
 

 

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

Revisão das condições dos empréstimos do Estado ao 
Fundo de Resolução 

 
O Governo tem, desde a tomada de posse, realçado a importância do reforço 

da estabilidade financeira, após um período de profunda recessão que debilitou 

o sistema financeiro português.  

 

Foi com este objetivo que o Ministério das Finanças acordou com o Fundo de 

Resolução as bases de uma revisão das condições dos empréstimos do Estado, 

decorrendo já a preparação dos documentos técnicos de base. Esta revisão dos 

termos dos contratos conta com o acordo da Comissão Europeia e permitirá 

reduzir a incerteza face às responsabilidades anuais dos bancos no futuro, 

independentemente das contingências que venham a recair sobre o Fundo de 

Resolução. 

 

As bases do acordo com o Fundo de Resolução asseguram uma extensão da 

maturidade dos empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, para que o 

pagamento anual por parte dos bancos seja satisfeito pelas receitas da 

contribuição ordinária e da contribuição sobre o sector bancário, mantendo-se 

o esforço de contribuição dos bancos ao nível atual. Desta forma, não será 

necessário o recurso a contribuições extraordinárias para o financiamento do 

Fundo de Resolução.  

 

O acordo tem por base que a taxa de juro a aplicar aos empréstimos seja 

indexada a uma taxa da dívida da República Portuguesa, periodicamente 

atualizada de forma compatível com o indexante a considerar. A taxa de juro 

deve refletir a evolução do custo de financiamento da República Portuguesa e 

manter as condições de solvabilidade do Fundo de Resolução. 

 



 

 

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
No âmbito do contrato com o Fundo de Resolução, e de acordo com as bases já 

estabelecidas, quaisquer aumentos ou reduções de responsabilidades 

decorrentes da materialização de contingências futuras, determinarão o 

ajustamento da maturidade dos empréstimos do Estado e dos bancos ao Fundo 

de Resolução, mantendo-se o esforço contributivo exigido ao setor bancário nos 

níveis atuais. 

 

A revisão das condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução é mais 

uma medida destinada a assegurar a estabilidade financeira e a favorecer o 

reforço da capitalização dos bancos portugueses. O esforço de capitalização 

que os bancos portugueses têm vindo a realizar é fundamental para que o setor 

bancário possa, cada vez mais, ser um fator de competitividade da economia 

portuguesa e financiar o investimento e a produção das empresas, criando 

rendimento, emprego e bem-estar para todos os portugueses. 
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