioração 

súbita. Estes são designados por planos de recuperação. Enquanto autoridade de supervisão 

bancária, o BCE tem de avaliar a qualidade dos planos de recuperação anualmente. 

45. Um processo de avaliação desses planos eficaz em termos operacionais exigiria 

instrumentos coerentes, bem como funções e responsabilidades claramente definidas no 

BCE. As ECS realizam as suas avaliações e fornecem informações aos bancos dentro de 

determinados prazos, dando ao CUR a oportunidade de apresentar as suas opiniões14

46. Um processo eficaz em termos operacionais permitiria igualmente sinalizar de imediato 

possíveis insuficiências e garantir a coerência na avaliação dos planos de recuperação em 

todo o MUS. Por último, os resultados das avaliações globais seriam utilizados 

sistematicamente como um contributo para a preparação e gestão de crises. 

. 

Após uma fase de transição, o BCE fixou um calendário coerente para a apresentação dos 

planos de recuperação… 

47. O BCE teve de escalonar o processo de apresentação dos planos de todos os bancos 

devido à transposição tardia da DRRB em muitos Estados-Membros em 2015. Este processo 

foi adaptado, tendo sido adotada e aplicada na segunda ronda, em 2016, uma nova 

abordagem para a apresentação dos planos, o que veio aumentar a eficácia operacional do 

processo. 

… mas a tomada de decisões conjuntas sobre os planos de recuperação de um grupo 

continuou a constituir um desafio 

48. O procedimento exato a seguir para a avaliação varia em função da estrutura do banco 

ou grupo bancário. Por exemplo, para os grupos bancários transfronteiriços, o colégio de 

autoridades de supervisão é obrigado a tomar uma decisão conjunta de todos os seus 

                                                           
14 Artigo 6º, nº 4, da DRRB. 
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membros. O anexo II

49. Segundo o BCE, a primeira ronda de apresentações sofreu atrasos por vários motivos. 

Dos 106 bancos, 71 (67%) apresentaram os seus planos de recuperação dentro do prazo. O 

CUR não se pronunciou sobre nenhum plano do ciclo de 2015. Quando o procedimento 

exigiu o envolvimento de um colégio de autoridades de supervisão, o processo formal de 

decisão conjunta só foi concluído em 11 dos 32 casos (34%), ou seja, chegando a uma 

decisão conjunta de todos os membros. No seu conjunto, estes resultados sugerem uma 

certa ineficiência no trabalho dos colégios de autoridades de supervisão. 

 mostra o fluxograma para a avaliação dos planos de recuperação por 

colégios de autoridades de supervisão. 

O recurso a peritos nacionais significa potenciais conflitos em matéria de governação 

50. A autoridade competente é responsável pela avaliação dos planos de recuperação15. No 

caso de instituições significativas, trata-se do BCE. O próprio Manual de Supervisão16

                                                           
15 Artigo 6º, nº 2, da DRRB. 

 do BCE 

permite que os funcionários das ANC participem na avaliação dos planos de recuperação – 

sem, no entanto, fazerem parte de uma ECS ou dependerem do subcoordenador da ANC. Em 

vez disso, respondem perante o responsável do serviço nacional correspondente. No 

Relatório Especial nº 29/2016 (pontos 140, 141 e 147), o Tribunal concluiu que a existência 

de uma dupla linha hierárquica e a ausência de informações sobre o desempenho poderiam 

afetar negativamente o desempenho e a eficácia operacional da gestão do procedimento de 

avaliação. Neste caso, a situação é ainda mais problemática, uma vez que não existe uma 

ligação com a ECS através do subcoordenador da ANC nem nenhum processo de 

transferência de responsabilidades definido formalmente. O manual também não fornece 

orientações para a interação processual entre o coordenador da ECS e os peritos nacionais 

pertinentes. 

16 As ECS devem permitir que os peritos nacionais de funções horizontais participem em 
deliberações relativas à avaliação de planos de recuperação. 
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A DGC acompanha o processo de planeamento da recuperação e fornece orientações 

gerais às ECS e aos bancos, mas necessita de algumas melhorias 

51. No decorrer de duas análises internas, a DGC identificou determinadas questões 

relacionadas com a gestão eficiente do processo de avaliação. Surgiu a necessidade de 

elaborar orientações adicionais sobre opções, cenários e indicadores de recuperação, que 

foram posteriormente fornecidas às autoridades de supervisão em muitos domínios do 

planeamento da recuperação. Daí resultou uma abordagem mais harmonizada e eficiente às 

avaliações. 

52. Para melhorar a qualidade e a credibilidade dos planos de recuperação e garantir a 

eficácia operacional do processo, é vital que as instituições comuniquem, de forma clara e 

coerente, os dados fundamentais exigidos nos termos da DRRB. Para o efeito, o BCE 

forneceu às instituições um modelo normalizado e conciso para a comunicação de 

informações que lhes permite apresentar os principais dados financeiros da mesma forma. 

Esta ferramenta contém avaliações pré-definidas e tem a vantagem de estabelecer uma 

ligação entre as informações obtidas a partir dos indicadores, cenários e opções e quantificar 

os seus efeitos. Inicialmente, o modelo foi utilizado para o ciclo de 2016. Um ponto positivo 

é o facto de o modelo já ter sido revisto e ligeiramente atualizado para a próxima ronda, 

através da incorporação de orientações adicionais para os bancos e para as autoridades de 

supervisão. 

53. Não obstante as orientações já elaboradas pela DGC em cooperação com a rede de 

gestão de crises em vários domínios, as ECS verificaram, através de entrevistas, e muitos 

bancos confirmaram, através do inquérito realizado pelo Tribunal (ver ponto 14), a 

necessidade de ajuda adicional para melhorar a qualidade das informações fornecidas nos 

planos de recuperação (ver as respostas pormenorizadas no anexo III). Um domínio de 

especial importância foi a calibração dos níveis dos limites dos indicadores, por exemplo, 

através da definição de níveis de desencadeamento para rácios/indicadores e da 

classificação da margem escolhida acima dos requisitos do pilar, sendo de referir, no 

entanto, que a EBA já forneceu orientações nesta matéria. 
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54. Neste contexto, o BCE não forneceu orientações pormenorizadas às ECS, para além das 

já elaboradas pela EBA17

O BCE pôs em prática os requisitos jurídicos para avaliar os planos de recuperação numa 

ferramenta eficiente e muito abrangente 

, sobre a forma de avaliar a qualidade dos indicadores (mais 

especificamente, a adequação com que os limites são calibrados para cada indicador), o que 

melhoraria a eficácia operacional da gestão do processo. Em junho de 2017, o Tribunal 

constatou que o TCE não realizou a análise, pelos pares, de bancos com características e 

modelos de negócio semelhantes (que, segundo a EBA, pode permitir a identificação de 

tendências comuns e boas práticas). 

55. O BCE e as ANC uniram forças para criar um modelo que abrangesse todos os 

requisitos jurídicos para a avaliação dos planos de recuperação. O modelo simplificou o 

trabalho das autoridades de supervisão, melhorou a qualidade das avaliações e reforçou a 

eficácia operacional da forma como o processo é gerido. As observações orais dos 

coordenadores das ECS confirmaram que estes tinham uma opinião positiva acerca do 

modelo simplificado. 

56. O BCE criou uma ferramenta Excel para apoiar a avaliação da credibilidade e 

viabilidade das opções de recuperação individuais. A ferramenta combina dados qualitativos 

obtidos a partir das avaliações dos planos de recuperação com dados específicos do banco e 

dados de mercado e calcula o impacto de uma vasta gama de eventuais medidas em 

diferentes cenários. Uma vez que permite aceder a uma grande quantidade de dados 

disponíveis, tanto históricos como atuais, deve ajudar a desenvolver uma visão mais realista 

da viabilidade de medidas individuais, reforçando assim a eficácia operacional da gestão 

destas avaliações. 

57. Foi estabelecido um procedimento para atualizar anualmente a ferramenta de avaliação 

dos planos de recuperação sob a égide de um grupo específico de peritos da rede de gestão 

de crises. O BCE forneceu ao Tribunal provas que demonstram a forma como a ferramenta 

de avaliação é objeto de verificação cruzada com o Regulamento Delegado (UE) 2016/98 da 

                                                           
17 Orientações da EBA relativas aos indicadores do plano de recuperação – EBA-GL-2015-02. 
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Comissão e a forma como determinados elementos devem ser atualizados e incorporados na 

ferramenta. Esta contém igualmente referências aos requisitos jurídicos pertinentes para 

aumentar a eficiência. 

58. No entanto, o Tribunal observou que não existe um procedimento formal para 

analisar os relatórios comparativos18

59. Embora, geralmente, os avaliadores tenham acesso ao IMAS, o BCE não instituiu um 

procedimento formal para fornecer orientações sobre a verificação das informações 

constantes dos planos de recuperação por referência a outras fontes (por exemplo, 

relatórios sobre os trabalhos de auditoria, registos, dados do SREP, relatórios de inspeções 

no local), incluindo ligações para essas fontes. A eficácia operacional pode ser afetada por 

esta falta de orientações, especialmente quando os planos de recuperação são avaliados por 

peritos nacionais das ANC que não fazem parte da ECS pertinente ou por membros do 

pessoal hierarquicamente inferiores. 

 da EBA nem nenhuma documentação que mostre se as 

suas constatações e conclusões se refletem na própria ferramenta, o que poderia fornecer 

ao utilizador orientações adicionais ou exemplos práticos. Estes elementos aumentariam a 

eficácia operacional das avaliações, uma vez que os avaliadores não teriam de procurar 

orientações numa série de documentos dispersos. 

… mas os resultados do planeamento da recuperação não são utilizados de forma 

sistemática para a identificação ou a gestão de crises 

60. A avaliação dos planos de recuperação termina com o preenchimento de um modelo de 

avaliação e o envio ao banco de uma carta de informação onde são descritas as 

insuficiências do plano. O Manual de Supervisão contém regras gerais para a utilização 

destas informações. Para promover a eficácia operacional, os resultados das avaliações dos 

planos de recuperação devem igualmente ser uma componente central e sistemática do 

processo de supervisão contínua do BCE. No entanto, não existe um procedimento 

                                                           
18 Estes relatórios visam ajudar as autoridades de supervisão a realizar avaliações para identificar 

os principais elementos que devem ser tidos em consideração pelas instituições ao elaborarem 
os seus planos de recuperação. Ver o relatório comparativo sobre o planeamento da 
recuperação da EBA relativo a indicadores e mecanismos de governação, p. 4. 
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específico a este respeito nem nenhuma realização documentada, por exemplo, sob a forma 

de um relatório de síntese, que exija que as ECS incluam aspetos de um plano de 

recuperação na sua atividade de supervisão contínua. Ver alguns exemplos na caixa 2

Caixa 2 – Possibilidades de utilização, pelas ECS, dos resultados da avaliação dos planos de 

recuperação para a supervisão contínua 

. 

Acompanhamento dos indicadores 

Verificação da tomada de medidas pelos bancos, conforme previsto no plano de recuperação, mas 

sem as classificar como tal 

Inspeção no local (por exemplo, para verificar a viabilidade, se as informações fornecidas não forem 

plausíveis, ou a exatidão dos pressupostos e dados subjacentes) 

Acompanhamento dos incumprimentos iminentes relacionados com os indicadores do plano de 

recuperação19

Elaboração de um relatório sucinto sobre possíveis medidas de intervenção no contexto da gestão de 

crises no banco 

 

61. Os resultados das avaliações dos planos de recuperação ainda não alimentam os 

debates da célula de gestão de crises específica da instituição20

                                                           
19 A este respeito, o Manual de Supervisão afirma que os resultados de uma avaliação devem ser 

incorporados no SREP; quaisquer constatações e deficiências identificadas na avaliação dos 
planos de recuperação devem ser tidas em consideração ao avaliar a governação interna e os 
controlos ao nível da instituição. No entanto, estas orientações continuam a ser bastante 
genéricas, conforme foi possível confirmar através das entrevistas realizadas pelo Tribunal às 
ECS. 

 nem o eventual recurso a 

medidas de intervenção precoce. A partir destas informações, não é claro se as informações 

facilmente disponíveis do processo de avaliação são utilizadas de uma forma sistemática. Por 

exemplo, não existe um acompanhamento sistemático garantido dos incumprimentos dos 

indicadores ou da aplicação de medidas de recuperação. Estas insuficiências podem afetar 

20 A célula de gestão de crises específica da instituição atua como o organismo de coordenação 
interna central do MUS no que diz respeito às ações de supervisão necessárias para atenuar 
uma situação de crise. É igualmente a plataforma central para a partilha de informações e a 
coordenação da resposta de supervisão do BCE. 
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negativamente a gestão eficaz em termos operacionais da identificação de crises, da 

intervenção precoce e da resposta a situações de crise. 

Globalmente, as entidades supervisionadas estão otimistas acerca do processo de 

planeamento da recuperação 

62. No âmbito da auditoria, o Tribunal realizou um inquérito em linha junto de todos os 

bancos que tinham apresentado planos de recuperação ao BCE. O Tribunal convidou-os a 

expressar os seus pontos de vista sobre as normas estabelecidas para o planeamento da 

recuperação e a sua interação com o BCE como parte do processo. O inquérito foi enviado às 

125 instituições significativas, tendo sido realizado em março e abril de 2017. Foram 

recebidas respostas de 64 entidades em 17 Estados-Membros (ver as respostas 

pormenorizadas no anexo III

63. Em geral, os bancos responderam de forma positiva acerca do processo de 

planeamento da recuperação, embora tenham igualmente assinalado a necessidade de uma 

maior clareza e de orientações adicionais a fim de eliminar as ambiguidades remanescentes 

em determinados domínios. Estas incluíam a definição de sinais de alerta precoce e de 

indicadores dos planos de recuperação, a calibração dos indicadores e dos limites 

adequados, a harmonização dos indicadores com os modelos de negócio dos bancos e a 

metodologia adotada para os testes de esforço inversos no leque completo de cenários. Dez 

bancos destacaram a duplicação de pedidos de informações e solicitaram uma distinção 

mais clara entre as informações exigidas, respetivamente, para os planos de recuperação e 

para os planos de resolução

). 

21

64. A maioria dos bancos comunicou ter uma interação positiva com o BCE, embora sete 

tenham afirmado que as cartas de informação tinham sido adiadas ou nem sequer tinham 

sido enviadas

. 

22

                                                           
21 Esta falta de distinção era especialmente sentida em relação à identificação e cartografia 

pormenorizada das entidades jurídicas, funções críticas e linhas de negócio, domínios 
considerados pouco relevantes para o planeamento da recuperação. 

. Doze bancos manifestaram a opinião de que as ECS deviam ser mais 

22 Um banco não recebeu uma carta de informação após a primeira ronda de apresentações 
dentro do prazo estipulado. As outras seis observações diziam respeito à segunda ronda. 
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específicas na prestação de assistência técnica aos bancos e preocupações semelhantes 

relacionadas com as orientações sobre a forma de integrar filiais em planos de recuperação 

de um grupo. Por último, nove bancos questionaram a aplicação do princípio da 

proporcionalidade. O anexo III

Devido à amostra limitada fornecida pelo BCE, não foi possível tirar conclusões sobre as 

avaliações dos planos de recuperação 

 apresenta uma análise pormenorizada das respostas a cada 

pergunta. 

65. Devido às limitações descritas no ponto 16, o Tribunal teve de ajustar os seus 

procedimentos de auditoria e só conseguiu comparar as informações (parcialmente 

suprimidas) relativas a aspetos selecionados de três planos de recuperação com os 

critérios/as orientações disponíveis e as avaliações consequentes. O objetivo do Tribunal 

consistia em avaliar, tanto quanto possível, a coerência da ferramenta de avaliação 

enquanto parte dos processos operacionais utilizados pela gestão. Para o efeito, o Tribunal 

avaliou, na medida do possível, a forma como as avaliações foram realizadas e se estas 

forneceram aos bancos um retorno de informações eficiente sob a forma de uma lista 

exaustiva das deficiências identificadas. 

66. O Tribunal identificou pequenas incoerências em relação aos critérios de avaliação para 

a secção de indicadores, às avaliações consequentes e ao retorno de informações fornecido 

ao banco. Além disso, a pista das informações de auditoria foi comprometida pelo facto de 

os avaliadores não remeterem para as secções pertinentes do plano de recuperação ou do 

ficheiro de supervisão23. Porém, as provas disponibilizadas ao Tribunal não eram suficientes 

para lhe permitir chegar a uma conclusão sobre a eficiência da aplicação prática do processo 

de planeamento da recuperação. Ver o anexo I

                                                           
23 A pista de auditoria é um sistema que segue o percurso das operações ou informações 

pormenorizadas relativas a um elemento. É o registo das alterações efetuadas numa base de 
dados ou num ficheiro específicos. 

 para uma análise pormenorizada das 

limitações do âmbito. 
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Identificação das crises 

67. O quadro regulamentar da UE inclui um vasto leque de poderes de intervenção precoce 

e outros poderes de supervisão para lidar com bancos em crise. Enquanto autoridade de 

supervisão, o BCE estabeleceu um quadro de gestão de crises que deve desencadear 

respostas atempadas e eficazes e garantir a tomada de decisões oportunas numa crise. 

68. Para ser eficaz em termos operacionais, este quadro tem de garantir que o BCE aplica os 

seus poderes em conformidade com as orientações pertinentes da EBA e os objetivos do 

MUS. Uma gestão de crises eficaz em termos operacionais depende da capacidade da 

autoridade de supervisão para identificar uma crise numa fase inicial. Exige uma 

compreensão clara da base jurídica para o recurso aos poderes de intervenção precoce e a 

outros poderes de supervisão, com critérios objetivos para o fazer e o devido respeito pelo 

princípio da proporcionalidade. Neste contexto, a existência de processos adequados e de 

orientações abrangentes e pormenorizadas destinadas ao pessoal reveste-se de particular 

importância, tendo em conta os desafios jurídicos identificados pelo BCE para a aplicação 

uniforme dos seus poderes. 

O BCE atribuiu funções e estabeleceu um fluxo de trabalho global para a identificação e a 

resposta a situações de crise, mas as suas orientações sobre a aplicação das disposições 

pertinentes não estão suficientemente desenvolvidas 

69. Dois dos principais documentos operacionais para a gestão de crises no BCE são dois 

capítulos do Manual do MUS e o plano de ação de emergência do MUS. Estes documentos 

tratam do recurso a poderes de intervenção precoce e outros aspetos operacionais, como a 

criação e o funcionamento de uma célula de gestão de crises. 

70. O Manual do MUS e o plano de ação de emergência apenas incluem referências às 

disposições jurídicas pertinentes e às orientações da EBA sobre poderes de intervenção 

precoce, e não orientações específicas sobre a forma de as aplicar. Uma nota intitulada SREP 

Guidance for Early Intervention Assessment (Orientações do SREP para a avaliação de 

intervenções precoces), atualizada em julho de 2016, inclui algumas questões sobre o 

controlo e enumera os temas a documentar, para além de mencionar a legislação aplicável e 

as orientações da EBA. No entanto, não descreve os poderes jurídicos do BCE e as condições 
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para a respetiva utilização, conforme previsto na legislação nacional e no Regulamento MUS. 

A nota também não fornece orientações claras sobre os elementos objetivos a ter em 

consideração para o exercício do poder discricionário e da apreciação em matéria de 

supervisão neste contexto. 

71. A mesma nota não especifica o requisito de capital mínimo regulamentar pertinente 

(isto é, se inclui o pilar 1, o pilar 2 e as reservas de fundos próprios) nem identifica os 

requisitos de liquidez pertinentes. Também não identifica outros requisitos prudenciais, em 

especial os relativos às disposições de governação e à capacidade operacional, que devem 

ser tidos em consideração a este respeito. As orientações também não explicam o que 

constitui um incumprimento dos requisitos regulamentares pertinentes nem o que tornaria 

provável o incumprimento dos mesmos num futuro próximo – embora esta seja a base para 

o BCE entender quando utilizar os seus poderes. 

72. Assim, em suma, em junho de 2017 existia pouco apoio sob a forma de orientações para 

o pessoal do BCE sobre o exercício dos seus poderes discricionários e de apreciação em 

matéria de supervisão. Este facto pode afetar negativamente a eficácia da gestão 

operacional do BCE no que se refere à identificação e resposta a situações de crise. 

O BCE dispõe de processos para identificar crises… 

73. Tanto no Manual do MUS como no plano de ação de emergência se afirma que as 

atividades de gestão de crises do BCE devem ser desencadeadas quando há uma 

"deterioração significativa" da situação financeira de uma instituição. O manual afirma que 

uma deterioração significativa deve ser identificada com base nos seguintes elementos: 

a) notificação de uma possível situação de crise pela própria instituição; 

b) identificação da deterioração pelas ECS, em especial com base nas observações do 

sistema de avaliação dos riscos24

c) acompanhamento horizontal pela DGC. 

 do BCE; 

                                                           
24 O sistema de avaliação dos riscos avalia os níveis de risco e os controlos das instituições de 

crédito. 
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74. Até à data, as notificações de uma possível situação de crise pela entidade 

supervisionada foram a exceção e não a regra. Na prática, o BCE identifica situações de crise 

no decurso da sua supervisão contínua. 

Caixa 3 – Identificação das crises  

As ECS acompanham um vasto leque de dados financeiros e de supervisão numa perspetiva 

específica da instituição e numa perspetiva horizontal. Está em vigor uma metodologia harmonizada 

do SREP para avaliar o perfil de risco intrínseco de uma instituição, a sua situação em relação a um 

grupo de pares e a sua vulnerabilidade a fatores exógenos. Pelo menos uma vez por ano, é tomada 

uma decisão no âmbito do SREP e são atribuídas pontuações a cada entidade supervisionada. As 

pontuações do SREP são geradas automaticamente com base em informações financeiras e 

regulamentares específicas, bem como em avaliações quantitativas e qualitativas, realizadas pelas 

ECS, de um conjunto pré-definido de critérios, mas é possível recorrer à "avaliação delimitada" para 

fazer determinados ajustes no resultado global. 

Numa perspetiva operacional, um sistema de avaliação dos riscos presta apoio ao trabalho 

quotidiano de supervisão das ECS. É utilizado para avaliar os níveis de risco e os controlos das 

instituições em relação ao seu modelo de negócio, governação interna, adequação de fundos 

próprios e adequação da liquidez de forma contínua. O sistema de avaliação dos riscos é alimentado 

com relatórios regulares e informações qualitativas, incluindo igualmente informações ad hoc 

recebidas por ECS de uma série de fontes (incluindo exercícios a curto prazo, relatórios de auditoria 

externa e reuniões). O resultado do sistema de avaliação dos riscos é uma análise dos riscos baseada 

em pontuações. As avaliações das ECS são realizadas e documentadas no IMAS de forma contínua. 

… mas não existe um conjunto comum de indicadores com limites claros para determinar a 

deterioração e o principal identificador tem várias desvantagens… 

75. A DRRB exige que se recorra aos poderes de intervenção precoce e a outros poderes de 

supervisão caso um banco não cumpra ou, devido a uma deterioração rápida da sua situação 

financeira, avaliada com base num conjunto de fatores de desencadeamento, esteja em 

risco de não cumprir os requisitos regulamentares, como os níveis de capitais próprios. As 
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orientações da EBA para a utilização de medidas de intervenção precoce25

76. As orientações da EBA preconizam que os fatores de desencadeamento específicos do 

banco destinados a avaliar se devem ser aplicadas medidas de intervenção precoce incluem, 

nomeadamente, a notação do SREP, alterações ou anomalias significativas identificadas no 

acompanhamento dos indicadores-chave financeiros e não financeiros no âmbito do SREP 

(por exemplo, rácios de capitais próprios e de liquidez) e acontecimentos significativos com 

um potencial impacto prudencial. Se as autoridades competentes decidirem optar pelo 

acompanhamento dos indicadores-chave no âmbito do SREP, necessitam, segundo a EBA, de 

identificar indicadores e fixar limites pertinentes para as especificidades de cada instituição 

ou grupos de instituições que partilhem características semelhantes. Os possíveis critérios 

para reconhecer uma deterioração significativa incluem critérios quantificáveis para um 

possível incumprimento dos requisitos regulamentares e podem estar associados aos fatores 

de desencadeamento do plano de recuperação de uma instituição. Esta situação contribuiria 

para garantir a eficácia operacional da gestão da identificação e resposta a uma situação de 

crise. 

 fornecem ao BCE 

um conjunto adicional de instrumentos para determinar se estão reunidas as condições para 

uma intervenção precoce. 

77. As orientações operacionais do BCE sobre medidas de intervenção precoce tratam desta 

matéria no contexto do SREP. Sublinham a importância da pontuação do SREP como 

sinalizadora de uma potencial situação de crise que deve desencadear a avaliação, pelas 

autoridades de supervisão, da necessidade de utilizar ou não os poderes de intervenção 

precoce. Além disso, as orientações fazem referência à legislação aplicável e às orientações 

pertinentes da EBA. O BCE declara que utiliza todos os tipos de fatores de desencadeamento 

mencionados, ou seja, a notação do SREP, alterações ou anomalias significativas dos 

indicadores-chave e acontecimentos significativos, em especial o incumprimento efetivo de 

requisitos regulamentares mínimos. Contudo, o BCE não definiu limites específicos das 

instituições para além dos requisitos mínimos que podem sinalizar um eventual ("possível") 

                                                           
25 Orientações da EBA relativas a fatores de desencadeamento para a utilização de medidas de 

intervenção precoce nos termos do artigo 27º, nº 4, da Diretiva 2014/59/UE, EBA/GL/2015/03, 
29 de julho de 2015. 
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incumprimento futuro. Por outras palavras, neste sistema o incumprimento efetivo de um 

requisito de supervisão constitui um indicador para uma intervenção precoce. O BCE 

também não utiliza sistematicamente os indicadores e fatores de desencadeamento da 

recuperação que aprovou como sendo adequados para identificar uma crise em 

determinado banco no contexto do planeamento da recuperação, nem os elementos 

objetivos que podem indicar uma situação ou risco de insolvência em conformidade com as 

orientações da EBA (ver igualmente o ponto 84). Relativamente aos acontecimentos 

significativos, as orientações do BCE também não especificam mais para além do que se 

pode já encontrar nas orientações da EBA. 

78. Por conseguinte, o único fator de desencadeamento sistemático de que o BCE dispõe 

para a gestão operacional das suas atividades de gestão de crises é uma pontuação global do 

SREP que indica que um banco apresenta um risco elevado26

79. A inexistência de fatores de desencadeamento formais não significa que o BCE não 

utilize avaliações mais holísticas com base em critérios menos formalizados para a 

identificação de crises. As ECS acompanham regularmente um vasto leque de indicadores no 

âmbito do SREP, embora não haja a garantia de que esse acompanhamento seja feito de 

forma coerente em todas as ECS e nem de que todas as avaliações realizadas estejam 

sujeitas à aprovação pela gestão. O BCE não analisou de forma abrangente quais os 

indicadores ou outros acontecimentos que mais contribuíram para a identificação de bancos 

em crise. 

. As pontuações do SREP só são 

definidas uma vez por ano através do processo anual SREP, em setembro. O BCE sublinhou 

que é possível atualizar as pontuações com maior frequência com base no seu próprio 

acompanhamento contínuo dos indicadores de risco. Não foram fornecidos exemplos 

concretos de pontuações do SREP que tivessem ajudado a identificar uma situação em 

rápida evolução ou que tivessem, efetivamente, sido atualizadas numa situação de crise. As 

orientações recomendam a realização de avaliações de intervenções precoces no âmbito do 

processo anual de tomada de decisões do SREP. 

                                                           
26 Só é mencionada a pontuação global do SREP, mas não as componentes do sistema de avaliação 

dos riscos que fazem parte do identificador de situações de crise do BCE de acordo com os seus 
processos internos. 
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… e é necessário melhorar os sistemas de acompanhamento 

80. Os fatores de desencadeamento dos planos de recuperação baseados em comunicações 

específicas da instituição não estão incorporados no sistema informático utilizado pelo BCE. 

Têm de ser acompanhados manualmente por cada ECS, quando o são, e os incumprimentos 

(iminentes) não são sinalizados automaticamente. Esta situação afeta negativamente a 

eficácia operacional da gestão da identificação de crises. 

81. Várias unidades do BCE contribuem para a gestão operacional da identificação de crises. 

Essas unidades produzem uma vasta gama de materiais que contêm informações 

pertinentes para a identificação de crises, incluindo relatórios sobre incumprimentos dos 

requisitos regulamentares e o acompanhamento dos níveis críticos para riscos específicos. 

No entanto, o Tribunal não conseguiu determinar se existe um processo claramente definido 

para a recolha, avaliação, comunicação ascendente e atuação com base nestas informações. 

O Tribunal também não conseguiu determinar se, e em que medida, as ECS ou a direção de 

topo utilizam estes relatórios de forma sistemática para a identificação de crises. 

82. Além disso, o Tribunal não observou nada que sugira a existência de sistemas de 

informação de gestão que sinalizariam uma deterioração significativa se as ECS não 

conseguissem identificar e/ou comunicar esses casos. Também não existe nenhum processo 

específico para garantir que os incumprimentos dos requisitos regulamentares irão 

incentivar a ECS responsável a analisar se ocorreu uma deterioração significativa da situação 

financeira ou se é necessária uma avaliação da SRI. 

83. Em especial, o Tribunal detetou deficiências no processo de acompanhamento dos 

incumprimentos dos indicadores dos planos de recuperação. No entanto, um 

acompanhamento eficiente reforçaria a capacidade operacional para identificar uma 

potencial crise numa fase inicial. Os bancos comunicaram os incumprimentos com um atraso 

de, pelo menos, quatro semanas27

                                                           
27 Em alguns casos, o atraso foi superior a seis meses. 

 em mais de 40% dos casos. Os incumprimentos 

referiam-se a indicadores de capital (aproximadamente 30%), indicadores de rentabilidade 
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(26%), indicadores de qualidade dos ativos (17%) e, em menor escala, indicadores de 

liquidez e de mercado. 

84. Além disso, existiam provas que sugerem que as ECS não respeitam os processos de 

gestão de crises do BCE em todos os casos. Por exemplo, alguns incumprimentos dos 

indicadores dos planos de recuperação não foram comunicados à DGC, como deveriam ter 

sido. O Tribunal não conseguiu confirmar se as atividades de gestão de crises, como as 

avaliações formais das intervenções precoces, foram tidas em consideração mesmo em 

casos de incumprimento de regras regulamentares importantes, embora lhe fosse declarado 

que, em vários casos examinados, existiam já medidas de supervisão ou de intervenção 

precoce para atenuar o risco de crise. 

85. Também não existiam provas de uma abordagem sistemática para garantir que 

eventuais impactos microprudenciais da evolução macroeconómica e a acumulação de risco 

sistémico são tidos em conta para aumentar a eficiência da identificação de crises. As 

funções de supervisão e monetária do BCE trocam informações sobre evoluções macro e 

microprudenciais. No entanto, o Tribunal não encontrou provas de que essas evoluções 

sejam especificamente tidas em conta pelo BCE na sua supervisão, por exemplo, através da 

aplicação de uma variável a determinados fatores de risco no sistema de avaliação dos 

riscos, ou avaliadas de forma sistemática no SREP. Também não foi mostrado ao Tribunal 

nenhum processo para o acompanhamento sistemático dos riscos sistémicos identificados 

pelo CERS ou por outros organismos macroprudenciais. 

86. A inexistência de um acompanhamento centralizado dos indicadores também pode 

afetar negativamente a eficácia da gestão. O Tribunal não conseguiu encontrar provas de 

que os sistemas de informação de gestão do BCE fornecem à direção de topo uma visão 

geral abrangente e atualizada de todas as instituições sujeitas a procedimentos de gestão de 

crises. Um conjunto de dados desse tipo ajudaria a direção a cumprir a sua missão, 

contribuindo assim para a eficácia operacional. Não existe um sistema de apresentação de 

"relatórios de anomalias" para garantir que as informações são automaticamente remetidas 

para os níveis hierárquicos adequados se satisfizerem critérios pré-definidos. Não parece 

estar em vigor um processo de acompanhamento claramente definido. 
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87. De acordo com um relatório de auditoria interna, as ECS não fazem uma utilização 

eficiente do sistema de acompanhamento do BCE para a supervisão contínua, e o 

seguimento dado à grande maioria dos requisitos nas decisões do Conselho de Supervisão 

nem sequer foi documentado (para uma amostra extraída pela auditoria interna, 81% dos 

casos não foram registados no sistema e, para 17% dos casos, não existia qualquer 

documentação sobre as medidas conexas). 

Compete às equipas de supervisão decidir quando realizar avaliações de intervenções 

precoces e de que forma as apresentar 

88. As provas obtidas pelo Tribunal relativas à eficácia da gestão operacional do BCE para a 

identificação de crises não foram suficientes nem representativas. No entanto, salientaram 

determinadas insuficiências em termos de conceção. 

89. O Tribunal constatou, a partir de documentação e entrevistas, que as avaliações de 

intervenções precoces são realizadas principalmente no âmbito do exercício anual do SREP, 

isto é, todos os anos na mesma altura. Em princípio, as avaliações formais das intervenções 

precoces devem igualmente ser desencadeadas com base em acontecimentos significativos 

ocorridos durante o ano. O BCE reiterou que esses casos se verificam, mas não surgiram na 

amostra do Tribunal. Na verdade, a partir das limitadas provas de que o Tribunal dispunha, 

parece que, em alguns casos, incumprimentos regulamentares aparentemente importantes 

não conduziram à realização de uma avaliação formal da intervenção precoce independente 

do processo SREP, embora este facto não exclua a possibilidade de que o BCE tenha, 

contudo, ponderado tomar medidas adequadas de supervisão ou de intervenção precoce. 

90. Conforme exigido pelas orientações da EBA e do BCE, as avaliações de intervenções 

precoces fornecidas ao Tribunal pelo BCE incluíram, geralmente, declarações sobre se os 

requisitos regulamentares tinham sido, ou poderiam ser, infringidos. Todos os casos estavam 

relacionados com incumprimentos (ou possíveis incumprimentos) dos requisitos de fundos 

próprios, e nenhum com incumprimentos (ou possíveis incumprimentos) dos requisitos de 

liquidez. Não havia referências a incumprimentos de outros requisitos regulamentares, em 

especial insuficiências graves identificadas no quadro de governação e de gestão de riscos de 



42 

 
 

uma instituição no decurso da supervisão contínua do BCE, nem nenhuma menção 

sistemática a incumprimentos anteriores. 

91. Em geral, o Tribunal não conseguiu determinar se todas as constatações pertinentes em 

matéria de supervisão se refletem nos documentos relativos à avaliação formal da 

intervenção precoce. As conclusões a que o Tribunal teve acesso sobre incumprimentos ou 

possíveis incumprimentos baseavam-se principalmente nos valores e nas projeções 

comunicados pelos bancos, mesmo nos casos em que o BCE tinha provas de que os valores 

comunicados eram questionáveis. O Tribunal compreende, porém, que esta situação possa 

ter sido atenuada, em alguns casos, por análises de sensibilidade indicando uma série de 

resultados possíveis para o banco em questão, ou outras ações. 

Resposta a situações de crise 

92. Quando um banco é identificado como estando em crise, as ECS devem intensificar o 

seu controlo de supervisão e são responsáveis por determinar a resposta adequada em 

estreita coordenação com a DGC. Esta abordagem inclui propor a utilização da intervenção 

precoce e outros poderes de supervisão e, em função da gravidade da crise, pode implicar a 

realização de uma avaliação da SRI. 

A natureza e o âmbito da atividade de supervisão intensificada são definidos por cada ECS 

93. O BCE não forneceu ao Tribunal provas de quaisquer orientações formais sobre a 

intensificação do controlo de supervisão (como, em que medida e com que opções). Foi dito 

ao Tribunal que a prática habitual consiste em aumentar a interação com a direção de topo 

de um banco e exigir uma comunicação de informações mais frequente e pormenorizada 

antes do desencadeamento formal das atividades de gestão de crises. 

Foram criados instrumentos de acompanhamento da liquidez… 

94. A disponibilidade de dados completos e atualizados relativos à liquidez é essencial para 

a eficácia operacional da gestão de um banco em crise. Por conseguinte, o BCE concebeu um 

modelo para a comunicação de informações relativas à liquidez a utilizar pelos bancos em 

situações de crise, que abrange a prestação de informações fundamentais sobre 
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financiamento e liquidez. Além disso, as instituições são convidadas a apresentar a sua 

própria avaliação e a explicar as suas expectativas. 

95. No entanto, os bancos não são obrigados a partilhar os pressupostos subjacentes. Outra 

eventual falha é o facto de os dados serem recolhidos apenas ao nível do grupo, o que pode 

significar que uma crise ao nível de uma filial pode comprometer a sua utilidade ao fornecer 

informações críticas necessárias para o BCE gerir eficazmente a situação. 

… mas, para ser eficaz em termos operacionais, o processo teria de quantificar as perdas 

incorridas ou prováveis 

96. Igualmente importante para a gestão de crises eficaz em termos operacionais é a 

identificação e a avaliação do impacto das evoluções negativas nos fundos próprios. Uma vez 

que a intervenção precoce visa restabelecer a viabilidade de um banco, é necessário 

desenvolver uma visão sobre perdas não reconhecidas e prováveis e outros fatores que 

ainda não se refletem nos números do banco. Com base nas provas a que o Tribunal teve 

acesso, não é possível confirmar que existe um processo eficiente, incluindo orientações 

para as ECS, para garantir que a magnitude de um determinado problema é estimada antes 

de as medidas de resposta a uma situação de crise serem ponderadas. A descrição do 

processo do BCE também não reflete a necessidade de considerar a possibilidade de exigir 

aos bancos que apliquem uma política específica de constituição de provisões em relação 

aos fundos próprios ou que aumentem o requisito do segundo pilar com base numa 

avaliação quantificada nesses casos, fora do processo de decisão anual do SREP. 

97. A gestão de uma situação de crise exige igualmente informações mais aprofundadas. O 

BCE dispõe de um instrumento normalizado para acompanhar créditos não produtivos que 

fornece algumas indicações. Segundo as orientações da EBA, se a notação do SREP mais 

baixa for acompanhada de preocupações com a qualidade dos ativos, o BCE deve ponderar a 

recolha de informações para a avaliação dos ativos de um banco, inclusivamente através de 

inspeções no local no âmbito da avaliação da intervenção precoce. No entanto, o Tribunal 

não encontrou quaisquer provas desse procedimento no BCE. Nos momentos em que é 

necessária uma tomada de decisão urgente, a falta dessas informações pode afetar 

negativamente a eficácia das operações de gestão. 
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98. O BCE possui um número reduzido de equipas de inspeção no local disponíveis para 

realizar uma análise pormenorizada da qualidade dos ativos para bancos em crise. Mesmo 

quando uma ECS tenha identificado problemas na carteira de ativos, o processo regular de 

inspeção no local pode durar até um ano, o que limita a capacidade operacional para reagir 

rapidamente a situações de crise. 

99. Determinados bancos têm uma pontuação do SREP elevada devido a uma elevada taxa 

de créditos não produtivos ou a outros problemas relacionados com a qualidade dos ativos 

identificados através de exercícios específicos do BCE. A direção do BCE não possui 

quaisquer informações sintéticas sobre a medida em que estas questões foram avaliadas por 

inspeções no local ou por outros meios, nem nenhum processo prospetivo para recolher 

informações deste modo. 

São necessárias mais orientações sobre poderes jurídicos e medidas práticas… 

100. Para garantir a eficácia operacional da gestão da sua resposta a situações de crise, o BCE 

necessita de: 

a) uma compreensão clara dos poderes jurídicos de que dispõe e orientações sobre a sua 

utilização; 

b) uma compreensão clara do leque de medidas práticas disponíveis em qualquer cenário; 

c) uma forma de garantir que as constatações da avaliação do plano de recuperação são 

devidamente tidas em conta; 

d) orientações, ferramentas e formação. 

101. O primeiro pré-requisito para a gestão de crises eficaz em termos operacionais é uma 

compreensão clara dos poderes à disposição do BCE e das condições jurídicas para a 

respetiva utilização. O BCE dispõe de procedimentos gerais para a utilização de poderes de 

supervisão que se estendem à imposição de medidas numa situação de crise. Dispõe 

igualmente de um modelo de projeto de decisão e de uma lista de verificação com 

perguntas a colocar ao realizar uma avaliação de intervenção precoce. No entanto, estes 
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elementos não fornecem às autoridades de supervisão individuais orientações sobre a 

utilização da sua apreciação em matéria de supervisão numa situação de crise. 

102. Além disso, colocam-se vários desafios específicos à aplicação do quadro regulamentar 

numa situação de crise. A redação do Regulamento MUS e da DRRB não é coerente, existem 

possíveis sobreposições e não existe uma hierarquia clara entre as medidas individuais. Além 

disso, existe o risco de as diferenças na forma como a DRRB foi transposta para a legislação 

nacional dos países participantes terem agravado as incoerências existentes. Tendo 

identificado estes desafios, o BCE realizou um inquérito às ANC no início de 2016 e 

comunicou à Comissão a conclusão de que a legislação deveria clarificar mais a intervenção 

precoce e a sua relação com as medidas de supervisão regulares de modo a assegurar a 

eficiência da sua utilização. No entanto, não foram desenvolvidos quaisquer processos ou 

orientações como resultado dessa conclusão para ajudar o pessoal do BCE a lidar com os 

desafios identificados. 

103. O BCE não compilou uma lista abrangente de ações específicas que poderiam ser 

realizadas em determinadas circunstâncias, e os poderes jurídicos nos quais poderiam 

basear-se. Além disso, o BCE não analisou quais as medidas de intervenção precoce ou 

outras medidas são as mais adequadas para serem utilizadas, o que aumenta o risco de não 

serem tomadas as medidas adequadas. Estas ações melhorariam a coerência da tomada de 

decisões do BCE no exercício destes poderes, melhorando a eficácia operacional da forma 

como o processo é gerido. Esta situação afeta negativamente a eficácia operacional da sua 

gestão da capacidade de resposta a situações de crise. 

104. Não existem provas da existência de um procedimento para garantir que as 

constatações da avaliação do plano de recuperação relativas aos estudos de credibilidade e 

viabilidade dos bancos são utilizadas. 

… sobre o acompanhamento da aplicação de medidas de supervisão… 

105. Quando são impostas medidas de supervisão, espera-se que as ECS acompanhem a sua 

aplicação e avaliem os resultados. Não existem quaisquer orientações operacionais 

específicas do BCE a este respeito. Por exemplo, não existe uma descrição explícita da 
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frequência das atualizações necessárias, das medidas cujo acompanhamento terá de ser 

intensificado ou do alargamento dos prazos. 

106. Um relatório de auditoria interna salientou insuficiências significativas no sistema geral 

de acompanhamento das medidas previstas para atenuar os riscos de supervisão ou dos 

requisitos definidos na supervisão contínua (ver ponto 87

… sobre a clareza das orientações sobre as avaliações da SRI 

), o que suscita dúvidas sobre a 

natureza sistemática do acompanhamento. 

107. Se a situação continuar a deteriorar-se, por exemplo, por as medidas revelarem não ser 

eficazes, o BCE poderá ter de realizar uma avaliação da SRI do banco em questão. O 

artigo 32º, nº 4, da DRRB enumera as circunstâncias em que um banco deve ser considerado 

em SRI. Uma orientação da EBA sobre as avaliações da SRI estabelece vários elementos 

objetivos nos quais se deve basear esta decisão em matéria de supervisão. 

108. O BCE elaborou as suas próprias orientações internas sobre a aplicação desta 

orientação. No entanto, o resultado tem um âmbito e nível de pormenor muito mais 

restritos do que a orientação inicial. Em especial, as orientações do BCE não abordam os 

elementos objetivos mencionados nas orientações da EBA para efeitos da avaliação, nem 

incluem instruções para o pessoal sobre a forma como devem ser utilizados28

                                                           
28 A orientação pertinente indica que, embora a determinação de que uma instituição está em 

situação ou risco de insolvência seja uma avaliação discricionária da autoridade competente, 
estas orientações apresentam elementos genéricos nos quais se deve basear esse juízo. A 
identificação de um único elemento objetivo especificado nestas orientações relativamente a 
uma determinada instituição não deve dar origem à determinação automática de que esta se 
encontra em situação ou risco de insolvência, nem desencadear automaticamente medidas de 
resolução. Pelo contrário, em cada caso, as autoridades competentes devem decidir se a 
instituição está em situação ou risco de insolvência com base numa avaliação exaustiva de 
elementos objetivos qualitativos e quantitativos, tendo em conta todas as outras circunstâncias 
e informações pertinentes para a instituição. Além disso, o conjunto de elementos objetivos 
fornecido nestas orientações não é exaustivo e não evita que as autoridades competentes 
tenham em conta outras considerações que indiciem que uma instituição está em situação ou 
risco de insolvência. 

. Na opinião do 

Tribunal, as orientações do BCE também não identificam eventuais incumprimentos das 

disposições de governo das sociedades que, de acordo com as orientações da EBA, devem 

ser tidos em consideração a este respeito. 
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109. Uma vez que as orientações internas do BCE se destinam a explicar os requisitos das 

orientações da EBA de uma perspetiva operacional, mas não o fazem na totalidade, não se 

pode dizer que a conceção do processo para gerir as avaliações da SRI seja plenamente 

eficaz em termos operacionais. 

… e sobre atividades de formação e exercícios de simulação para melhorar a eficácia 

operacional da gestão 

110. A DGC organizou ações de formação sobre gestão de crises e os comentários gerais dos 

participantes foram positivos. No entanto, deveria ter sido dada mais ênfase à formação 

sobre o quadro de intervenção precoce. A participação do pessoal das ANC em 

determinadas ECS foi fraca em domínios relacionados com a gestão de crises. Além disso, o 

BCE não organizou sessões de retorno estruturado da informação com as ECS para 

identificar as necessidades em matéria de formação para além das já mencionadas. 

111. Como parte da preparação para situações de crise, a DGC é responsável, em estreita 

cooperação com as ANC, pela organização de exercícios de simulação de gestão de crises. No 

entanto, até à data, nenhum desses exercícios abrangeu as fases iniciais de uma eventual 

crise ou a fase de intervenção precoce. Não existia documentação que indicasse que o BCE 

instituiu uma metodologia específica ou elaborou orientações a este respeito, ou que 

planeia fazê-lo num futuro próximo. 

A documentação da resposta a situações de crise nas avaliações das intervenções precoces 

necessita de ser melhorada 

112. O BCE facultou ao Tribunal documentação e informações que lhe permitiram obter um 

conhecimento real dos processos pertinentes relativos à gestão dos processos de 

intervenção precoce, mas com limitações e supressões. Por conseguinte, o Tribunal não 

pode chegar a uma conclusão global que confirme que o BCE estabeleceu um processo de 

gestão eficaz em termos operacionais para garantir que recorre aos seus poderes de 

intervenção precoce em conformidade com o quadro regulamentar e as orientações 

pertinentes da EBA. No entanto, o Tribunal observou casos em que as orientações 

operacionais do BCE para as avaliações das intervenções precoces não foram respeitadas. 
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113. Os elementos de prova não incluíam exemplos de debates da autoridade jurídica sobre 

uma medida proposta, quer no âmbito do Regulamento MUS quer no da legislação nacional, 

conforme exigido pelas orientações do BCE. Alegadamente, este aspeto é tido em 

consideração em outros documentos que não foram disponibilizados ao Tribunal. 

114. As avaliações das intervenções precoces observadas pelo Tribunal também não incluíam 

um debate sobre as medidas disponíveis como parte de um processo eficaz em termos 

operacionais para selecionar a mais adequada. Na maioria dos casos, a própria avaliação não 

permitia determinar com clareza a forma como a medida proposta daria resposta ao 

incumprimento ou aos possíveis incumprimentos. 

115. As orientações operacionais do BCE sobre as medidas de intervenção precoce indicam 

que deve ponderar-se se uma medida é necessária e adequada. Estes aspetos não foram 

avaliados nas provas a que o Tribunal teve acesso. Também foi omitido um debate sobre as 

medidas anteriores, mesmo quando eram semelhantes às novas propostas, o que contraria 

um requisito explícito constante das orientações do BCE. 

116. Os documentos fornecidos ao Tribunal não explicavam de forma clara e explícita por 

que motivo a ECS considerou que as medidas propostas corrigiriam as insuficiências 

identificadas num prazo razoável. O Tribunal também não encontrou provas de que o BCE 

tenha tido explicitamente em consideração ações de recuperação ou outras medidas 

especificadas num plano de recuperação neste contexto, ou de que estava preparado para 

chamar a atenção para casos relativamente aos quais considerava que nenhuma das opções 

de recuperação propostas poderia resolver o problema. 

117. Na maioria dos casos, continuou a não ser claro se o BCE tinha, efetivamente, tentado 

quantificar a magnitude de um problema identificado antes da sua resposta às situações de 

crise. Em especial, não existia nenhum procedimento para orientar as inspeções no local que 

permitisse quantificar o impacto das perdas não reconhecidas e prováveis e outros fatores 

ainda não refletidos nos números de um banco. As avaliações a que o Tribunal teve acesso 

não eram claras quanto à questão de saber se seria possível dar resposta ao incumprimento 

ou ao possível incumprimento através das medidas propostas em tempo útil, embora este 

seja um requisito explícito das orientações do BCE. 



49 

 
 

118. Com base nas provas a que o Tribunal teve acesso, não foi possível confirmar que o BCE 

acompanha eficazmente a aplicação de medidas de intervenção precoce. Em especial, o 

Tribunal não conseguiu determinar se é realizado um acompanhamento rápido, quer sob a 

forma de medidas adicionais quer sob a forma de uma avaliação da SRI, conforme previsto 

nos processos de gestão de crises do BCE. 

119. As provas fornecidas apenas permitiram ao Tribunal auditar aspetos selecionados da 

eficácia operacional da resposta a situações de crise do BCE. O Tribunal estava limitado aos 

documentos que o BCE entendeu disponibilizar, que não foram suficientes para lhe permitir 

chegar a uma conclusão global sobre a aplicação dos processos operacionais de gestão de 

crises. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

120. No seu papel de supervisão, o BCE definiu um quadro substancial para os 

procedimentos de gestão de crises. No entanto, continuam a ser necessárias melhorias 

significativas: 

a) a estrutura organizacional é satisfatória e garante que, globalmente, existe um fluxo 

adequado de informações no BCE. Os processos de coordenação e cooperação externas 

podem ser melhorados; 

b) o Tribunal identificou algumas falhas no quadro operacional de gestão de crises, bem 

como sinais de uma execução ineficaz, que são especificados nas conclusões a seguir 

apresentadas. 

Estrutura organizacional 

121. A estrutura organizacional é satisfatória, apesar das insuficiências na fase de 

planeamento inicial (pontos 17-23). Globalmente, o recrutamento para a DGC foi eficiente 

(pontos 24-25). Atualmente, o BCE não dispõe de procedimentos para reavaliar as 

necessidades de pessoal e reafetar o pessoal a ECS que estejam a lidar com uma situação de 

crise (ponto 25). 
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Cooperação e coordenação em matéria de gestão de crises 

122. O estabelecimento da coordenação e da cooperação com outras autoridades ainda não 

está concluído. Apenas existem orientações operacionais limitadas para garantir que, numa 

situação de crise, as ECS podem gerir as suas funções relacionadas com o colégio de 

autoridades de supervisão de forma coerente e eficiente (pontos 29-31). Além disso, ainda 

não existe um quadro interno de regras para a supervisão complementar de conglomerados 

financeiros (ponto 32

123. A cooperação do BCE com o CUR assenta na partilha e no intercâmbio de informações 

pertinentes para o desempenho das respetivas funções. O CUR tem acesso a um conjunto de 

informações mais vasto na fase de intervenção precoce quando o BCE o julga adequado ou 

quando o CUR o solicita. No entanto, o nível de informação disponibilizado não aumenta 

automaticamente quando a situação financeira de um banco se deteriora (

). 

pontos 34-39

Recomendação 1 

). 

O BCE deve reforçar a sua cooperação com intervenientes externos: 

a) prosseguindo os seus esforços para celebrar acordos escritos de coordenação e 

cooperação para todos os colégios de autoridades de supervisão cuja autoridade 

responsável pela supervisão em base consolidada é o BCE e melhorando o intercâmbio de 

informações com o CUR. Este último aspeto deve ser abordado no processo atual de revisão 

do memorando de entendimento entre as duas instituições; 

b) adotando um quadro interno para a supervisão complementar de conglomerados 

financeiros. 

Prazo de execução: 4º trimestre de 2018. 

Planeamento da recuperação 

124. O BCE concebeu procedimentos de acompanhamento interno adequados para o 

processo de avaliação dos planos de recuperação (ponto 51) e fixou um calendário coerente 

para a apresentação de planos de recuperação (ponto 47). Continuam a subsistir alguns 



51 

 
 

desafios inerentes no contexto dos colégios de autoridades de supervisão (pontos 48-49). A 

avaliação dos planos pode envolver peritos nacionais, o que pode significar riscos para a 

governação (ponto 50). Foram fornecidas orientações suficientes sobre a maioria dos 

aspetos, com exceção dos indicadores dos planos de recuperação (pontos 51-54). O BCE 

operacionalizou todos os requisitos jurídicos numa ferramenta de avaliação eficiente, mas o 

Tribunal não encontrou nenhum relatório de síntese adicional nem nenhum procedimento 

sistemático para a utilização de avaliações no desempenho de funções de gestão e de 

identificação de crises no que se refere à supervisão contínua (pontos 55-61). Em geral, o 

retorno da informação recebido das entidades supervisionadas foi positivo (pontos 62-64). 

No entanto, devido à documentação limitada a que o Tribunal conseguiu ter acesso, não foi 

possível chegar a uma conclusão sobre a eficácia operacional do processo de avaliação dos 

planos de recuperação na prática (pontos 65-66

Recomendação 2 

). 

Para o planeamento da recuperação, o BCE deve: 

a) melhorar a coerência da sua abordagem em relação aos bancos que possuam modelos 

de negócio semelhantes e/ou exerçam as suas atividades em jurisdições comuns através de 

orientações adicionais, incluindo sobre a calibração de indicadores; 

b) prever realizações adicionais sob a forma de relatórios de síntese e tomar disposições 

para as ECS utilizarem sistematicamente avaliações dos planos de recuperação na 

identificação e gestão de crises. 

Prazo de execução: 4º trimestre de 2018. 

Identificação das crises 

125. As orientações atuais sobre a identificação de crises não estão suficientemente 

desenvolvidas e não especificam critérios objetivos que contribuiriam para a eficácia 

operacional da gestão (pontos 67-72). Existem procedimentos para a identificação de crises, 

mas não existe um conjunto de indicadores com limites claros para determinar a 

deterioração de uma entidade supervisionada. Este facto também afeta negativamente a 

eficácia operacional da gestão de crises (pontos 73-79). A eficácia operacional da gestão, 
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pelo BCE, da identificação de crises é ainda mais afetada pelo facto de as avaliações das 

intervenções precoces serem realizadas principalmente no contexto do ciclo anual do SREP e 

não como uma reação a provas de uma deterioração significativa da situação financeira de 

um banco (pontos 89-91

Recomendação 3 

), bem como pelo facto de a documentação subjacente não estar 

totalmente em conformidade com os elementos estabelecidos nas orientações existentes. 

O BCE deve: 

a) continuar a aprofundar as suas orientações sobre as avaliações das intervenções 

precoces e definir um conjunto de indicadores com limites claros para determinar uma 

eventual deterioração da situação financeira de um banco, recorrendo a alguns dos 

indicadores e fatores de desencadeamento que foram considerados adequados no âmbito 

da avaliação do plano de recuperação do banco, e associá-los a processos escalonados claros 

para permitir a utilização eficaz em termos operacionais das informações disponíveis; 

b) promover a utilização rápida e sistemática das avaliações das intervenções precoces 

assim que existam provas da deterioração significativa da situação financeira de um banco; 

c) salientar a garantia da qualidade das avaliações das intervenções precoces a fim de 

garantir que os seus processos e orientações internos são seguidos. 

Prazo de execução: 2º trimestre de 2018 

126. O BCE não possui procedimentos e sistemas claramente definidos para a recolha, 

avaliação, comunicação ascendente e atuação com base nas informações que lhe são 

disponibilizadas de uma forma abrangente, e o seu seguimento e acompanhamento 

centralizado das constatações não são documentados de forma sistemática (pontos 80-86

Recomendação 4 

). 

O BCE deve simplificar os seus processos para tratar todas as informações (incluindo as 

informações sobre o risco sistémico), de modo a maximizar a sua capacidade para identificar 

os bancos em crise numa fase inicial. Para o efeito, deve introduzir um sistema de 
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informação de gestão para a comunicação sistemática de incumprimentos e possíveis 

incumprimentos de requisitos regulamentares e a execução de verificações centralizadas. 

Prazo de execução: 1º trimestre de 2019. 

Resposta a situações de crise 

127. A abordagem atual do BCE à gestão operacional da resposta a situações de crise não 

inclui um procedimento para garantir que a magnitude de um determinado problema é 

quantificada antes de serem consideradas as medidas de supervisão. Em especial, o BCE não 

possui equipas de inspeção no local prontamente disponíveis para realizar uma análise 

pormenorizada da qualidade dos ativos para os bancos em crise (pontos 96-99

Recomendação 5 

). 

O BCE deve: 

a) continuar a aprofundar as suas orientações sobre a intervenção precoce, a fim de 

garantir que todas as constatações pertinentes em matéria de supervisão são quantificadas 

antes de serem consideradas as medidas de resposta; 

b) estabelecer processos claros para obter garantias sobre a qualidade dos ativos das 

instituições cuja situação financeira se tenha deteriorado acentuadamente, sempre que 

persistam incertezas quanto à avaliação dos ativos. Em especial, o BCE deve ter equipas de 

inspeção no local disponíveis para realizar uma análise pormenorizada da qualidade dos 

ativos para bancos em crise; 

c) elaborar relatórios intercalares com regularidade a apresentar à direção de topo que 

sintetizem, de forma sistemática, abrangente e orientada para o futuro, a forma como os 

bancos com problemas identificados relacionados com a qualidade dos ativos estão a ser 

abordados através de inspeções no local ou de outros meios. 

Prazo de execução: 4º trimestre de 2018. 

128. O BCE identificou dificuldades na aplicação das medidas de intervenção precoce 

disponíveis para a resposta a situações de crise, incluindo uma sobreposição com outras 
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medidas. Dirigiu-se ao legislador para procurar alterações jurídicas, mas não forneceu 

orientações ao pessoal do BCE para lhe permitir resolver estas dificuldades. Também não 

existe uma descrição de ações específicas que poderiam ser ponderadas num leque de 

cenários nem dos poderes jurídicos em que se poderiam basear. A este respeito, não 

explorou as informações valiosas obtidas a partir das avaliações dos planos de recuperação e 

das situações de crise anteriores ao determinar quais os poderes e as medidas que devem 

ser tidos em consideração num determinado cenário. A utilização cuidadosa destas 

informações poderia aumentar significativamente a eficácia operacional, garantindo que 

todas as medidas aplicadas são adequadas e proporcionadas (pontos 101-104

Recomendação 6 

). 

O BCE deve continuar a desenvolver as suas orientações operacionais sobre as avaliações 

das intervenções precoces, para: 

a) resolver as dificuldades identificadas na aplicação dos seus poderes, convidando a 

Comissão a ponderar alterações legislativas para corrigir eventuais insuficiências no quadro 

existente; 

b) introduzir uma descrição abrangente de ações específicas a ter em consideração num 

leque de cenários e dos poderes jurídicos a aplicar. Para o efeito, deve fazer uma utilização 

sistemática das informações obtidas através da avaliação dos planos de recuperação dos 

bancos e das situações de crise anteriores. 

Prazo de execução: 4º trimestre de 2018. 

129. As orientações do BCE sobre a aplicação das orientações da EBA relativas às avaliações 

da SRI têm um âmbito e nível de pormenor demasiado restritos e não são claras quanto à 

forma de utilizar os elementos objetivos descritos nas orientações da EBA no âmbito de uma 

avaliação da SRI (pontos 107-109). 
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Recomendação 7 

O BCE deve continuar a desenvolver as suas orientações operacionais sobre as avaliações da 

SRI, em especial aprofundando a questão da utilização dos elementos objetivos descritos nas 

orientações da EBA. 

Prazo de execução: 1º trimestre de 2018. 

130.  O BCE recusou dar acesso a documentos e informações necessários para o Tribunal 

realizar a sua função. Com base nos documentos recebidos, o Tribunal conseguiu avaliar até 

que ponto a conceção da avaliação do plano de recuperação e as atividades de gestão de 

crises contribuíram para a eficácia operacional. No entanto, as provas fornecidas pelo BCE 

sobre a execução dessas atividades foram extremamente limitadas, pelo que o Tribunal não 

conseguiu tirar conclusões quanto à sua eficácia operacional da gestão de crises na prática 

(ver anexo I

Recomendação 8 

). 

O BCE deve conceder ao Tribunal de Contas acesso a todos os documentos ou informações 

solicitados necessários ao desempenho das funções deste último, no interesse da prestação 

de contas. 

Prazo de execução: imediatamente. 

 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 

Membro do Tribunal de Contas Europeu, no Luxemburgo, na sua reunião de 12 de dezembro 

de 2017. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente  
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ANEXO I 

LIMITAÇÃO DO ÂMBITO 

O que o Tribunal 
solicitou 

O que o BCE 
apresentou ao 
Tribunal 

O que estava em 
falta 

Consequências para a auditoria 
do Tribunal relativa à eficácia 
operacional da gestão 

Limitação do âmbito 

 
Amostragem dos planos de recuperação 
Planos de 
recuperação 
completos e 
avaliações das ECS 
(modelo, cartas de 
informação e 
decisões conjuntas) 
para oito bancos 
selecionados 
aleatoriamente. 

Secções editadas 
sobre "indicadores", 
"opções" e 
"cenários", cada um 
destes aspetos para 
três planos de 
recuperação, mas não 
mais do que uma 
secção de qualquer 
plano; também as 
avaliações das ECS 
relativas a essas 
secções, bem como 
cartas de informação 
e decisões conjuntas 
editadas. 

A dimensão final da 
amostra não era 
representativa 
(menos de 1% da 
população). Todos 
os dados 
quantitativos foram 
editados. As 
informações não 
abrangeram todos 
os domínios do 
planeamento da 
recuperação e não 
foi fornecido 
nenhum plano na 
íntegra. Estes 
elementos 
forneceram ao 
Tribunal 
informações 
insuficientes para 
realizar testes de 
procedimento, 
testes substantivos 
e testes dos 
controlos. 

O Tribunal não conseguiu 
examinar se, na prática, a 
ferramenta de avaliação permite 
a realização de avaliações 
abrangentes, coerentes e eficazes 
em termos operacionais em todo 
o MUS. O Tribunal não pôde 
verificar a) se as orientações 
iniciais (critérios gerais para cada 
pergunta) e os aditamentos 
posteriores eram coerentes e 
facilmente compreendidos por 
cada ECS para que as perguntas 
colocadas na ferramenta 
pudessem ser sempre 
respondidas de forma coerente e 
eficiente; b) se as funções 
adicionais e as visualizações da 
ferramenta registam de forma 
eficiente todas as insuficiências 
detetadas durante uma avaliação 
para efeitos de retorno de 
informação aos bancos. 

Os documentos 
disponibilizados para 
amostragem não 
permitiram ao Tribunal 
realizar procedimentos 
de auditoria 
significativos e 
adequados para 
verificar se, na prática, 
as orientações/os 
critérios da ferramenta 
de avaliação são 
coerentes e aplicados 
de forma coerente e 
eficaz. O Tribunal não 
conseguiu chegar a uma 
conclusão sobre a 
utilização da ferramenta 
de avaliação, pelo que 
não pode expressar 
uma opinião sobre a 
eficácia operacional, na 
prática, da avaliação 
dos planos de 
recuperação. 

Amostragem dos bancos em crise 
Pleno acesso aos 
ficheiros de 
supervisão (por 
exemplo, notas, 
avaliações, atos 
operacionais, 
decisões 
preliminares e 
finais, 
comunicação/ 
consulta das partes 
interessadas 
internas e externas, 
ordens de trabalho 
e atas) de cinco 
bancos em 
diferentes graus de 
crise, selecionados 
aleatoriamente para 
abranger todas as 
fases do processo 
de gestão de crises 
do BCE. 

Uma seleção limitada 
de documentos sobre 
três bancos, cada um 
abrangendo apenas 
uma fase da gestão 
de crises do BCE e não 
organizados por 
ordem cronológica. 
Os documentos foram 
fortemente editados 
(datas, a maioria dos 
dados 
regulamentares 
pertinentes, autores, 
destinatários e partes 
da fundamentação 
foram ocultados). 

A amostra não era 
representativa, com 
apenas um exemplo 
para cada fase e, 
portanto, nenhuma 
documentação do 
processo na íntegra, 
do início ao fim, 
para um único 
banco. Os 
documentos foram 
selecionados 
previamente e 
fortemente 
editados, pelo que o 
Tribunal não teve 
acesso integral aos 
ficheiros. As 
informações não 
eram suficientes 
para realizar testes 
de procedimento, 
desde a 
identificação de 
uma crise até ao seu 
fim. 

Esta amostra foi crucial para a 
avaliação, pelo Tribunal, de 
determinados procedimentos 
fundamentais (testes dos 
controlos e pormenores), 
especialmente atendendo a que a 
documentação relativa ao sistema 
e as orientações estavam, 
frequentemente, incompletas.  
Não foi possível realizar testes de 
procedimento para verificar a 
eficácia operacional da gestão da 
preparação, identificação, 
acompanhamento e resposta a 
situações de crise ao longo do 
processo. Mesmo nos poucos 
documentos previamente 
selecionados a que teve acesso, a 
edição e a indisponibilidade de 
dados subjacentes limitaram 
substancialmente a capacidade 
do Tribunal para avaliar a eficácia 
operacional da gestão. 

O Tribunal não 
conseguiu realizar 
testes de procedimento, 
testes exaustivos dos 
controlos ou testes 
substantivos para 
verificar a eficácia 
operacional das 
atividades de gestão de 
crises do BCE (por 
exemplo, comunicação 
interna e externa com 
os colégios e o CUR, 
identificação e resposta 
a situações de crise). O 
Tribunal teve de 
basear-se nas 
informações que lhe 
foram fornecidas e não 
teve acesso a todas as 
informações de base 
necessárias para avaliar 
os processos. O Tribunal 
não pode expressar 
uma opinião sobre a 
eficácia operacional das 
atividades de gestão de 
crises na prática. 
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ANEXO II 

ETAPAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER SEGUIDAS DURANTE A AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE 

RECUPERAÇÃO NO ÂMBITO DOS COLÉGIOS DE AUTORIDADES DE SUPERVISÃO 

 

 

ECS

Instituição 
de crédito

Envia um pedido formal

DGC

Notifica 

Apresentação formal

BCE/ECS

Presta apoio à 
ECS

Envia o plano que pode examinar na 
ótica da resolubilidade

CURVerificação 
rápida

O plano apresenta 
deficiências ou 
impedimentos 
significativos

O plano não apresenta 
deficiências ou 
impedimentos 
significativos

A ECS envia o plano e o 
resultado da verificação 
rápida (e à EBA, se 
aplicável)

Colégio de 
autoridades 

de 
supervisão

Colégio de 
autoridades 

de 
supervisão

Envia o plano e o resultado 
da avaliação inicial (e à EBA, 
se aplicável)

Eventual 
tradução

A ECS prepara a avaliação 
inicial recorrendo à 

ferramenta RP

Avaliação final

Decisão conjunta/projeto de carta de informação

O plano apresenta 
deficiências ou 
impedimentos 
significativos

O plano não apresenta 
deficiências ou 
impedimentos 
significativos

Decisão do CS
Enviar carta de informação à 

instituição de crédito

Prazo: 0

Prazo: 2 meses, no máximo

Prazo: 4 meses, no máximo

Mediação da EBA, se 
necessário, nos termos do 
artigo 8º, nº 3, da DRRB

Prazo: 6 meses, no total

Audição
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ANEXO III 

INQUÉRITO ÀS ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

 

As perguntas 1 a 5 dizem respeito 
a pedidos de informações de 
contacto das entidades: país da 
sede, nome da entidade, nome do 
ponto de contacto, endereço 
eletrónico e número de telefone. 
 
1. Normas fornecidas pela EBA 
Pergunta 6: Qual a utilidade das 
EBA-GL-2015-02 (Orientações da 
EBA sobre a lista mínima dos 
indicadores qualitativos e 
quantitativos dos planos de 
recuperação)? Pergunta 7: 
Apresente informações 
pormenorizadas sobre quaisquer 
domínios relativamente aos quais 
tenha considerado que as 
orientações eram incompletas 
(ver caixa 1.1
Extremamente úteis 

). 
4 6% 

Muito úteis 27 42% 
Úteis 27 42% 
Pouco úteis 5 8% 
Inúteis 0 0% 
Sem resposta 1 2% 
Total 64 100% 
Pergunta 8: Qual a utilidade dos 
EBA/RTS/2014/11 (projetos finais 
de normas técnicas de 
regulamentação da EBA relativos 
ao conteúdo dos planos de 
recuperação)? Pergunta 9: 
Apresente informações 
pormenorizadas sobre quaisquer 
domínios relativamente aos quais 
tenha considerado que as normas 
eram incompletas (ver caixa 1.1
Extremamente úteis 

). 
4 6% 

Muito úteis 26 41% 
Úteis 30 47% 
Pouco úteis 3 5% 
Inúteis 0 0% 
Sem resposta 1 2% 
Total 64 100% 
Pergunta 10: Qual a utilidade das 
EBA/GL/2014/06 (Orientações da 
EBA relativas ao leque de cenários 
a utilizar nos planos de 
recuperação)? Pergunta 11: 

Apresente informações 
pormenorizadas sobre quaisquer 
domínios relativamente aos quais 
tenha considerado que as normas 
eram incompletas (ver caixa 1.1
Extremamente úteis 

). 
2 3% 

Muito úteis 16 25% 
Úteis 35 55% 
Pouco úteis 9 14% 
Inúteis 1 2% 
Sem resposta 1 2% 
Total 64 100% 
Pergunta 12: Qual a utilidade dos 
EBA/RTS/2014/12 (projetos finais 
de normas técnicas de 
regulamentação da EBA relativos à 
avaliação dos planos de 
recuperação)? Pergunta 13: 
Apresente informações 
pormenorizadas sobre quaisquer 
domínios relativamente aos quais 
tenha considerado que as normas 
eram incompletas (ver caixa 1.1). 
Extremamente úteis 1 2% 
Muito úteis 9 14% 
Úteis 28 44% 
Pouco úteis 17 27% 
Inúteis 0 0% 
Não aplicável 2 3% 
Sem resposta 7 11% 
Total 64 100% 
Pergunta 14 – Considera as 
orientações iniciais da EBA 
(EBA/REC/2013/02) sobre a 
elaboração de planos de 
recuperação adequadas nos 
seguintes domínios? 
a) indicadores dos planos de 
recuperação e níveis de 
calibração; 
Excelentes 1 2% 
Boas 13 21% 
Adequadas 13 21% 
Fracas 20 32% 
Muito fracas 3 5% 
Sem resposta 13 21% 
Total 63 100% 

b) cenários e opções dos planos 
de recuperação; 
Excelentes 2 3% 
Boas 14 22% 
Adequadas 16 25% 
Fracas 16 25% 
Muito fracas 2 3% 
Sem resposta 13 21% 
Total 63 100% 
c) identificação das funções 
críticas e das linhas de negócio 
críticas. 
Excelentes 1 2% 
Boas 8 13% 
Adequadas 19 30% 
Fracas 18 29% 
Muito fracas 4 6% 
Sem resposta 13 21% 
Total 63 100% 
Pergunta 15: O que poderia ser 
feito para melhorar ainda mais os 
aspetos abordados nas perguntas 
anteriores (ver caixa 1.1
 

)? 

2. Orientações gerais fornecidas 
pela EBA ou em interação com o 
BCE (por exemplo, uma ECS) 
Pergunta 16: Caso tenha enviado 
perguntas ao BCE, recebeu 
respostas num prazo razoável?  
Tempo de 
resposta muito 
rápido 

5 8% 

Tempo de 
resposta rápido 

7 11% 

Tempo de 
resposta 
adequado 

24 39% 

Tempo de 
resposta lento 

9 15% 

Sem resposta 1 2% 
Não aplicável 12 19% 
Sem resposta a 
esta pergunta 

4 6% 

Total 62 100% 
Pergunta 17: As respostas do BCE 
são claras e bem explicadas? 
Sempre 4 6% 
Frequentemente 22 35% 
Às vezes 17 27% 
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Raramente 3 5% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 13 21% 
Sem resposta 3 5% 
Total 62 100% 
Pergunta 18: As respostas do BCE 
melhoram a qualidade do plano 
de recuperação? 
Sempre 11 18% 
Frequentemente 17 28% 
Às vezes 17 28% 
Raramente 2 3% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 12 20% 
Sem resposta 2 3% 
Total 61 100% 
Pergunta 19: As respostas ou 
orientações do BCE antes da 
apresentação do plano de 
recuperação são coerentes com a 
carta de informação emitida no 
final do ciclo de apresentação? 
Pergunta 20: Em caso negativo, 
queira descrever quaisquer 
problemas e sugerir melhorias 
(ver caixa 1.2
Sim 

). 
33 53% 

Não 2 3% 
Não aplicável 19 31% 
Sem resposta 8 13% 
Total 62 100% 
Orientações sobre a estrutura e a 
atividade da secção institucional 
dos planos de recuperação 
Pergunta 21: Qual o nível de 
interação com a ECS no que se 
refere à estrutura e atividade da 
secção institucional dos planos de 
recuperação? 
Elevado 6 10% 
Médio 29 47% 
Baixo 19 31% 
Inexistente 3 5% 
Sem resposta 5 8% 
Total 62 100% 
Pergunta 22: De uma perspetiva 
global (por exemplo, trabalhos 
desenvolvidos pela ECS e 
orientações da EBA), recebeu 
orientações claras sobre a 
estrutura e atividade da secção 
institucional dos planos de 
recuperação nos seguintes 
domínios? 
a) atividade geral a nível mundial 
e estratégia de risco, modelo de 
negócio e plano de atividades; 

Muito boas 4 7% 
Boas 27 44% 
Aceitáveis 20 33% 
Fracas 3 5% 
Muito fracas 0 0% 
Não aplicável 5 8% 
Sem resposta 2 3% 
Total 61 100% 
b) identificação e cartografia das 
linhas de negócio críticas e das 
funções críticas; 
Muito boas 6 10% 
Boas 17 28% 
Aceitáveis 21 35% 
Fracas 10 17% 
Muito fracas 0 0% 
Não aplicável 5 8% 
Sem resposta 1 2% 
Total 60 100% 
c) interligação interna e externa. 
Muito boas 3 5% 
Boas 18 30% 
Aceitáveis 20 33% 
Fracas 13 21% 
Muito fracas 0 0% 
Não aplicável 4 7% 
Sem resposta 3 5% 
Total 61 100% 
Pergunta 23: O que poderia ser 
feito para melhorar ainda mais os 
aspetos relacionados com a 
estrutura e a atividade da 
instituição abordados na pergunta 
anterior (ver caixa 1.2
Orientações sobre a secção de 
governação dos planos de 
recuperação 

)? 

Pergunta 24: Qual o nível de 
interação com a ECS no que se 
refere à secção de governação dos 
planos de recuperação? 
Elevado 12 20% 
Médio 29 48% 
Baixo 11 18% 
Inexistente 4 7% 
Sem resposta 5 8% 
Total 61 100% 
Pergunta 25: De uma perspetiva 
global (por exemplo, trabalhos 
desenvolvidos pela ECS e 
orientações da EBA), recebeu 
orientações claras sobre a secção 
de governação dos planos de 
recuperação nos seguintes 
domínios? 

a) elaboração, manutenção e 
atualização do plano de 
recuperação; 
Muito boas 9 15% 
Boas 35 57% 
Aceitáveis 9 15% 
Fracas 2 3% 
Muito fracas 3 5% 
Não aplicável 2 3% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
b) integração e coerência do plano 
de recuperação com os 
procedimentos internos e de 
governação da instituição; 
Muito boas 11 18% 
Boas 26 43% 
Aceitáveis 16 26% 
Fracas 4 7% 
Muito fracas 1 2% 
Não aplicável 2 3% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
c) procedimentos escalonados 
para ativar e executar o plano de 
recuperação. 
Muito boas 10 16% 
Boas 29 48% 
Aceitáveis 13 21% 
Fracas 6 10% 
Muito fracas 0 0% 
Não aplicável 2 3% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
Pergunta 26: O que poderia ser 
feito para melhorar ainda mais os 
aspetos de governação abordados 
na pergunta anterior 
(ver caixa 1.2
Orientações sobre os indicadores 
dos planos de recuperação 

)? 

Pergunta 27: Qual o nível de 
interação com a ECS no que se 
refere aos indicadores dos planos 
de recuperação? 
Elevado 20 33% 
Médio 25 41% 
Baixo 10 16% 
Inexistente 1 2% 
Sem resposta 5 8% 
Total 61 100% 
Pergunta 28: De uma perspetiva 
global (por exemplo, trabalhos 
desenvolvidos pela ECS e 
orientações da EBA), recebeu 
orientações claras sobre os 
indicadores dos planos de 
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recuperação nos seguintes 
domínios? 
a) o conjunto ou o quadro de 
indicadores; 
Muito boas 7 11% 
Boas 32 52% 
Aceitáveis 17 28% 
Fracas 2 3% 
Muito fracas 1 2% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
b) a forma como os indicadores 
devem ser calibrados (em relação 
ao modelo de negócio da 
instituição, à sua dimensão e 
complexidade, aos requisitos 
regulamentares e a outras 
considerações) para que as 
opções de recuperação sejam 
ativadas; 
Muito boas 3 5% 
Boas 15 25% 
Aceitáveis 27 44% 
Fracas 12 20% 
Muito fracas 1 2% 
Não aplicável 2 3% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
c) integração e coerência dos 
indicadores com o quadro geral de 
gestão dos riscos da instituição 
para efeitos de uma gestão eficaz 
de riscos e de crises. 
Muito boas 4 7% 
Boas 23 38% 
Aceitáveis 24 39% 
Fracas 7 11% 
Muito fracas 0 0% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 2 3% 
Total 61 100% 
Pergunta 29: O que poderia ser 
feito para melhorar ainda mais os 
aspetos relacionados com os 
indicadores dos planos de 
recuperação abordados na 
pergunta anterior (ver caixa 1.2
Orientações sobre as opções de 
recuperação 

)? 

Pergunta 30: Qual o nível de 
interação com a ECS no que se 
refere às opções de recuperação? 
Elevado 15 25% 
Médio 30 49% 
Baixo 9 15% 
Inexistente 1 2% 

Sem resposta 6 10% 
Total 61 100% 
Pergunta 31: De uma perspetiva 
global (por exemplo, trabalhos 
desenvolvidos pela ECS e 
orientações da EBA), recebeu 
orientações claras sobre as opções 
de recuperação nos seguintes 
domínios? 
a) avaliação das opções de 
recuperação da instituição; 
Muito boas 4 7% 
Boas 27 44% 
Aceitáveis 22 36% 
Fracas 5 8% 
Muito fracas 1 2% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
b) análise da credibilidade, do 
impacto e da viabilidade das 
opções de recuperação. 
Muito boas 5 8% 
Boas 23 38% 
Aceitáveis 22 36% 
Fracas 8 13% 
Muito fracas 1 2% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
Pergunta 32: O que poderia ser 
feito para melhorar ainda mais os 
aspetos relacionados com as 
opções de recuperação abordados 
na pergunta anterior 
(ver caixa 1.2
Orientações em matéria de 
cenários 

)? 

Pergunta 33: Qual o nível de 
interação com a ECS no que se 
refere aos cenários? 
Elevado 10 16% 
Médio 30 49% 
Baixo 15 25% 
Inexistente 1 2% 
Sem resposta 5 8% 
Total 61 100% 
Pergunta 34: De uma perspetiva 
global (por exemplo, trabalhos 
desenvolvidos pela ECS e 
orientações da EBA), recebeu 
orientações claras em matéria de 
cenários nos seguintes domínios? 
a) adequação dos cenários 
escolhidos; 
Muito boas 4 7% 
Boas 21 34% 

Aceitáveis 26 43% 
Fracas 6 10% 
Muito fracas 2 3% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 
b) impacto e viabilidade das 
opções de recuperação nos 
cenários. 
Muito boas 2 3% 
Boas 22 36% 
Aceitáveis 24 39% 
Fracas 8 13% 
Muito fracas 2 3% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 2 3% 
Total 61 100% 
Pergunta 35: O que poderia ser 
feito para melhorar ainda mais os 
aspetos relacionados com os 
cenários abordados na pergunta 
anterior (ver caixa 1.2
 

)? 

3. Clareza das cartas de 
informação 
Pergunta 36: Considera que as 
cartas de informação enviadas em 
resposta à segunda ronda de 
planos de recuperação 
forneceram informações sólidas 
nos seguintes domínios? 
a) indicadores dos planos de 
recuperação e níveis de 
calibração; 
Sempre 7 12% 
Frequentemente 20 33% 
Às vezes 15 25% 
Raramente 5 8% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 8 13% 
Sem resposta 5 8% 
Total 60 100% 
b) cenários e opções dos planos 
de recuperação; 
Sempre 5 8% 
Frequentemente 23 38% 
Às vezes 15 25% 
Raramente 4 7% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 8 13% 
Sem resposta 5 8% 
Total 60 100% 
c) identificação das funções 
críticas e das linhas de negócio 
críticas. 
Sempre 5 8% 
Frequentemente 20 33% 
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Às vezes 11 18% 
Raramente 4 7% 
Nunca 3 5% 
Não aplicável 12 20% 
Sem resposta 5 8% 
Total 60 100% 
Pergunta 37: Considera que as 
cartas de informação satisfizeram 
as suas necessidades em termos 
de clareza dos aspetos 
abordados? Pergunta 38: Caso a 
sua resposta à pergunta anterior 
tenha sido uma das opções entre 
"Nunca" e "Às vezes", o que 
poderia ser melhorado 
(ver caixa 1.3
Sempre 

)? 
4 7% 

Frequentemente 26 44% 
Às vezes 12 20% 
Raramente 4 7% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 8 14% 
Sem resposta 5 8% 
Total 59 100% 
Pergunta 39: Caso tenha recebido 
uma carta de informação na qual 
tenham sido formuladas 
recomendações/sugeridas 
alterações ao plano de 
recuperação, foi-lhe dado tempo 
suficiente para aplicar essas 
recomendações/corrigir essas 
insuficiências antes de apresentar 
o plano de recuperação seguinte 
ou uma atualização ad hoc do 
plano de recuperação? 
Sempre 19 31% 
Frequentemente 20 33% 
Às vezes 11 18% 
Raramente 1 2% 
Nunca 1 2% 
Não aplicável 5 8% 
Sem resposta 4 7% 
Total 61 100% 
Pergunta 40: Dispõe de um canal 
de comunicação claramente 
estabelecido com o BCE? 
 
Sempre 49 80% 
Frequentemente 9 15% 
Às vezes 2 3% 
Raramente 0 0% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 0 0% 
Sem resposta 1 2% 
Total 61 100% 

Pergunta 41: Os funcionários do 
BCE estão disponíveis para 
esclarecer as constatações a que 
chegaram em relação à sua 
instituição? 
Sempre 27 44% 
Frequentemente 19 31% 
Às vezes 8 13% 
Raramente 1 2% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 3 5% 
Sem resposta 3 5% 
Total 61 100% 
Pergunta 42: Caso a sua resposta 
à pergunta anterior tenha sido 
uma das opções entre "Nunca" e 
"Às vezes", o que poderia ser 
melhorado (ver caixa 1.3
 

)? 

4. Debate com o BCE sobre 
questões suscitadas nas cartas de 
informação 
Pergunta 43: Antes de voltar a 
apresentar o plano de 
recuperação, foi-lhe dado tempo 
razoável para se pronunciar sobre 
os comentários do BCE e 
debatê-los com o BCE? 
Pergunta 44: Em caso negativo, 
queira descrever quaisquer 
problemas e sugerir melhorias 
(ver caixa 1.4
 

). 

Sempre 21 34% 
Frequentemente 18 30% 
Às vezes 4 7% 
Raramente 4 7% 
Nunca 2 3% 
Não aplicável 8 13% 
Sem resposta 4 7% 
Total 61 100% 
Pergunta 45: Considera o 
processo para dar resposta/aplicar 
as questões ou medidas 
mencionadas nas cartas de 
informação eficiente? 
Pergunta 46: Caso a sua resposta 
à pergunta anterior tenha sido 
uma das opções entre "Nunca" e 
"Às vezes", o que poderia ser 
melhorado (ver caixa 1.4
Sempre 

)? 
13 21% 

Frequentemente 24 39% 
Às vezes 12 20% 
Raramente 2 3% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 5 8% 

Sem resposta 5 8% 
Total 61 100% 
 
5. Atualização dos planos de 
recuperação 
Pergunta 47: É fácil entrar em 
contacto com a autoridade de 
supervisão para abordar questões 
pertinentes para a atualização dos 
planos de recuperação? 
Sempre 27 44% 
Frequentemente 19 31% 
Às vezes 4 7% 
Raramente 0 0% 
Nunca 0 0% 
Não aplicável 7 11% 
Sem resposta 4 7% 
Total 61 100% 
Pergunta 48: Caso a avaliação do 
plano de recuperação tenha 
identificado deficiências ou 
impedimentos significativos, o 
período de 2+1 meses é suficiente 
para a apresentação de um plano 
de recuperação revisto? 
Pergunta 49: Caso a sua resposta 
à pergunta anterior tenha sido 
uma das opções entre "Nunca" e 
"Às vezes", o que poderia ser 
melhorado (ver caixa 1.5
Sempre 

)? 
0 0% 

Frequentemente 6 10% 
Às vezes 9 15% 
Raramente 12 20% 
Nunca 3 5% 
Não aplicável 28 46% 
Sem resposta 3 5% 
Total 61 100% 
Pergunta 50: O BCE solicitou 
informações para a sua avaliação 
de um plano de recuperação 
revisto que já tinham sido 
fornecidas para a avaliação do 
plano de recuperação inicial? 
Pergunta 51: Queira especificar e 
sugerir melhorias (ver caixa 1.5
Sempre 

). 
2 3% 

Frequentemente 0 0% 
Às vezes 8 13% 
Raramente 6 10% 
Nunca 15 25% 
Não aplicável 26 43% 
Sem resposta 4 7% 
Total 61 100% 
 
6. Avaliação global do 
planeamento da recuperação 
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Pergunta 52: De uma perspetiva 
global, o processo de 
planeamento da recuperação tem 
um valor acrescentado no que se 
refere à compreensão e 
preparação para situações de crise 
pela sua instituição? 
Muito considerável 10 17% 
Considerável 31 52% 
Pouco 13 22% 
Muito pouco 4 7% 
Nulo 0 0% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 1 2% 
Total 60 100% 
Pergunta 53: Considera o 
processo global formal (isto é, até 
que ponto se concentra nas 
formalidades em detrimento dos 
riscos)? 
Muito prático 2 3% 
Prático 9 15% 
Aceitável 26 43% 
Formal 13 22% 
Muito formal 7 12% 
Não aplicável 1 2% 
Sem resposta 2 3% 
Total 60 100% 
Pergunta 54: Considera que os 
principais riscos foram debatidos 
consigo? 
Os principais 
riscos foram tidos 
cuidadosamente 
em consideração 

16 27% 

Os principais 
riscos foram tidos 
em consideração 
frequentemente 

20 33% 

Os principais 
riscos foram tidos 
em consideração 
em certa medida 

10 17% 

Os principais 
riscos não foram 
tidos devidamente 
em consideração 

3 5% 

Os principais 
riscos não foram 
tidos em 
consideração 

0 0% 

Não aplicável 4 7% 
Sem resposta 7 12% 
Total 60 100% 
Pergunta 55: Queira sugerir 
quaisquer outras melhorias, ainda 
não incluídas nas suas respostas 
anteriores, que poderiam ser 
realizadas para melhorar a 

qualidade global do planeamento 
da recuperação (ver caixa 1.6).
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Caixa 1 – Inquérito às entidades supervisionadas 
 
Quanto ao que poderia ser melhorado, as várias entidades significativas supervisionadas observaram que: 
 
1. Normas fornecidas pela EBA 
o As orientações da EBA sobre a lista mínima dos indicadores qualitativos e quantitativos dos planos de 

recuperação (EBA-GL-2015-02) são muito prescritivas (sete bancos) em determinados domínios, não 
deixando margem para que as entidades reflitam a sua própria interpretação (por exemplo, a lista de 
indicadores obrigatórios). Além disso, as entidades comentaram que deveriam poder selecionar os 
indicadores mais adequados para o seu modelo de negócio específico (12 bancos), pois permitiria uma 
harmonização mais eficiente com as necessidades de informação e os quadros de gestão de riscos 
existentes. Além disso, as entidades comentaram que essas orientações deveriam ter incluído definições 
técnicas (seis bancos) por cada indicador de recuperação e aprofundar a questão do incumprimento dos 
indicadores de recuperação. As entidades expressaram ainda a opinião de que a interação entre a 
empresa-mãe e as filiais deve ser reforçada e de que deve ser feita uma distinção entre os indicadores 
obrigatórios para as empresas-mãe e as filiais (dois bancos); 

o Os projetos finais de normas técnicas de regulamentação da EBA relativos ao conteúdo dos planos de 
recuperação (EBA/RTS/2014/11) não fornecem orientações claras sobre o conteúdo do plano de 
recuperação de um grupo "integrado", nem sobre a forma de integrar entidades individuais importantes 
(filiais) no plano de recuperação de um grupo (três bancos). Além disso, as entidades comentaram que os 
bancos têm de adicionar grandes quantidades de informações (com base nas orientações da EBA e no 
retorno de informações do BCE) cuja utilização é limitada em tempos de crise e que, geralmente, são 
abordadas em outros documentos partilhados com o BCE (oito bancos). As entidades mencionaram ainda 
que deve ser feita uma distinção clara entre o conteúdo relativo aos planos de recuperação e o conteúdo 
relativo ao planeamento da resolução e que partes do conteúdo dos planos de recuperação são 
irrelevantes para as ações de recuperação, mas têm grande importância para o planeamento da 
resolução (quatro bancos); 

o Os projetos de normas técnicas de regulamentação da EBA relativos ao leque de cenários a utilizar nos 
planos de recuperação (EBA/GL/2014/06) não definem claramente a metodologia adotada para os testes 
de esforço inversos (nove bancos). Além disso, as entidades comentaram que seria muito útil uma maior 
explicação da distinção entre acontecimentos em rápida e lenta evolução (quatro bancos), bem como 
uma maior clareza sobre a gravidade e a cronologia dos cenários (três bancos); 

o Os projetos finais de normas técnicas de regulamentação da EBA relativos à avaliação dos planos de 
recuperação (EBA/RTS/2014/12) são demasiado gerais (sete bancos) e podem ser melhorados através do 
fornecimentos de orientações adicionais. Além disso, as entidades comentaram que seria muito útil 
esclarecer a integração das filiais no plano de recuperação de um grupo (três bancos), podendo ser 
incluídos mais pormenores sobre a forma como as autoridades de supervisão devem aplicar a 
proporcionalidade tendo em consideração a dimensão e o modelo de negócio (dois bancos); 

o Em termos gerais, as orientações da EBA são descritas com base num nível muito elevado e necessitam 
de ser orientadas, diretas e específicas (nove bancos), tendo as entidades comentado que a calibração 
dos indicadores de recuperação deve ser explicada mais pormenorizadamente (cinco bancos); 

 
2. Orientações gerais fornecidas pela EBA ou em interação com o BCE (por exemplo, uma ECS) 
o As respostas ou orientações do BCE antes da apresentação do plano de recuperação devem concentrar-se 

mais na qualidade do plano de recuperação e não serem impulsionadas pela harmonização e 
comparabilidade dos planos de recuperação (três bancos). Além disso, algumas entidades comentaram 
que ainda não receberam as cartas de informação depois de terem apresentado o plano de recuperação e 
que estas já estão atrasadas (três bancos); 

o No que diz respeito à estrutura e atividade da instituição, devem ser fornecidas orientações mais 
pormenorizadas sobre a forma de identificar/cartografar as linhas de negócio críticas e as funções críticas 
e a interligação interna e externa (dez bancos). Além disso, as entidades comentaram que as orientações 
devem ser harmonizadas com os requisitos das autoridades de resolução (oito bancos). As entidades 
comentaram ainda que a interação com a ECS deve basear-se mais em receber assistência ou respostas a 
questões técnicas, e que os membros da ECS e outros membros das equipas de supervisão devem 
interagir mais para evitar a duplicação de esforços devido ao facto de as informações exigidas já terem, 
frequentemente, sido fornecidas no âmbito de outros relatórios regulamentares (quatro bancos); 

o No que diz respeito à governação, seria útil que as orientações fornecessem mais pormenores em termos 
da governação a descrever, interligações com filiais, processos escalonados (cinco bancos); 
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o No que diz respeito aos indicadores dos planos de recuperação, devem ser fornecidas orientações mais 
claras para a calibração de indicadores (oito bancos). Além disso, as entidades comentaram que deveriam 
dispor de maior flexibilidade na avaliação da escolha dos indicadores de recuperação de uma instituição 
(cinco bancos); 

o No que diz respeito às opções de recuperação, devem ser fornecidos mais pormenores relacionados com 
os critérios de avaliação da credibilidade e viabilidade das opções de recuperação (11 bancos); 

o No que diz respeito aos cenários, o nível global de pormenor exigido nem sempre é claro (quatro bancos). 
Além disso, o aspeto temporal deve ser mais claro (dois bancos) e os cenários/as abordagens relativos aos 
testes de esforço inversos não são explicados suficientemente em pormenor (cinco bancos); 

 
3. Clareza das cartas de informação 
o No que diz respeito às cartas de informação que satisfazem as necessidades em termos de clareza dos 

aspetos suscitados, deve ser feita uma distinção clara entre o planeamento da recuperação e o da 
resolução (dois bancos). Mais pormenores sobre as recomendações seriam acolhidos favoravelmente 
para aplicar as melhorias esperadas (dez bancos), bem como uma maior flexibilidade na análise e uma 
maior disponibilidade para compreender a perspetiva do banco relativamente aos indicadores de 
recuperação e aos níveis de desencadeamento (dois bancos). Além disso, vários bancos mencionaram 
ainda não ter recebido as cartas de informação (sete bancos); 

o No que diz respeito à disponibilidade dos membros do BCE para esclarecer as conclusões, deveria haver 
uma melhor coordenação da comunicação entre todas as partes envolvidas no planeamento da 
recuperação (seis bancos). Além disso, alguns bancos mencionaram que, frequentemente, dispõem de 
muito pouco tempo para aplicar as recomendações (três bancos); 

 
4. Debate com o BCE sobre questões suscitadas nas cartas de informação 
o No que diz respeito ao retorno de informação do BCE antes de voltarem a apresentar o plano de 

recuperação, as entidades comentaram que os calendários/prazos para a execução das alterações nos 
planos de recuperação de grandes grupos transfronteiriços necessitam de ter em conta as diferenças nos 
calendários de gestão/supervisão locais, que podem não ser compatíveis com as exigências da 
supervisão. É necessária uma maior flexibilidade neste domínio, sendo incentivado um 
diálogo/intercâmbio entre autoridades de supervisão. Além disso, as entidades comentaram que havia 
uma comunicação unidirecional e que não era possível apresentar observações sobre o retorno de 
informação do BCE (três bancos); 

o No que se refere a abordar/aplicar questões ou medidas mencionadas nas cartas de informação, as 
entidades comentaram que deve ser concedido tempo suficiente para a apresentação de observações 
pelos bancos, bem como tempo suficiente para a execução da avaliação final em matéria de supervisão 
(três bancos). Além disso, as entidades comentaram que o BCE assinala todos os elementos constantes 
das orientações da EBA sem conexão total com aquilo que é ou não pertinente para um banco, 
conduzindo à inclusão de informações adicionais num plano de recuperação de utilidade limitada para a 
instituição em tempos de crise (cinco bancos); 

 
5. Atualização dos planos de recuperação 
o Em relação ao período de 2+1 meses para a apresentação de um plano de recuperação revisto (quando a 

avaliação do plano de recuperação identifique deficiências ou impedimentos significativos), as entidades 
comentaram que o período deve ser flexível, dependendo das deficiências ou impedimentos significativos 
identificados, e que, caso sejam identificados problemas substanciais, o prazo é demasiado curto 
(18 bancos); 

o No que se refere às informações solicitadas pelo BCE para a sua avaliação de um plano de recuperação 
revisto, as entidades comentaram que, por vezes, as informações já estão disponíveis, mas parecem não 
ser partilhadas de forma eficaz com todas as autoridades de supervisão envolvidas (quatro bancos); 

 
6. Avaliação global do planeamento da recuperação 
o Deve ser mais específico em relação às melhorias relativas aos elementos fundamentais e menos formal 

em relação às orientações, que podem reduzir a eficácia na prática (sete bancos); 
o As sinergias entre as informações solicitadas para o planeamento da recuperação (MUS) e as solicitadas 

para o planeamento da resolução (CUR) podem ser mais exploradas, o que contribuiria significativamente 
para a coerência das informações/dos dados conexos (evitando igualmente sobreposições 
desnecessárias) e seria benéfico para as autoridades de supervisão e para os bancos (um banco); 
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o A tónica colocada na harmonização total de todos os planos de recuperação (europeus) parece não ter 
em conta as diferenças entre os bancos. As observações e o retorno de informação nem sempre 
contribuem para a utilização operacional do plano de recuperação e para a preparação do banco para 
uma fase de recuperação. Em vez disso, parecem abordar questões de comparabilidade dos planos de 
recuperação entre os bancos e, na opinião do Tribunal, esse não deve ser o objetivo final do planeamento 
da recuperação (um banco); 

o O plano de recuperação deve ser um documento estratégico e manter-se na posse do órgão de gestão do 
banco. Mas, com os requisitos, o plano de recuperação transformou-se num documento pesado (com 
centenas ou milhares de páginas), difícil de ler e entender (um banco). 
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Resposta do BCE 

 

Síntese 

 

Constatações do TCE 

Parágrafo IV 

O BCE reconhece que o processo de finalização de mecanismos (acordos) de cooperação e 
coordenação externas levou mais tempo do que o esperado, em virtude da complexidade das 
negociações, que envolvem um grande número de autoridades diferentes, mas estão a ser efetuados 
progressos constantes e os acordos escritos para os colégios de autoridades de supervisão deverão 
estar concluídos em breve. 

Parágrafo V 

O BCE forneceu ao TCE os documentos e a informação para lhe permitir avaliar a eficácia 
operacional da gestão do BCE no que respeita ao estabelecimento de procedimentos de gestão de 
crises no âmbito da sua função de supervisão, em consonância com o mandato do TCE, tal como 
definido no artigo 27.º-2 dos Estatutos do SEBC e no artigo 20.º, n.º 7, do Regulamento do MUS. 
Neste aspeto, o BCE discorda da afirmação do TCE de que não pode chegar a uma conclusão sobre 
a eficácia operacional da gestão deste processo na prática devido ao não fornecimento de elementos 
de prova pelo BCE. Em consonância com as obrigações decorrentes dos Estatutos do SEBC e do 
Regulamento do MUS, o BCE cooperou plenamente com o TCE para facilitar a auditoria e fez um 
investimento considerável em termos de recursos e de tempo para disponibilizar à equipa de 
auditoria um volume substancial de documentos e explicações. Não foi possível fornecer 
integralmente alguns documentos sobre instituições significativas específicas ou alguns deles foram 
disponibilizados de forma truncada (tendo sido removida a informação confidencial), mas todos os 
documentos eram coerentes com os termos do mandato do TCE. 

Parágrafo VI 

Relativamente às observações do TCE sobre a falta de elementos de prova exaustivos, o BCE 
reitera a visão expressa nos comentários ao parágrafo anterior. No tocante aos restantes pontos 
deste parágrafo: 

1. O BCE cumpre as orientações da EBA sobre intervenção precoce. As orientações operacionais 
sobre as avaliações de intervenções precoces são atualizadas e enviadas às equipas conjuntas 
de supervisão (ECS) numa base anual. As orientações mais recentes, elaboradas em setembro 
de 2017, não foram tidas em conta durante o processo de auditoria e dão resposta às 
preocupações expressas pelo TCE (por exemplo, ao descreverem indicadores e critérios 
objetivos). 

2. São considerados todos os poderes de supervisão e de intervenção precoce em todas as 
situações de crise. O BCE não impõe limites à potencial utilização dos seus poderes em cenários 
específicos. 

O BCE cumpre as orientações da EBA relativas à situação ou risco de insolvência. O BCE elaborou 
i) orientações operacionais dirigidas às ECS sobre avaliações ESORI e ii) orientações internas 
adicionais para determinar se uma instituição se encontra em situação ou em risco de insolvência 
(nos termos do artigo 18.º do Regulamento relativo ao Mecanismo Único de Resolução). Estas 
orientações contavam-se entre os documentos auditados pelo TCE. 

Acesso aos elementos de prova 
Parágrafo VII 

O BCE forneceu ao TCE todos os documentos solicitados referentes a procedimentos e políticas. 
No caso de informação específica sobre as instituições de crédito, o TCE solicitou acesso aos ciclos 
de planeamento da recuperação completos de oito instituições de crédito e aos dossiers de 
supervisão completos de cinco instituições de crédito em distintas fases de uma situação de crise. 
Neste contexto, o BCE forneceu ao TCE: 

• excertos anonimizados de nove planos de recuperação (as instituições de crédito foram 
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selecionadas aleatoriamente) e três cartas de feedback sobre planos de recuperação; 

• três ficheiros anonimizados com excertos de ferramentas de avaliação dos planos de 
recuperação, cartas de feedback e decisões conjuntas relativamente a secções de planos de 
recuperação sobre indicadores, cenários e opções (abrangendo diferentes instituições de 
crédito); 

• três dossiers relativos a entidades significativas com documentos expurgados sobre instituições 
de crédito em distintas fases de situação de crise (as instituições de crédito foram selecionadas 
aleatoriamente), tendo apenas sido suprimida a identidade das instituições de crédito; 

• uma cronologia da crise, em formato Excel, de uma instituição significativa anonimizada. 

O mandato do BCE no tocante aos planos de recuperação limita-se à avaliação dos mesmos 
(não contemplando, por conseguinte, a sua redação) e o mandato de auditoria do TCE restringia-se à 
avaliação da eficácia operacional do processo de avaliação. Nessa conformidade, o BCE considera 
que o TCE podia tecer um julgamento sobre a eficácia operacional do processo acedendo ao 
conjunto completo de ferramentas de avaliação e orientações horizontais ao dispor das ECS e às 
avaliações de três planos de recuperação. 

Relativamente a situações de crise específicas, o BCE considera que o TCE recebeu informação 
suficiente para avaliar a eficácia operacional da gestão de crises pelo BCE. O TCE teve acesso a 
uma seleção de documentos do dossier de supervisão anonimizado (avaliações de intervenções 
precoces, notas ao Conselho de Supervisão, notas internas com análises, etc.). Além disso, teve 
acesso a documentação relevante elaborada pelas funções horizontais do MUS. 

Recomendações do TCE 

Parágrafo IX 

A coordenação formal no contexto dos colégios de autoridades de supervisão melhorará 
substancialmente com a celebração de acordos escritos de coordenação e de cooperação (AECC). 
Na prática, esta coordenação está a melhorar com cada ciclo anual de supervisão completado pelos 
colégios de autoridades de supervisão, os quais estão plenamente operacionais. 

A disponibilização de orientações adicionais sobre indicadores de planos de recuperação tem sido 
uma prioridade da Divisão de Gestão de Crises do BCE. No ciclo de 2017, as orientações disponíveis 
emitidas pela EBA foram complementadas com análises comparativas entre pares exaustivas, o que 
permite às ECS avaliar melhor a adequação dos indicadores de cada instituição de crédito. 
As análises comparativas entre pares continuarão a ser atualizadas anualmente. 

Parágrafo XI 

1. Todas as questões são quantificadas antes de serem ponderadas medidas de resposta a 
situações de crise, tal como corroborado pela documentação fornecida ao TCE durante a 
auditoria (avaliações de intervenções precoces, notas ao Conselho de Supervisão, análises 
internas, etc.). 

2. O BCE acompanha de forma sistemática a qualidade dos ativos das instituições de crédito, tanto 
remotamente (por exemplo, através das atividades de seguimento desenvolvidas pelas ECS e do 
trabalho em curso do grupo de trabalho sobre créditos não produtivos (non-performing loans – 
NPL), criado em julho de 2015) como no local, através de inspeções específicas centradas no 
risco de crédito (tendo sido realizadas mais de 60 inspeções desta natureza em 2016). 

3. O BCE cumpre as orientações da EBA no tocante às avaliações ESORI. Além disso, elaborou 
i) orientações operacionais sobre a matéria dirigidas às ECS e ii) orientações internas adicionais 
para determinar se uma instituição se encontra em situação ou em risco de insolvência (nos 
termos do artigo 18.º do Regulamento relativo ao Mecanismo Único de Resolução). 
As orientações relevantes foram incluídas no conjunto de documentos auditado pelo TCE. 

Abordagem e metodologia da auditoria 

Parágrafo 14  

Importa destacar que, no contexto desta auditoria, foram partilhados com o TCE 509 documentos 
(totalizando aproximadamente 5 800 páginas). No total, foram organizadas 38 reuniões entre a 
equipa de auditoria do TCE e membros de pessoal do BCE. 
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Parágrafo 16  

Foram disponibilizados todos os documentos solicitados relativos a políticas e processos. Em casos 
relativos a instituições de crédito específicas, foram fornecidos ao TCE documentos que lhe 
permitiam verificar a implementação de processos, sem a identificação das instituições em causa. 
A expurgação de informação dos documentos foi muito limitada, tendo em conta as regras de 
confidencialidade rigorosas do TCE, e visou apenas ocultar a identidade das instituições de crédito, a 
qual não era necessária para efeitos da auditoria. 

Observações 

Estrutura organizacional, recrutamento e afetação de pessoal a atividades de gestão de crises 
Parágrafo 25  

A última frase deste parágrafo refere que o BCE não tem qualquer processo para reavaliar as 
necessidades de pessoal ou reafetar pessoal numa situação de crise. No entanto, quando ocorre 
uma situação de crise, a ECS é apoiada pela Divisão de Gestão de Crises e por outros recursos da 
Direção-Geral de Supervisão Macroprudencial IV (DGMS IV). Além disso, o BCE entende não serem 
necessários procedimentos especiais, dado que os responsáveis pela gestão já têm a possibilidade 
de transferir recursos entre unidades, se necessário. 

Cooperação e coordenação em matéria de gestão de crises 

Parágrafo 29 

As orientações dirigidas às ECS relativamente aos acordos escritos com os colégios encontram-se 
disponíveis no IMAS. Estas orientações internas são exaustivas e incluem referências ao quadro 
jurídico e aos documentos, instruções e modelos para mapeamento de grupos elaborados pela EBA, 
aos modelos (com exemplos) de AECC, às etapas operacionais e procedimentos internos para 
aprovação de AECC, bem como aos modelos para os planos de atividades de supervisão dos 
colégios. 

O modelo de AECC contempla o conjunto mínimo de informações a trocar numa situação de crise, 
em termos de requisitos jurídicos mínimos (ver o artigo 17.º, n.º 3, e o artigo 19.º do Regulamento 
Delegado (UE) 2016/98 e o artigo 13.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/99). Nenhum dos 
membros dos colégios solicitou a inclusão de informação para além desses requisitos jurídicos. 

Parágrafo 30 

No final de outubro de 2017, tinham sido concluídos 12 AECC, estando dois em processo de 
aprovação, 14 em processo de análise interna e dois em negociação. 

Não foi realizada uma priorização dos riscos para a conclusão dos AECC, dado que a legislação de 
nível 2 requer que esteja em vigor um AECC para todos os colégios, sem a possibilidade de aplicar 
uma abordagem baseada no risco. O principal fator que afetou a finalização dos acordos foi a 
complexidade dos enquadramentos dos vários colégios, que envolvem autoridades de um grande 
número de países, e a necessidade de combinar uma multiplicidade de requisitos diferentes num 
documento partilhado único. 

Por último, apesar de alguns AECC não terem ainda sido concluídos, os requisitos que regem a 
cooperação entre as autoridades dos diferentes Estados-Membros da União Europeia (UE) 
encontram-se estabelecidos na legislação pertinente e, por conseguinte, a sua aplicação não 
depende significativamente da existência desses acordos. Assim, o risco de que a ausência de um 
acordo possa reduzir a capacidade de resposta do BCE a uma situação de crise de forma atempada 
e eficaz é bastante limitado. 

Parágrafo 31 

A gestão das atribuições das ECS relacionadas com os colégios numa situação de crise é descrita 
em pormenor no Regulamento Delegado (UE) 2016/98 e no Regulamento de Execução (UE) 
2016/99, disponibilizados no IMAS para mais fácil acesso pelas ECS. Além disso, a secção 3.12 do 
Manual de Supervisão fornece orientações operacionais sobre o funcionamento dos colégios. 
Por conseguinte, o BCE não concorda com esta observação. 

Parágrafo 32 
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O BCE está atualmente a trabalhar no sentido de estabelecer um quadro de supervisão de 
conglomerados financeiros e a expectativa é de que o mesmo seja implementado, uma vez 
aprovado, no próximo ciclo de supervisão. As ECS estão presentemente a analisar as práticas 
relativas a conglomerados financeiros seguidas pelas autoridades nacionais competentes (ANC) 
antes da entrada em funcionamento do MUS. 

Parágrafo 33 

O modelo de AECC contempla o conjunto mínimo de informações a trocar numa situação de crise, 
em termos de requisitos jurídicos mínimos (ver o artigo 17.º, n.º 3, e o artigo 19.º do Regulamento 
Delegado (UE) 2016/98 e o artigo 13.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/99). Nenhum dos 
membros dos colégios solicitou a inclusão de informação para além desses requisitos jurídicos. 
Tal como indicado, a secção do modelo relativa à interação entre colégios de autoridades de 
supervisão e colégios de resolução está incompleta, porque a criação dos colégios de resolução é 
muito recente. Trata-se de um trabalho em curso, assente na experiência adquirida nos anteriores 
ciclos de colégios desde a criação do Conselho Único de Resolução (CUR). 

É necessário melhorar a interação com o CUR e outras partes interessadas 

Parágrafo 37 

A quantidade de informações partilhadas com o CUR em situações que não sejam de crise foi 
acordada com o mesmo e baseia-se numa avaliação inicial das necessidades, efetuada no momento 
de conclusão do atual memorando de entendimento (ou seja, no final de 2015). Em conformidade 
com o memorando de entendimento, o BCE partilha com o CUR toda a informação necessária para a 
realização do planeamento da resolução. O intercâmbio de informação é intensificado em situações 
de crise, no âmbito das quais o CUR passa a receber informação adicional, quer automaticamente 
através do IMAS quer através da disponibilização da mesma no Darwin. 

Parágrafo 38 

Numa situação de crise, o BCE disponibiliza automaticamente ao CUR um conjunto alargado de 
informação pertinente, ativando uma bandeira indicativa de disponibilização de informação 
aprofundada no IMAS. Tal acontece não apenas nos casos em que uma instituição de crédito é 
objeto de uma medida de intervenção precoce, mas também em todas as situações em que se 
verifica uma deterioração financeira passível de resultar num incumprimento ou provável 
incumprimento dos requisitos de supervisão. 

Se for necessária mais informação, o CUR solicita-a. Esses pedidos são considerados de alta 
prioridade e, imediatamente após ter sido reunida, a informação é disponibilizada no Darwin. 

Além disso, o CUR é convidado a participar em todas as reuniões do Conselho de Supervisão 
dedicadas a instituições de crédito em situação de crise, de forma a receber automaticamente o 
mesmo nível de informação que os membros do Conselho de Supervisão. 

Parágrafo 39 

Ver os comentários do BCE precedentes. Considerando que o BCE decidiu com o CUR i) o conjunto 
de informação a trocar para efeitos do planeamento da resolução, ii) os processos de intensificação 
do intercâmbio de informação em situações de crise e iii) os canais eficientes para proceder a essa 
comunicação (Darwin e IMAS), o BCE não concorda com a afirmação de que a eficácia operacional 
do intercâmbio de informação tenha sido negativamente afetada. 

A revisão em curso do memorando de entendimento visa incorporar a experiência adquirida ao longo 
dos últimos dois anos e alargar ainda mais o volume de informação partilhada com o CUR de forma 
automática. 

Comité Europeu do Risco Sistémico 

Parágrafo 40 

A Supervisão Bancária do BCE tem um processo interno próprio para o acompanhamento e 
distribuição interna de todos os documentos pertinentes elaborados pelo Comité Europeu do Risco 
Sistémico (CERS) e apresentados nas reuniões e consultas escritas do respetivo Conselho Geral, 
Comité Diretor e Comité Técnico Consultivo. Tal pode incluir não apenas primeiras versões e versões 
finais de alertas/recomendações, mas também outros documentos relevantes na identificação de 
riscos sistémicos para a estabilidade financeira. As orientações pertinentes dirigidas às ECS no 
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contexto do SREP são fornecidas no Manual de Supervisão. Por conseguinte, os riscos sistémicos 
para a estabilidade financeira são tidos em conta no processo de análise para fins de supervisão e 
na gestão de crises, ambos conduzidos pelo BCE. 

Cooperação com autoridades relevantes 

Parágrafo 41 

O BCE salienta que assinou memorandos de entendimento não só com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados (European Supervisory Markets Authority – ESMA), mas também 
com algumas autoridades dos mercados nacionais de Estados-Membros da UE, bem como com 
autoridades de países terceiros e autoridades da UE. Assinou ainda um memorando de 
entendimento com o CUR. 

Parágrafo 42 

Estão em curso negociações com todas as autoridades que o BCE identificou como prioritárias no 
contexto de uma primeira vaga de negociações. Além disso, as “principais autoridades de 
supervisão” estão no topo da lista de prioridades, o que demonstra que as prioridades e a atuação do 
BCE estão alinhadas. 

Planeamento da recuperação 

O recurso a peritos nacionais significa potenciais conflitos em matéria de governação 

Parágrafo 50 

O Manual de Supervisão permite que peritos nacionais de funções horizontais participem nas 
deliberações relativas à avaliação de planos de recuperação. Nessa medida, a avaliação nunca é da 
exclusiva responsabilidade de um membro do pessoal de uma ANC que não faça parte da ECS 
correspondente. Ao invés, esse membro do pessoal colaborará com os membros da ECS e com a 
Divisão de Gestão de Crises. Este comentário aplica-se também a outros domínios, dado que o 
envolvimento de peritos nacionais não se limita à avaliação de planos de recuperação. 

Parágrafo 53 

O legislador atribuiu à EBA o mandato de elaborar orientações a especificar a lista mínima de 
indicadores qualitativos e quantitativos (ver o artigo 9.º, n.º 2, da diretiva relativa à recuperação e 
resolução bancárias – DRRB). A disponibilização de orientações adicionais sobre os indicadores dos 
planos de recuperação é uma das prioridades da Divisão de Gestão de Crises. No ciclo de avaliação 
de 2017, lançado em setembro de 2017, as orientações fornecidas às ECS foram complementadas 
com análises comparativas entre pares exaustivas, que permitem às ECS avaliar melhor a 
adequação dos indicadores de cada instituição de crédito. Essas análises comparativas entre pares 
continuarão a ser atualizadas anualmente. 

Parágrafo 54 

Ver os comentários do BCE ao parágrafo 53. À luz da análise adicional pelos pares conduzida para o 
ciclo de 2017 (cujos resultados foram apresentados a todas as ECS em outubro de 2017), o BCE 
considera que a análise pelos pares já foi realizada e está a ser utilizada pelas ECS na avaliação de 
planos de recuperação. 

Parágrafo 59 

Todas as autoridades de supervisão, incluindo os peritos das ANC, têm acesso a informação para 
fins de supervisão através do IMAS. A utilização do IMAS e de estatísticas-chave como fontes de 
referência faz parte do programa regular de formação sobre supervisão, pelo que a relevância desta 
observação não é clara. 
Parágrafo 60 

A ligação entre a avaliação de planos de recuperação e as atividades associadas à supervisão 
permanente é descrita no Manual de Supervisão. 

Parágrafo 61 

São elaborados vários documentos padronizados na sequência das avaliações de planos de 
recuperação. Esses documentos incluem toda a informação pertinente relativa à utilização dos 
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planos de recuperação em situações de crise. A inclusão de uma síntese dos planos de recuperação 
nas reuniões sobre situações de crise é uma sugestão útil, tendo já sido implementada. 

Parágrafo 65 

O BCE reitera a visão expressa nos comentários ao parágrafo 16. 

Parágrafo 66 

Ver os comentários do BCE ao parágrafo VII. 

Identificação de uma situação de crise 

Parágrafo 69 

Além dos dois principais documentos referidos, o BCE dispõe de orientações adicionais. 

1. No que respeita à intervenção precoce, o BCE disponibiliza às ECS um conjunto de documentos 
adicionais (incluindo orientações operacionais detalhadas) para cada um dos ciclos de avaliação 
no âmbito do SREP. Trata-se de orientações sobre questões como fatores de desencadeamento, 
a ligação entre as avaliações de intervenções precoces e os processos relacionados com o 
SREP, critérios de avaliação, medidas disponíveis, interação com o CUR e coerência com outras 
avaliações. As orientações foram disponibilizadas às ECS em setembro de 2015, 2016 e 2017, 
complementando as orientações da EBA sobre intervenção precoce. 

2. No caso das avaliações ESORI, as ECS recebem outro pacote de orientações, que inclui uma 
nota aprovada pelo Conselho de Supervisão relativa à aplicação pelo BCE das orientações da 
EBA sobre a matéria, bem como a cronologia e etapas processuais das avaliações ESORI, 
abrangendo diferentes cenários (por exemplo, de ritmo acelerado ou lento). 

Parágrafo 70 

Os poderes legais do BCE e as condições de utilização das medidas de intervenção precoce estão 
consagrados na legislação (DRRB e transposições da mesma para a legislação nacional) e são 
reiterados, para maior facilidade de consulta, nas orientações operacionais fornecidas às ECS para o 
ciclo de avaliação no âmbito do SREP de 2017. Os elementos objetivos que permitem formar juízos 
de supervisão em matéria de intervenção precoce são descritos em pormenor nas orientações da 
EBA sobre intervenção precoce. Se um ou mais fatores de desencadeamento forem ativados, as 
autoridades de supervisão precisam de avaliar a necessidade de intervenção precoce. Trata-se de 
um processo aplicado regularmente a nível do BCE. Além disso, as orientações da EBA fornecem 
uma lista concreta de eventos significativos que desencadeiam avaliações de intervenções precoces 
(com exemplos). 

Parágrafo 71 

Já foi dada uma resposta a todas as observações do TCE nas orientações disponibilizadas em 
setembro de 2017 no contexto das avaliações de intervenções precoces de 2017. Por exemplo, as 
orientações i) indicam especificamente os requisitos relevantes (em termos de capital, liquidez e 
governação) e ii) proporcionam um modelo para registo e descrição de casos de incumprimento ou 
provável incumprimento. Por conseguinte, a observação apresentada no parágrafo 71 não é aplicável 
às orientações em vigor. 

Parágrafo 72 

Ver os comentários precedentes do BCE, que confirmam terem sido fornecidas orientações 
operacionais adicionais ao pessoal do BCE. 

Parágrafo 77 

As orientações da EBA incluem três tipos de fatores de desencadeamento de avaliações de 
intervenções precoces (um assente na notação global no SREP, um baseado em alterações ou 
anomalias relevantes e um apoiado em eventos significativos). O BCE utiliza os três tipos de fatores 
de desencadeamento. Todos os anos, o BCE procede a avaliações de intervenções precoces para 
todas as instituições de crédito i) com uma notação de 3 no SREP combinada com uma subnotação 
de 4 ou ii) com uma notação de 4 no SREP. O BCE elaborou, e atualiza numa base anual, 
orientações operacionais dirigidas às ECS no que respeita às avaliações de intervenções precoces 
no contexto do SREP. 

Parágrafo 78 
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Como explicado nos comentários ao parágrafo 77, o BCE faz pleno uso dos três tipos de fatores de 
desencadeamento descritos nas orientações da EBA. O único fator de desencadeamento sistemático 
que leva a uma avaliação anual é a notação no SREP, dado que é atualizada (pelo menos) 
anualmente. As alterações relevantes e outros eventos significativos são considerados se e quando 
ocorrerem, ou seja, numa base ad hoc. 

Parágrafo 79 

No que respeita à última frase, o BCE destaca que a secção 3.2 das orientações da EBA refere os 
indicadores monitorizados no âmbito do SREP. O BCE acompanha uma lista extensa de indicadores 
como parte do SREP e a informação resultante desse acompanhamento é integrada nas avaliações 
de intervenções precoces. 

Parágrafo 80 

O BCE reconhece a utilidade de introduzir um processo para monitorizar centralmente todos os 
casos de incumprimento dos requisitos de supervisão. O trabalho nesse sentido já está a ser 
desenvolvido. No que se refere ao não cumprimento dos fatores de desencadeamento do plano de 
recuperação, atendendo a que, para além da lista mínima, o plano de recuperação de cada 
instituição inclui indicadores de recuperação diferentes com limiares distintos, não é fácil realizar uma 
monitorização centralizada. No entanto, a DRRB exige que as instituições de crédito enviem – sem 
demora – uma notificação sobre qualquer decisão de execução de uma medida referida no plano de 
recuperação ou sobre qualquer decisão de não executar tal medida. O não cumprimento destes 
requisitos de notificação pode ser objeto de sanções. 

Parágrafo 81 

Um relatório regular que descreve pormenorizadamente os casos de incumprimento é distribuído a 
nível interno à direção de topo e às unidades organizacionais horizontais pertinentes, incluindo a 
Divisão de Gestão de Crises. O processo de intensificação da informação e de acionamento de 
resposta a uma situação de crise, em caso de deterioração significativa, consta do plano de ação de 
emergência. 

Está em curso uma melhoria do IMAS, no sentido de que sejam gerados alertas de notificação 
automáticos, em caso de incumprimento ou possível incumprimento dos requisitos de supervisão. 

Parágrafo 82 

Ver os comentários do BCE ao parágrafo 81, onde é referida a melhoria em curso do IMAS. 

Existe um procedimento específico (definido no plano de ação de emergência), que rege o 
envolvimento de intervenientes internos pelas ECS na resposta a uma deterioração significativa da 
situação financeira de uma instituição de crédito, e esse procedimento prevê a realização de uma 
avaliação ESORI, se necessário. 

Parágrafo 83 

Verificou-se apenas uma ocorrência em que o atraso na prestação de informação por uma instituição 
de crédito foi considerado “indevido”. No caso da entidade em questão, a ECS tinha já identificado 
que o mecanismo de intensificação de informação incluído no plano de recuperação era inadequado 
e tinha solicitado melhorias. Em outros casos, as diferenças entre a data do incumprimento e a data 
de notificação ficaram a dever-se, por exemplo, aos prazos de reporte de informação (visto que 
alguns dados para fins de supervisão só estão disponíveis com um desfasamento temporal). 

Parágrafo 84 

1. O BCE considera sempre medidas de seguimento nos casos de provável não cumprimento dos 
requisitos de capital ou de liquidez. 

2. O não cumprimento dos limiares dos indicadores de recuperação não implica qualquer tipo de 
medida prudencial automática. Em caso de incumprimento, a DRRB concede ao órgão de 
administração de uma instituição de crédito a flexibilidade para decidir se deve acionar, ou não, 
medidas de recuperação, embora tenha sempre de informar a autoridade de supervisão. 

Parágrafo 85 
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É adotada uma abordagem sistemática para assegurar que o risco sistémico e os potenciais efeitos a 
nível microprudencial da evolução macroprudencial sejam tomados em conta nas várias fases do 
processo de supervisão aplicado pelo BCE. 

• A Divisão de Análise do Risco apresenta periodicamente relatórios sobre os riscos a nível 
macroeconómico e as tendências passíveis de afetar o sistema financeiro e o setor bancário. 
A análise conduzida baseia-se em diversas fontes, incluindo a componente de banca central do 
BCE, o acompanhamento do risco realizado pela EBA e investigações pela própria divisão. 

• O Conselho de Supervisão identifica os riscos emergentes e estabelece as prioridades de 
supervisão para cada ano, antes do início do ciclo de planeamento da supervisão nas ECS. 

• As ECS têm em conta essas prioridades e preparam o plano de atividades de supervisão para 
cada ano, tomando em consideração o impacto nas respetivas instituições de crédito. 

• Toda a informação pertinente relacionada como esses riscos e prioridades é considerada no 
SREP e no sistema de avaliação do risco. 

Relativamente aos riscos sistémicos identificados pelo CERS, a análise é tomada em conta como 
parte do SREP. Os processos relevantes encontram-se documentados no Manual de Supervisão. 

Parágrafo 86 

A identificação de situações de crise não é realizada “automaticamente” por um sistema. O BCE 
estabeleceu um sistema de monitorização dupla, no qual a Divisão de Gestão de Crises e as ECS 
acompanham os desenvolvimentos, a fim de assegurar que nenhuma situação de crise permanece 
por detetar. Os procedimentos de intensificação da informação disponibilizada à direção de topo 
estão definidos no plano de ação de emergência e na secção relevante do Manual de Supervisão. 
O Conselho de Supervisão é informado regularmente, nas suas reuniões, sobre o estatuto das 
instituições de crédito sob monitorização rigorosa.  

Parágrafo 88 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos V, VII, 14 e 16. 

Parágrafo 89 

O BCE realiza avaliações de intervenções precoces regulares relativas a todas as instituições de 
crédito relevantes, como parte do ciclo do SREP, conforme recomendado nas orientações da EBA. 
O BCE procede igualmente a avaliações de intervenções precoces em todos os casos em que se 
verifica um (provável) incumprimento dos requisitos de capital ou de liquidez. Todos os dossiers 
analisados pelo TCE referiam-se a instituições de crédito com uma notação de 3 ou 4 no SREP e, 
em todos os casos, tinham sido efetuadas avaliações de intervenções precoces. 

Parágrafo 91 

Todas as constatações prudenciais relevantes disponíveis (resultados dos diálogos em matéria de 
supervisão, medidas em curso acionadas pelas instituições de crédito, conclusões de inspeções no 
local, problemas com NPL, resultados de testes de esforço, opções dos planos de recuperação, 
questões de financiamento, etc.) foram tomadas em conta nas avaliações de intervenções precoces 
realizadas nos casos em questão. 

Resposta a situações de crise 

Parágrafo 95 

Em relação aos dados ao nível de uma filial, importa destacar que as ECS têm a opção de solicitar 
às respetivas instituições de crédito dados adicionais ao nível de uma filial e, na verdade, alguma 
informação dessa natureza foi incluída no modelo de reporte de dados por um grupo. 

Parágrafo 96 

O TCE refere-se à necessidade de um procedimento que exija às instituições de crédito a aplicação 
de uma política específica de constituição de provisões (ou seja, de mensuração de imparidades). 
Como acontece com todos os outros poderes do BCE consagrados no Regulamento do MUS, não é 
necessário estabelecer um procedimento específico neste aspeto. Aplica-se o processo geral de 
tomada de decisão do BCE (ou seja, aprovação pelo Conselho de Supervisão, procedimento de não 
objeção do Conselho do BCE, etc.). 
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Parágrafo 97 

O BCE cumpre as orientações da EBA sobre intervenção precoce (cujo parágrafo 11 prevê que, se 
for atribuída a notação de 4 no SREP a uma instituição de crédito, o BCE deve ponderar a aplicação 
da medida de intervenção precoce de recolha de informação para efeitos de avaliação (tal como 
disposto no artigo 27.º, n.º 1, alínea h), da DRRB). Como acima referido, o BCE realiza sempre uma 
avaliação de intervenção precoce, quando é atribuída uma notação de 4 no SREP a uma instituição 
de crédito. Essas avaliações têm em conta i) se são satisfeitas as condições para a intervenção 
precoce e, ii) se for o caso, quais são as medidas mais apropriadas (tomando em consideração todas 
as medidas previstas na DRRB). Consequentemente, a observação formulada não é pertinente, visto 
que o BCE já dispõe de um processo dessa natureza. 

Parágrafo 99 

O Conselho de Supervisão é mantido informado sobre os resultados das inspeções no local no 
contexto das atualizações regulares sobre instituições de crédito individuais. No que respeita às 
instituições de crédito com notações elevadas no SREP, as ECS têm de fornecer atualizações 
periódicas ao Conselho de Supervisão, pelo que a direção de topo está sempre informada das 
constatações relevantes. 

Parágrafo 102 

O BCE iniciou uma discussão sobre alterações ao quadro de intervenção precoce (ver também o 
Parecer CON/2017/47 do BCE). 

Parágrafo 103 

Relativamente à definição de medidas de intervenção precoce para diferentes cenários, o BCE 
duvida de que seja útil estabelecer uma lista de medidas para cada cenário potencial, uma vez que 
as situações de crise se manifestam de formas diferentes. Por exemplo, uma crise de capital pode 
transformar-se numa crise de liquidez, uma crise com um ritmo lento pode acelerar e exigir medidas 
mais urgentes, etc. Assim, todas as medidas de supervisão e de intervenção precoce devem 
considerar-se disponíveis em qualquer altura. 

Parágrafo 105 

As medidas de supervisão são monitorizadas pelas ECS. As medidas de intervenção precoce são 
semelhantes às medidas de supervisão normais em termos de tomada de decisões e de processo de 
monitorização, mas implicam um elemento adicional de interação com o CUR, em conformidade com 
o memorando de entendimento associado. É de sublinhar, contudo, que a ativação de medidas de 
intervenção precoce ocorre no contexto de um nível intenso de envolvimento em termos de 
supervisão (como definido no Manual de Supervisão), pelo que a monitorização da sua 
implementação é também mais intensa. 

Parágrafo 108 

As orientações adicionais do BCE sobre as avaliações ESORI devem ser lidas em combinação com 
as orientações da EBA, que o BCE segue. Os elementos objetivos das avaliações ESORI são 
especificados em pormenor nas orientações da EBA. As orientações adicionais do BCE apenas 
cobrem o artigo 18.º, n.º 4, alínea a), do Regulamento do MUS, onde era considerado necessário 
clarificar a política do BCE no tocante aos requisitos de continuação de autorizações, e incluem 
orientações operacionais mais detalhadas para as ECS. 

Parágrafo 109 

Ver os comentários do BCE ao parágrafo 108. As orientações operacionais detalhadas fornecidas 
pelo BCE complementam as orientações da EBA. 

Parágrafo 110 

Na sequência de uma recomendação do TCE no contexto da sua primeira auditoria ao MUS, o BCE 
definiu um programa de formação, coordenado pela Divisão de Garantia de Qualidade da 
Supervisão. Este inclui um processo de balanço anual, durante o qual as equipas indicam as suas 
necessidades de formação, sendo subsequentemente organizadas ações de formação destinadas a 
satisfazer essas necessidades. A intervenção precoce é abordada nas ações de formação regulares 
sobre gestão de crises, ministradas por pessoal da Divisão de Gestão de Crises. 

Parágrafo 111 



11 
 

É de destacar que o BCE teve três casos de aplicação integral do plano de ação de emergência em 
2017, dos quais foram retirados ensinamentos, que estão a ser incorporados no quadro aplicável a 
situações de crise. 
Parágrafo 112 

O BCE disponibilizou uma variedade de elementos de prova relevantes e informação para a 
auditoria, designadamente:  

• toda a informação disponível sobre processos e políticas de intervenção precoce;  

• uma amostra de documentação sobre três instituições de crédito em situação de crise, mais um 
caso adicional com uma cronologia detalhada, complementada por uma sessão de clarificação 
por videoconferência.  

Organizou ainda várias reuniões e videoconferências com coordenadores e membros das ECS, bem 
como com os responsáveis pela gestão de crises e técnicos especializados nesse domínio. 

Nas avaliações de intervenções precoces, o BCE respeita as orientações sobre a matéria. 

Parágrafo 113 

Se uma avaliação da intervenção precoce não der origem a uma proposta de adoção de uma 
medida, não há necessidade de um debate da autoridade jurídica. Todavia, quando são propostas 
medidas de intervenção precoce, é redigida uma decisão que inclui uma descrição da base jurídica e 
a respetiva fundamentação. 

Parágrafo 118 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos 105 e 112. 

Parágrafo 119 

Ver os comentários do BCE ao parágrafo 112. 

Conclusões e recomendações 

Parágrafo 120, alínea b) 

Impõe-se uma comparação com as observações positivas expressas no resto do relatório, por 
exemplo, no que toca ao estabelecimento de um quadro para os procedimentos de gestão de crises 
(parágrafo III), à estrutura organizacional para a gestão de crises (parágrafo 20), à definição de um 
processo de obtenção de informação granular sobre liquidez em situações de crise (parágrafo 94) e à 
assinatura de um memorando de entendimento para a interação com o CUR (parágrafo 36).  

No tocante à intervenção precoce e a avaliações ESORI, o TCE centra as suas observações na falta 
de orientações operacionais adicionais. Contudo, como explicado nos comentários do BCE aos 
parágrafos 69 a 72, 97 e 108: i) existem efetivamente orientações adicionais do BCE e ii) essas 
orientações adicionais têm de ser lidas em combinação com as orientações da EBA sobre 
intervenção precoce e sobre avaliações ESORI, as quais são seguidas pelo BCE. 

Cooperação e coordenação em matéria de gestão de crises 

Parágrafo 123 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos 37 e 38. O intercâmbio de informações com o CUR 
aumenta automaticamente quando uma instituição de crédito enfrenta dificuldades. Informação 
adicional, para além da exigida no âmbito desse aumento automático, é disponibilizada ao CUR a 
pedido do mesmo, sendo esses pedidos tratados com caráter de urgência. 

Recomendação 1 

O BCE concorda com esta recomendação. 

a) No tocante aos AECC, o trabalho no sentido da conclusão dos mesmos já se encontra numa fase 
avançada. O BCE prosseguirá os atuais esforços no sentido de concluir todos os acordos ainda 
pendentes. Deverão verificar-se avanços substanciais em breve, já que os processos e as 
negociações com os diferentes intervenientes progrediram bem nos últimos meses. 

No que se refere ao memorando de entendimento com o CUR, está a decorrer o trabalho de revisão 
do mesmo. 
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b) No que toca aos conglomerados financeiros, o trabalho já começou. A primeira versão do quadro 
interno para a supervisão suplementar dos conglomerados financeiros poderá estar concluída este 
ano e o restante trabalho será realizado em 2018. 

Planeamento da recuperação 

Recomendação 2 

O BCE concorda com esta recomendação.  

a) Relativamente à calibração dos indicadores de recuperação, a EBA já emitiu orientações neste 
domínio, continuando a ser desenvolvido trabalho como parte da revisão do módulo sobre a 
avaliação de planos de recuperação do designado “Single Supervisory Handbook”. No ciclo de 
avaliação de 2017, as ECS puderam recorrer a análises pelos pares, realizadas pela Divisão de 
Gestão de Crises, para avaliar a calibração dos indicadores de recuperação. 

b) A Divisão de Gestão de Crises já forneceu às ECS um modelo para a elaboração de relatórios de 
síntese no contexto do ciclo de avaliação de 2017 (que teve início no final de setembro de 2017). 
Esses relatórios (fichas de avaliação) complementam as sínteses de resultados já existentes – carta 
de feedback, modelo de avaliação e modelo de decisão conjunta/da EBA (para instituições de crédito 
abrangidas por colégios) – e serão utilizados no processo de avaliação. Espera-se que as ECS 
utilizem o modelo para elaborar os relatórios de síntese no ciclo de avaliação de 2017. 

Identificação de uma situação de crise 

Parágrafo 125 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos relevantes (67 a 79 e 89 a 91). 

Recomendação 3 

O BCE concorda com esta recomendação. 

a) O BCE concorda com a proposta do TCE de continuar a aprofundar as suas orientações sobre 
avaliações de intervenções precoces, ligando-as ao plano de ação de emergência e estabelecendo 
condições claras para a transição entre as diferentes fases do plano. Em paralelo, o BCE está a 
concentrar os esforços na alteração do quadro jurídico da intervenção precoce, domínio em que está 
a trabalhar com o CUR e a Comissão Europeia. 

b) O BCE concorda com a recomendação do TCE de promover avaliações de intervenções precoces 
logo que seja detetada uma deterioração significativa da situação financeira de uma instituição de 
crédito. Trata-se de uma prática já estabelecida. 

c) O BCE concorda com a recomendação do TCE de enfatizar a garantia da qualidade no contexto 
da implementação de orientações internas. 
Parágrafo 126 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos pertinentes (80 a 86). 

Recomendação 4 

O BCE concorda com esta recomendação.  

Desde a entrada em funcionamento do MUS, o BCE tem vindo a desenvolver sistemas informáticos 
integrados para apoiar o processo de supervisão. Em 2017, foram lançados projetos destinados a 
integrar no IMAS o reporte de casos de incumprimento e a informação relacionada com crises. 

Resposta a situações de crise 

Parágrafo 127 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos relevantes (96 a 99). 

Recomendação 5 

O BCE concorda com esta recomendação. 

a) O BCE considera que o processo em vigor já assegura que todas as conclusões pertinentes em 
matéria de supervisão sejam quantificadas. 
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b) O BCE já estabeleceu um processo para garantir que possa ser obtida informação adicional sobre 
a qualidade dos ativos das instituições de crédito cuja situação financeira se tenha deteriorado 
acentuadamente. 

c) O BCE elaborará um relatório intercalar consolidado regular, que abrangerá todas as instituições 
de crédito identificadas como tendo problemas a nível da qualidade dos ativos. Tal informação já é 
fornecida à direção de topo para cada instituição de crédito. 

Parágrafo 128 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos pertinentes (101 a 104). 

Recomendação 6 

O BCE concorda com a recomendação formulada na alínea a), mas não aceita a expressa na 
alínea b). 

a) O BCE já entrou em contacto com a Comissão Europeia para clarificar as questões relacionadas 
com a intervenção precoce. 

b) O BCE não considera útil desenvolver cenários completos e uma potencial panóplia de medidas, 
visto que as situações de crise se manifestam de formas diferentes e podem ser necessárias 
combinações distintas de medidas, dependendo da especificidade de cada situação de crise. 

Parágrafo 129 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos relevantes (107 a 109). 

Recomendação 7 

O BCE não aceita esta recomendação, dado que já desenvolveu orientações sobre avaliações 
ESORI que complementam as orientações da EBA sobre a matéria. Os elementos objetivos referidos 
na recomendação estão descritos na íntegra nas orientações da EBA, que são seguidas pelo BCE. 

Parágrafo 130 

Ver os comentários do BCE aos parágrafos V, VI, VII, 14, 15 e 16. 

Recomendação 8 

O BCE não aceita esta recomendação. O BCE disponibilizou ao TCE os documentos e a informação 
necessários para avaliar a eficácia operacional da gestão do BCE no estabelecimento dos 
procedimentos de gestão de crises no âmbito da sua função de supervisão, em consonância com o 
mandato do TCE, tal como definido no artigo 27.º-2 dos Estatutos do SEBC e no artigo 20.º, n.º 7, do 
Regulamento do MUS.  

O BCE continuará a cooperar plenamente com o TCE, no sentido de lhe permitir exercer o seu 
mandato, em conformidade com os Estatutos do SEBC e o Regulamento do MUS. 
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O Banco Central Europeu (BCE) assumiu a responsabilidade 
pela supervisão bancária em 2014, na sequência da criação 
do Mecanismo Único de Supervisão. Neste quadro, a sua 
missão é contribuir para a segurança e solidez do sistema 
bancário. Cerca de 120 grupos bancários na área do euro 
encontram se sob a alçada direta do BCE, cabendo a 
supervisão dos restantes grupos bancários às autoridades 
nacionais de supervisão em estreita colaboração com o 
BCE.
Esta auditoria avaliou a eficácia operacional da gestão, 
pelo BCE, numa função específica de supervisão: a gestão 
de crises. O Tribunal constatou que o BCE definiu um 
quadro substancial para a gestão de crises, mas que 
existem algumas falhas de conceção e sinais de uma 
execução ineficaz que devem ser corrigidos.
O TCE formula várias recomendações com vista a uma 
melhor utilização das avaliações dos planos de 
recuperação e a desenvolver orientações operacionais 
sobre as atividades de gestão de crises e a melhoria dos 
sistemas de informação de gestão. 
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