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RESUMO 

Esta dissertação insere-se na temática “União Bancária”, mais propriamente no seu 

terceiro pilar, o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, ou melhor dizendo, a falta do mesmo. 

Com a presente dissertação pretendo uma análise, em pormenor, do atual estado dos 

Sistemas de Garantia de Depósitos, por forma a determinar se os mesmos são suficientes à 

prossecução da estabilidade financeira.  

Apresentarei, em pormenor, a proposta de Regulamento que visa a instauração de um 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos. Uma vez que, volvidos três anos da apresentação 

daquela, a mesma não foi aplicada, apresentarei quais as dificuldades que travam o seu avanço. 

Exporei, também, outras propostas alternativas elaboradas por diversos autores, e uma visão 

crítica das mesmas. 

Terminarei com uma análise ao Sistema Europeu de Seguro de Depósitos para debater 

se existem vantagens na sua adoção e quais. 

O objetivo primordial desta dissertação é a tomada de posição em relação à adoção de 

qual a melhor opção para este terceiro pilar. Por forma a constituir uma União Bancária 

próspera, que ofereça, várias vantagens, entre as quais uma proteção mais eficaz aos seus 

depositantes. 
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ABSTRACT 

This dissertation is about the “Banking Union”, focusing on its third pillar, the European 

System of Deposits Protection, or rather the lack of it. 

With this dissertation I intend to analyse in detail the current state of the Deposit 

Guarantee Scheme, to determine if it is sufficient to achieve financial stability.  

I will present a proposal for the Regulation that intends to implement the European 

Deposit Insurance Schemes. In the three years following the original presentation the proposed 

changes have not been enacted and I will show the difficulties which block its progress. I will 

also explain the other alternative proposals elaborated on by several authors and present a 

critical view of them.  

I will conclude with an analysis of the European Deposit Insurance Scheme to discuss 

if there are advantages, and which ones, in its implementation.  

The main objective of this dissertation is to evaluate the available solutions through the 

lens of finding the best option for this third pillar in order to create a prosperous Banking Union 

which offers, among several advantages, a more effective protection to its depositors.  
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

Art.- Artigo 

BCE- Banco Central Europeu 

CUR- Conselho Único de Resolução  

FER- Fundo Europeu de Resseguro 

FSD- Fundo de Seguro de Depósitos 

FUR- Fundo Único de Resolução  

MEE- Mecanismo Europeu de Estabilidade 

MUS- Mecanismo Único de Supervisão 

MUR- Mecanismo Único de Resolução 

PE- Parlamento Europeu 

SESD-Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

SGN-Sistemas de Garantia Nacionais 

UB-União Bancária 

UEM-União Económica e Monetária 

UE-União Europeia 

TUE- Tribunal da União Europeia 

ZE- Zona Euro 
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INTRODUÇÃO 

After all, there is an element in the readjustment of our financial system more important 

than currency, more important than gold, and that is the confidence of the people.1  

Hoje em dia, existem sistemas de garantia de depósitos a nível nacional que compõem 

o terceiro pilar da UB.  

Esta versão não corresponde à proposta de 2012 que, na verdade, pretendia a criação de 

um Sistema Europeu de Seguro de Depósitos. 

A existência de um sistema que garanta a segurança dos depósitos é fundamental para 

fomentar a confiança no setor bancário e a certeza dos depositantes em relação à proteção dos 

seus depósitos. Se existir receio quanto à solvência de um banco, mesmo que infundado, a 

resposta dos depositantes será a de se apressarem a retirar os seus depósitos. Se, pelo contrário, 

estes se sentirem protegidos, a sua motivação para os moverem diminuirá. Como consequência 

disto, o risco de liquidez é reduzido que, por sua vez, diminui a probabilidade de crises 

financeiras ocorrerem ou a sua gravidade.  

Mesmo antes da crise financeira, os sistemas de garantia de depósitos foram vistos como 

uma ferramenta essencial da rede de segurança financeira. Mas a verdade é que, as crises do 

subprime de 2007 e da dívida pública da ZE de 2010, aguçaram a necessidade desta proteção. 

A solução encontrada e, atualmente, em vigor foi a Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa aos sistemas de garantia de depósitos. 

Contudo, volvidos alguns anos, entende-se que a Diretiva não dota o sistema bancário de 

estabilidade, aliás os SGN continuam extremamente vulneráveis a choques locais, carecendo 

de uma rede de proteção confiável no caso de uma crise financeira, algo que uma UB incompleta 

não lhes proporciona. É preciso que os depositantes se sintam em segurança, 

independentemente do Estado-Membro onde se encontram os seus depósitos. Para além de que 

a dissociação dos Governos para com o seu setor bancário, preconizada como imperativa por 

vários órgãos da UE e autores, apesar de mais ténue, não é alcançada com a Diretiva atual. 

Por todas estas razões, têm sido encetados esforços para a transferência do terceiro pilar 

para nível europeu. No entanto, alguns Estados-Membros têm uma posição crítica quanto a esta 

movimentação com base nos inúmeros problemas de ordem política e prática que entendem 

suscitar, salientando-se, neste plano, a Alemanha.  

                                                           
1 (ROOSEVELT, 1993) P.4 
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No sentido da defesa efetiva do terceiro pilar, surgiu a proposta de Regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) nº 806/2014 e que tem como 

objetivo a criação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos. Esta proposta pretende uma 

eliminação gradual dos SGN através de três fases, culminando numa partilha, entre todos os 

Estados, de um fundo comum com gestão e vigilância europeia. Mas, desde 2014, esta proposta 

encontra-se sem execução. Por entre várias conversações políticas com a pretensão de se obter 

um consenso entre os vários Estados-Membros, a proliferação de novas propostas tem sido 

notória, tendo a própria Comissão apresentado recentemente uma comunicação com algumas 

sugestões para uma introdução do SESD ainda mais faseada.  

Esta dissertação tem como objetivo debater a problemática em que a organização deste 

terceiro pilar da UB se encontra. Pretendendo chegar a uma conclusão relativamente a qual o 

caminho a seguir, através da análise das várias propostas para uma nova organização daquele. 

Por isso, obedece à seguinte estruturação: 

No primeiro capítulo, faço um breve enquadramento histórico das razões que se 

encontram na origem da criação da UB, esclarecendo o seu conceito e estrutura atual. 

No segundo capítulo, elaboro um estudo, em pormenor, da Diretiva vigente, 

contrapondo com a proposta de Regulamento da Comissão com vista à substituição daquela. 

Analiso, ainda, as falhas da Diretiva em vigor, alertando para a debilidade em se prosseguir 

com a mesma.   

No terceiro capítulo, pretendo tratar do motivo para a estagnação do pilar em estudo, 

indicando qual a dificuldade de progressão do mesmo. 

No quarto capítulo, exponho outras propostas que têm sido exploradas por diversos 

autores, que entendem as mesmas como possíveis para todos os intervenientes, para a 

ultrapassagem da enorme barreira que é a construção de um SESD. 

No quinto capítulo, pretendo demonstrar quais as vantagens decorrentes da adoção um 

sistema totalmente europeizado de proteção de depósitos. 
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CAPÍTULO I - A União Bancária 

 

1. Nascimento 

Para entendermos as causas do surgimento da UB, temos de recuar até à crise financeira 

de 2007-2008. Esta crise teve origem num excesso de endividamento (ampla liquidez e baixas 

taxas de juro).2 Os bancos cederam empréstimos a famílias e a empresas, sem que fossem 

determinados os adequados níveis de risco e efetuada uma monitorização dos créditos.3  

Apesar de esta crise4 ter início nos Estados Unidos, propagou-se pelos diferentes 

mercados e pelos Estados-Membros da UE. Surgiu aquilo que se pode chamar uma crise 

sistémica.5 

Quando os Estados-Membros se viram confrontados com a possível ruína dos seus 

bancos, correram em auxílio dos mesmos, tendo a solvabilidade de alguns dos Estados sido 

questionada, falamos no caso especial da Irlanda. Estas dúvidas sobre as dívidas públicas 

enfraqueceram os bancos nacionais que passaram a deter ativos de risco. Esta desconfiança 

crescente deu lugar a um ciclo vicioso incontrolável.6 Foi isto que tornou esta crise 

verdadeiramente peculiar, pois iniciou-se bancária e tornou-se soberana. 

 

2. Conceito e Estruturação 

A crise de 2007 e o surto na ZE em 2010, demonstraram a fragilidade da UEM.7 Até 

este momento, a estabilidade financeira não constituía uma preocupação, razão pela qual a 

arquitetura financeira internacional era débil.8 Foi a conjugação destas duas crises, que levou a 

que os Estados chegassem à conclusão da necessidade de revisão dos modelos existentes de 

                                                           
2 (ALEXANDRE et al., 2009) P.10  
3 A crise foi denominada de crise do subprime, pelo facto de serem concedidos créditos a famílias que não tinham 

condições financeiras de os suportar, e que eram vendidos em mercados secundários como se fossem de baixo 

risco.(MATEUS, 2009) P.7 
4 Considerada como a crise financeira mais gravosa desde a Grande Depressão. (GORDON e RINGE, 2014) P.7  
5 (MATEUS, 2009) P.16 e 17 
6 (AVARO e STERDYNIAK, 2014) P.196 
7 (MARTINS, 2016) P.271 
8 “The European crisis has exposed the lack of institutional mechanisms to deal with macroeconomic shocks. The 

European Union countries suffered from two interrelated crises: a banking crisis stemming from losses in capital 

market securities and sovereign debt crisis exacerbated by recession, transfers to help banks and poor fiscal 

management.” (MYLONAKIS, 2013) P.14  
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integração do mercado financeiro, com vista a dotá-los de instituições e estruturas que 

potencializassem o crescimento económico e a estabilidade financeira.9  

Assim, a criação da UB insere-se na reforma do sistema financeiro que fazia parte do 

«pacote legislativo» de 24 de novembro de 2010. Apesar de existirem algumas divergências,10 

na Cimeira que decorreu a 28 e 29 de junho de 2012, os órgãos europeus e os Estados-Membros 

acordaram na necessidade de agir para solucionar a crise na ZE e o resultado foi o surgimento 

da UB.11 Mais tarde, a Comissão Europeia apresentou ao PE e ao Conselho, a 12 de setembro 

de 2012, uma comunicação designada “Roteiro para uma União Bancária”,12 aceite na Cimeira 

de 13 de dezembro de 2012.13-14 

Segundo Martins,15 a noção de UB provém de uma analogia com as ideias de União 

Monetária e Política da UE e não detém um significado preciso. No entanto, cumpre dizer que 

a UB é um processo de aprofundamento da integração financeira na UE,16 representando uma 

reviravolta quanto à atitude de regulação da atividade financeira,17 descrita, por isso, como um 

projeto revolucionário e o mais ambicioso desde a criação do Euro. Tem como objetivos 

fulcrais, o fortalecimento do mercado único, do Euro e a quebra do vínculo de ligação entre o 

risco-país e o risco-banco, designado death loop, que provou ser quase letal na crise financeira 

global.18  

O desenho da UB foi baseado num conjunto único de regulamentações -Single 

Rulebook19- elaborado pela Autoridade Bancária Europeia, através da qual se constituiu um 

ambiente dotado de transparência e igualdade (otimizando a competição), evitando a regulação 

arbitrária, o que facilita o controlo de uma possível crise, em especial quando se esteja presente 

de instituições transnacionais.20  

                                                           
9 Aliás, no tratado de Maastricht (1992), a estabilidade financeira não era entendida como um objetivo-chave do 

BCE. Algo que hodiernamente não se verifica. (AVGOULEAS e ARNER, 2013) P.16 
10 (COSTA, 2014) P.6 
11 Esta constitui um marco incontornável para uma UEM plena e aprofundada. (Europeia, 2015) P. 14 
12 (MARTINS, 2016) P.267 
13 (AVARO e STERDYNIAK, 2014) P.196 e (GORDON e RINGE, 2014) P.5 
14 A Cimeira foi iniciada com uma declaração de imperatividade de dissociação da dívida soberana da dívida 

bancária, através da passagem da supervisão para nível europeu, do estabelecimento de requisitos uniformes em 

caso de resolução e, ainda, condições igualitárias no sistema de garantia de depósitos. (PISANY-FERRY e 

WOLFF, 2012) P.2 
15 (MARTINS, 2016) P.285 
16 (PRISECARU, 2014) P.8  
17 (GORDON e RINGE, 2014) P.8  
18 (GORDON e RINGE, 2014) P.1 
19 Contém leis e regras comuns a serem aplicadas por todas as instituições bancárias pertencentes à UE.  (BEJU e 

FǍT, 2016) P.241 
20 (LIBOCOR, 2015) P.151 
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Em três palavras, os objetivos da UB são providenciar integridade, solidez e estabilidade 

ao setor bancário na ZE e, com isso, contribuir para o crescimento económico, pretendendo-se 

uma minimização dos custos para os contribuintes.21 

A ideia inicial para a composição da UB era da existência de três pilares: o MUS, o 

MUR e o SESD. Estes, operando em comum, podem permitir uma integração económica mais 

aprofundada, apoiada num sistema financeiro estável, que vai fortalecer a estabilidade 

financeira, tanto no interior dos Estados-Membros que participam na UB como no conjunto da 

UE. Consequentemente, um setor bancário mais estável proporcionará maiores oportunidades 

de financiamento para as empresas de todas as dimensões, bem como de emprego e de 

crescimento para os cidadãos europeus. Uma integração financeira mais aprofundada permitirá 

ainda uma oferta mais ampla de serviços, a preços mais baixos.22  

 

2.1. Supervisão 

Como se sabe a confiança depositada nas estruturas nacionais de supervisão do mercado 

único saiu gorada. A falha de coordenação entre os mecanismos existentes para a gestão de 

crise resultou numa incapacidade de resposta para lidar com a crise.23  

Para evitar uma aplicação de regras diferenciadas quanto à supervisão, por parte dos 

Estados-Membros, foi proposto o MUS, em setembro de 2012,24 constituindo-se o primeiro 

pilar da UB.25 Este encontra-se previsto no Regulamento (UE) nº1024/2013 do Conselho, de 

15 de outubro de 2013, no qual está estipulado o enquadramento regulatório e jurídico que 

atribui poderes específicos ao BCE para realizar a supervisão prudencial das instituições de 

crédito e no Regulamento (UE) nº 468/2014 do Banco Central Europeu, de 16 de abril de 2014 

que estabelece o quadro de cooperação entre o BCE e as Autoridades Nacionais Competentes.26 

 

2.1.1. Definição 

Importa desde logo distinguir a supervisão da regulação. A regulação constitui um 

conjunto de regras e normas uniformes, compiladas em Regulamentos e Diretivas da UE, que 

regem as instituições financeiras, com vista a promover a estabilidade financeira e a proteger 

                                                           
21 (KIROVA, 2017) P.26  
22 (Europeia, 2017)P.4  
23 (AVGOULEAS e ARNER, 2013) P.37 
24 (GORDON e RINGE, 2014) P.7  
25 (KIROVA, 2017) P.26 
26 (SILVA, 2017) P.1012 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_pt_txt.pdf
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os clientes dos serviços financeiros. A supervisão é um processo que consiste na vigilância das 

instituições financeiras por forma a garantir que as regras e normas prudenciais são aplicadas 

de forma equitativa e coerente.27 

 

2.1.2. Objetivos 

A supervisão tem como objetivo primário garantir que as regras são adequadamente 

aplicadas ao setor financeiro, pretendendo abonar o sistema bancário de confiança, solidez e 

estabilidade. Assim, deverá ser dotada de uma cooperação e coordenação mais eficaz entre as 

instituições de crédito da UE, assegurando-se uma supervisão coerente das normas 

prudenciais28 aprovadas pela União.29 

 

2.1.3. Sujeitos 

As funções de supervisão foram entregues ao BCE. Este para além de entidade 

monetária máxima ocupa também a supervisão.30 O MUS constituí um acordo de interação e 

de mútua responsabilização31 entre o BCE e as Autoridades Nacionais Competentes,32 recaindo 

a supervisão sobre todos os bancos situados nos Estados-Membros participantes.33-34 Mesmo 

aqueles que não aderiram ao Euro podem integrar o MUS, a título voluntário, assinando o 

acordo de cooperação estreita entre o BCE e as Autoridades Nacionais Competentes do 

Estado.35 

                                                           
27 (LAROSIÈRE, 2005) P.13 
28 “São normas mundiais destinadas a absorver choques económicos e financeiros adversos, através de mais e 

melhores fundos próprios, alargamento da cobertura de riscos, limitação de endividamento dos bancos, mais 

transparência e melhor governance.”(SILVA, 2017) P.1012 
29 Vide considerando nº12 do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
30 (MARTINS, 2016) P.289 
31 Ambos sujeitos a um dever de cooperação leal. Vide art.6º nº2 1º do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
32 A supervisão tem lugar nestas duas instâncias: nacional e europeu. Os Estados-Membros ocupam, por isso, um 

papel preponderante neste novo contexto, sempre em respeito pelo princípio da subsidiariedade. (MARTINS, 

2016) P.290 
33 Vide art.2º, definição nº 1 do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
34 Apesar de ter sido levantada a possibilidade de apenas os bancos sistémicos serem supervisionados, a experiência 

já demonstrou que uma assimetria regulatória é indesejável no espaço europeu, podendo mesmo suscitar riscos 

sistémicos. (MARTINS, 2016) P.293 
35 Vide art.7 nº1, 1º parágrafo do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
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O BCE é, assim, o responsável pela supervisão direta das instituições bancárias 

pertencentes à ZE,36 dos maiores bancos37 e daqueles que são entendidos como significativos.38 

Para além do mais, há uma supervisão indireta de instituições de menor dimensão, pelas quais 

ficam diretamente responsáveis os Bancos Centrais Nacionais.39 No caso português, a entidade 

nacional de supervisão é o Banco de Portugal.  

Não obstante, pode o BCE, a qualquer momento, por iniciativa própria e após consulta 

das Autoridades Nacionais Competentes, decidir exercer diretamente a supervisão, ou fazê-lo 

na sequência de um requerimento por uma Autoridade Nacional Competente.40 

 

2.2. Resolução 

O MUR é o segundo pilar da UB, sendo um complemento do MUS.41 O MUR encontra-

se previsto no Regulamento (UE) nº 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

julho de 2014, o qual estipula o enquadramento regulatório da resolução, ao criar e atribuir 

poderes próprios a uma entidade especificamente concebida para esta função. 

 

2.2.1. Definição  

Na nossa opinião, é um guia para uma resolução ordenada, numa fase precoce, por forma 

a assegurar uma maior celeridade e imparcialidade na atuação.  

O MUR é constituído por uma autoridade centralizada, designada CUR, e por um fundo 

único de resolução, FUR, gerido pelo anterior e financiado pela indústria bancária. 

 

                                                           
36 Atualmente, falamos em aproximadamente 129 grupos bancários das 6 000 instituições bancárias pertencentes 

à ZE. (KIROVA, 2017) P.26 
37 Cujo valor total dos ativos exceda os 30 mil milhões de Euros ou o rácio entre a totalidade dos seus ativos e o 

PIB nacional exceda 20%. (SILVA, 2017) P.1012 Vide art. 6º nº4, 2º parágrafo do Regulamento (UE) 1024/2013. 
38 A delimitação da responsabilidade de supervisão de uma instituição mediante o seu caráter significativo, tem 

em conta os critérios determinados nos art. 39º a 72º no Regulamento (UE) nº468/2014: dimensão (art. 50º a 55º); 

a sua importância para a economia da União ou para a economia de qualquer Estado (art. 56º a 58º); a importância 

das atividades transfronteiriças levadas a cabo (art. 59º e 60º); e se a instituição pediu ou recebeu assistência 

pública financeira direta do Mecanismo Europeu de Estabilidade ou Fundo Europeu Estabilização Financeira (art. 

61º a 64). 
39 Não obstante, a supervisão ser levado a cabo pelos Bancos Centrais Nacionais, esta é sujeita às diretrizes 

definidas pelo BCE, art.6º nº5 al.b) parágrafo do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
40 Nos casos em que entender necessário uma vigilância consistente guiada por padrões elevados. (SILVA, 2017) 

P.1013 
41 (LIBOCOR, 2015) P.164 
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2.2.2. Objetivos 

Tem como objetivos salvaguardar a continuidade das operações bancárias, através da 

minimização dos riscos e das consequências graves para a estabilidade financeira. Evitando, 

assim, a perturbação nos mercados financeiros e protegendo os depositantes, os ativos, os 

clientes e os fundos públicos. Para além do mais, fomenta as soluções transfronteiriças ao invés 

das soluções estritamente nacionais.42 

 

2.2.3. Sujeitos 

O CUR,43 agência da UE sediada em Bruxelas com personalidade jurídica e com ampla 

capacidade jurídica, é criado para tornar-se o responsável pela resolução.44 O CUR atua em 

estreita colaboração com as Autoridades Nacionais de Resolução,45 tendo como âmbito de 

intervenção as instituições de crédito dos Estados-Membros participantes no MUS.46  

O CUR está para o MUR como o BCE para o MUS. Valendo aqui a mesma distinção 

quanto às instituições mais significativas e menos significativas.47 Assim, o poder de resolução 

sobre as maiores instituições e aquelas que são consideradas como mais significativas, bem 

como grupos transnacionais, é levado a cabo, diretamente, pelo CUR,48 em colaboração com as 

Autoridade Nacional de Resolução, no nosso caso o Banco de Portugal. Contudo, o CUR 

mantém-se como responsável, quando estiverem em causa instituições consideradas menos 

significativas, sobre as quais o BCE tenha exercido o poder de supervisão.49 Finalmente, as 

instituições de crédito menos significativas são da responsabilidade, via de regra, da Autoridade 

Nacional de Resolução50 com respeito pelas instruções traçadas pelo CUR. Pode, também, o 

CUR decidir, quando entender necessário para assegurar a aplicação coerente de elevados 

padrões de resolução, exercer diretamente o poder de resolução, ou na sequência de um pedido, 

após consulta da Autoridade Nacional de Resolução.51 

                                                           
42 Disponível em site consultado, pela última vez, em 06/08/2018 http://www.apb.pt/content/files/UnioBancria.pdf  
43 Composto por um Presidente; quatro membros, que exercem funções a tempo inteiro; e um membro nomeado 

por cada Estado-Membro participante, em representação das suas Autoridades Nacionais de Resolução. E ainda, 

dois representantes, designados pela Comissão e pelo BCE, habilitados a participar nas sessões plenárias e 

executivas, como observador permanente. Vide art. 43º nº1 e 3 do Regulamento (UE) nº 806/2014. 
44 Vide art.42º nº1 e 2º do Regulamento (UE) nº806/2014. 
45 Vide art.31º nº1 do Regulamento (UE) nº 806/2014. 
46 Vide art.4º nº1 do Regulamento (UE) nº806/2014 e art. 2º definição nº1 do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
47 (SILVA, 2017) P.1019 
48 Vide art.7º, nº2 al) a), mediante o processo do art.8º do Regulamento (UE) nº806/2014. 
49 Art.6º nº5 al.b) do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
50 Vide art.7º nº3 al.a), mediante o processo do artigo 9º do Regulamento (UE) nº.806/2014. 
51 Vide art.7º nº4 al. a) e b) do Regulamento (UE) nº806/2014. 

http://www.apb.pt/content/files/UnioBancria.pdf
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CAPÍTULO II - O Terceiro Pilar da União Bancária 

Como é conhecido, os sistemas de garantia de depósitos têm um papel fundamental na 

rede de segurança financeira. Eles contribuem para fomentar a confiança dos depositantes, 

prevenindo as corridas bancárias provocadas pelo pânico e, portanto, preservam a estabilidade 

financeira.52 Apesar da sua relevância, têm sofrido alterações ao longo dos anos, em busca do 

modelo perfeito para o terceiro pilar. Isto mesmo demonstrarei em seguida, analisando a 

Diretiva em vigor e, posteriormente, o Regulamento proposto pelo PE e pelo Conselho para 

substituir a mesma. 

 

1. Diretiva 2014/49/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014  

1.1. Antecedentes 

Atualmente, temos sistemas de garantia de depósitos, em cada Estado-Membro, que têm 

a função de reembolsar os depositantes em caso de insolvência de uma instituição de crédito e 

indisponibilidade dos seus depósitos.53 Assim, a importância de um sistema garantia depósitos 

está patente na continuidade do compromisso assumido pelas instituições em caso de falência.54 

A tentativa por um melhor sistema de garantia de depósitos tem vindo a ser travada já 

há algum tempo, afigurando-se bastante anterior à idealização de uma UB.55 Deste modo, a 

primeira recomendação data de 1987 -87/63/EEC- com o objetivo de que todos os Estados-

Membros adotassem um sistema de garantia de depósitos56 até 1 de janeiro de 1990. Foi a 

primeira tentativa falhada, pois era entendimento de alguns Estados que tal não constituía uma 

necessidade.57 

Surge depois uma nova proposta para uma Diretiva, em 1992, por parte da Comissão, 

que após alterações por parte do Comité Económico e Social e do PE, levou ao surgimento de 

nova proposta em 1993, posteriormente adotada sob forma de Diretiva 94/19/CE, de 30 de maio 

                                                           
52 (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.5 
53Disponível em site consultado, pela última vez, a 30 de junho de 2018 

http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/banking-union/single-rulebook/deposit-guarantee-schemes/ 
54 (MARTINS, 2016) P.310  
55 (MARTINS, 2016) P.312  
56 Na altura, apenas 6 dos 12 Estados tinham um sistema de garantia de depósitos. (COLAERT, 2015) P.377 
57 Refere a Comissão Europeia que “[d]espite this Recommendation, some Member States [were] not yet 

convinced of the need for all their credit institutions to be required to belong to a deposit guarantee scheme, and 

two Member States [had] not yet introduced one at all.” Cit. por (COLAERT, 2015) P.377 
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de 1994.58 Esta introduzia o montante ECU 20.000 e um período máximo de 3 meses, sem 

harmonizar o método de financiamento.59 

Devido à crise, esta Diretiva foi alterada, entrando em vigor a Diretiva 2009/14/CE, do 

PE e do Conselho, de 11 de março de 2009,60 que alterou o nível de cobertura para 100.000€ e 

reduziu o prazo de reembolso para vinte dias úteis.61 

Já no âmbito da UB, surgiu a proposta de Diretiva da Comissão, relativa aos sistemas 

de garantia de depósitos, a 12 de julho de 2010. Entre os Estados-Membros houve controvérsia 

e desagrado, com alguns a não concordarem com o período de reembolso extremamente 

reduzido e com a harmonização dos requisitos de financiamento. No entanto, após um intenso 

debate e negociações políticas, foi determinada a Diretiva atualmente vigente.62 

 

1.2. Análise à Diretiva  

Um sistema de garantia de depósitos deve ser munido de três elementos para o 

cumprimento eficaz dos seus objetivos.63 Primeiro, uma cobertura suficiente; segundo, um 

período de pagamento curto; e, terceiro, um financiamento adequado.64 

Procederemos, com base na necessidade de cumprir estes objetivos, à análise da Diretiva 

vigente.65  

 

1.2.1. Nível de cobertura 

É aplicável a todos os depositantes, sejam pessoas singulares ou empresas, que 

detenham depósitos agregados indisponíveis.66 Os quais serão ressarcidos pelo sistema de 

garantia ao qual o seu banco pertence, independentemente do número de depósitos, da moeda 

e da sua localização na União.67 

                                                           
58 Constituiu um verdadeiro marco na regulação da proteção dos depósitos na Europa, ao regulamentar o 

funcionamento dos sistemas de garantia de depósitos com base em critérios mínimos de harmonização e no 

princípio de mútuo reconhecimento. Instituiu, ainda, a obrigatoriedade dos bancos se afiliarem a um sistema, 

enquanto pré-requisito para obterem a licença bancária. (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.5 
59 (COLAERT, 2015) P.377 e 378 
60 Esta foi o primeiro passo de encontro a uma reforma estrutural nos sistemas de garantia de depósitos, ao corrigir 

algumas fraquezas, alcançou uma maior convergência entre os SGN. (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.6 
61 (MARTINS, 2016) P.313   
62 (COLAERT, 2015) P.379 
63 Objetivos estes que são inspirar a confiança nos depositantes e promover a estabilidade bancária. 
64 (COLAERT, 2015) P.375 
65 De salientar que esta Diretiva representa já um passo significativo no processo de convergência dos SGN, 

quando comparada com a Diretiva de 2009. (QUELHAS, 2016) P.409  
66 Significa que este depósito venceu e apesar de exigível não fora pago pela instituição de crédito vide art.2º nº1 

ponto 8 da Diretiva 2014/49/UE.  
67 Vide de art.7º nº1 da Diretiva 2014/49/UE. 



Sistema Europeu de Seguro de Depósitos: Mind the Gap 
 

18 
 

Encontra-se fixado um nível de cobertura até ao montante de 100.000€,68 para os 

depósitos agregados de cada depositante.69 Importante salientar que se mantém o princípio de 

um limite harmonizado por depositante, e não por depósito.70 

Os depósitos que não estão excluídos de qualquer reembolso são chamados de depósitos 

elegíveis.71 Contudo, a cobertura apenas se aplica até ao limite fixado pelas normas legais. 

Deste modo, os depósitos que não excedem o nível de cobertura (100.000€) são os chamados 

depósitos cobertos.72 

Quanto ao regime do nível de cobertura, há alguns regimes excecionais que devem ser 

tomados em atenção. Em primeiro lugar, se um Estado, a 1 de janeiro de 2008, detivesse um 

nível de cobertura situado entre os 100.000€ e os 300.000€,73 podia manter o mesmo até 31 de 

dezembro do presente ano, com intuito de preservar a confiança dos seus depositantes.74 Em 

segundo lugar, quando forem depositadas quantias muitos elevadas, devido a uma particular e 

excecional circunstância,75 é permitido que a proteção conferida seja superior ao nível de 

cobertura geral. Esta exceção apenas pode ter lugar durante um período mínimo de 3 meses, 

nunca superior a 12 meses, a contar da data em que o depósito tenha sido creditado, ou a partir 

do momento em que este se torne legalmente transferível. Fica, então, não harmonizada uma 

área significativa do regime de garantia de depósitos, cabendo ao Estado-Membro decidir as 

condições exatas desta exceção, bem como o nível de cobertura máxima temporária para estes 

depósitos, tomando sempre em consideração a importância da proteção para os depositantes e 

as condições de vida nos Estados.76  

 

1.2.2. Período de Reembolso 

Estabelecido um período de 7 dias úteis,77 a contar da data em que as autoridades 

administrativas ou uma autoridade judicial tenham declarado o depósito indisponível.78  

                                                           
68 Este valor está previsto no art.6º nº1 da Diretiva 2014/49/UE e está sujeito a uma revisão periódica pela Comissão 

a ocorrer, pelo menos, de cinco em cinco anos, vide nº6 do mesmo artigo. 
69 Vide art.6º nº1 da Diretiva 2014/49/UE. 
70 Vide considerando nº22 da Diretiva 2014/49/UE. 
71 Vide art.2º nº1 ponto 4 da Diretiva 2014/49/UE. 
72 Vide art.2º nº1 ponto 5 da Diretiva 2014/49/UE. 
73 Só sucede em dois Estados como Itália e Noruega, este último que faz parte da Área Económica Europeia. 

(COLAERT, 2015) P.381 
74 Vide considerando nº23 da Diretiva 2014/49/UE. 
75 Circunstâncias previstas no art.6º nº2 da Diretiva 2014/49/UE. 
76 (COLAERT, 2015) P.381  
77 Este período temporal pode ser atingido faseadamente com obrigatoriedade de terminar a 31 de dezembro de 

2023. Vide art. 8 nº2 da Diretiva 2014/49/UE. 
78 Vide art.8 n º1 e artigo 2 nº1, ponto 8 al. a) e b) da Diretiva 2014/49/UE. 
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Também aqui existem algumas exceções, desde logo, durante o período de transição, os 

sistemas que não conseguirem garantir o montante reembolsável, dentro do prazo legalmente 

estipulado, devem assegurar que os depositantes têm acesso, no prazo de 5 dias úteis a contar 

da apresentação do pedido, a um montante adequado dos seus depósitos cobertos para cobrir os 

seus custos de vida, o qual posteriormente será deduzido do montante reembolsável.79 Trata-se 

de um conceito em aberto, visto que não existe definição para o que é um “montante adequado”, 

sendo da tarefa dos Estados o seu preenchimento de acordo com o custo de vida de cada um.80 

Outra exceção tem a ver com a possibilidade de adiamento do pagamento, deixando a Diretiva 

em aberto o período máximo para o fazer.81  

 

1.2.3. Financiamento 

Para assegurar que os depositantes de todos os Estados beneficiam de um nível 

igualmente elevado de proteção, o financiamento dos sistemas de garantia de depósitos deve 

ser harmonizado quanto ao nível de financiamento.82 

O princípio básico nesta diretiva é que os meios de financiamento são, direta ou 

indiretamente, provenientes de contribuições feitas por instituições de crédito. O cálculo das 

contribuições baseia-se não só no montante dos depósitos cobertos, detidos por uma instituição, 

mas também no nível de risco incorrido por esta.83 São os SGN que através dos seus próprios 

métodos calcularão as contribuições, tendo apenas em atenção que o cálculo deva ser 

proporcional ao risco dos membros e dos vários modelos de negócio.84  

 

a) Contribuições ex-ante  

São contribuições periódicas, devidas uma vez por ano, para a construção de fundos a 

serem utilizadas em caso de falência de um banco.  

Cada SGN deve atingir, pelo menos, um nível-alvo de 0.8% do montante dos depósitos 

cobertos das suas instituições de crédito. Devido à dificuldade patente em alguns Estados-

Membros, foi concedido um prazo limite, 3 de julho de 2024, dentro do qual todos os Estados 

devem harmonizar os seus sistemas.85  

                                                           
79 Vide art.8º nº4 da Diretiva 2014/49/UE. 
80 Vide considerando nº39 da Diretiva 2014/49/UE. 
81 (COLAERT, 2015) P.394  
82 Vide considerando nº27 da Diretiva 2014/49/UE. 
83 Vide art.13º nº1 da Diretiva 2014/49/UE. 
84 Vide art.13º nº2 da Diretiva 2014/49/UE. 
85 Vide art.10º nº2 da Diretiva 2014/49/UE. 
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Neste tipo de financiamento, existem exceções que permitem a diminuição do nível-

alvo até 0.5% dos depósitos cobertos. A primeira exceção ocorre quando as instituições operam 

num mercado altamente concentrado, nos quais, pela dimensão e pela interconexão da maior 

parte das instituições, a probabilidade de liquidação, segundo os processos normais de 

insolvência é remota, porque representa um possível perigo para a estabilidade financeira. A 

segunda ocorre quando for improvável que uma parte significativa dos meios financeiros 

disponíveis venha a ser utilizada para medidas de proteção dos depositantes cobertos. Para o 

aparecimento destas exceções é necessário existir autorização dos Estados às suas instituições 

de créditos, as mesmas serem devidamente justificadas e previamente aprovadas pela 

Comissão.86 Existindo, ainda, a possibilidade de diferimento das mesmas, prevista no art.8 nº5 

da Diretiva. 

 

b) Contribuições ex-post 

Estas serão as contribuições cobradas quando os recursos financeiros forem 

considerados insuficientes para cobrir a totalidade dos depósitos cobertos. Os membros do 

sistema de garantia de depósitos terão, então, de pagar contribuições extraordinárias, não 

superiores a 0.5% dos seus depósitos cobertos respeitantes a cada ano civil. Poderão, ainda, ser 

requeridas contribuições mais elevadas, em casos excecionais, mediante a aprovação das 

autoridades competentes.87 

Estas contribuições podem igualmente ser suspensas, total ou parcialmente, caso se 

entenda que o pagamento coloca em causa a liquidez e solvabilidade de uma instituição. Mas, 

esta suspensão não pode ser concedida num prazo superior a 6 meses, podendo ser prorrogada 

a pedido da instituição e as contribuições pagas quando o seu pagamento já não colocar em 

causa a liquidez ou solvabilidade da instituição.88 

Estas contribuições apresentam vantagens e desvantagens. Quanto às vantagens deve-

se tomar em atenção que apenas são requeridas numa situação de necessidade. E, ainda, como 

a priori os Estados sabem que terão de contribuir em caso de falência de uma instituição 

bancária, isso incentiva-os a ficarem em alerta. Contudo, também é criado um problema de 

risco moral, visto que uma instituição prefere ser ajudada a ajudar. Por outro lado, o sistema de 

garantia de depósitos é chamado a intervir em situações de crise económica, então as 

                                                           
86 Vide art.10º nº6 al. a) e b) da Diretiva 2014/49/UE. 
87 Vide art.10º nº8, 1º parágrafo da Diretiva 2014/49/UE. 
88 Vide art.10º nº8, 2º parágrafo da Diretiva 2014/49/UE. 
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instituições de crédito são chamadas a contribuir quando as circunstâncias económicas já se 

encontram deterioradas. Assim, o financiamento ex-post é intrinsecamente pró-cíclico, porque 

incentiva os comportamentos arriscados em épocas favoráveis, mas em situações de tensão, 

drena a liquidez dos bancos.  

A Diretiva reconhece este problema, solucionando com a possibilidade de diferimento 

destas contribuições quando a instituição se encontra em situação sensível. Contudo, esta 

exceção, em tempos de crise, pode diminuir seriamente esta fonte de financiamento e atrasar o 

pagamento dentro do tempo legalmente previsto.89 

 

c) Meios de financiamento alternativos 

Ainda assim, por vezes, as contribuições ex-ante e ex-post podem apresentar-se 

insuficientes para cobrir todos os depósitos e, como tal, os Estados-Membros têm de assegurar 

que os seus sistemas dispõem de fontes de financiamento alternativos.90  

A maioria dos Estados já asseguram as suas instituições com uma linha de crédito, caso 

o seu sistema de garantia de depósitos não consiga cumprir com as suas obrigações. Mas, uma 

garantia proveniente do Estado apenas pode ser considerada como uma linha de crédito 

governamental, a qual posteriormente será devolvida pelos sistemas com novas contribuições 

que partam das suas instituições.91 Embora constitua uma obrigação dos Estados-Membros 

garantir que os seus sistemas disponham de meios de financiamento alternativos, o 

considerando nº45 da Diretiva reitera que tal não tem como propósito, responsabilizar os 

sistemas perante os depositantes, quando estes tenham assegurado a instauração ou o 

reconhecimento oficial de um ou mais sistemas de financiamento, segundo condições 

estipuladas na Diretiva em análise. Na nossa opinião, esta hipótese nem deveria ser colocada 

em cima da mesa por sustentar a dependência do setor bancário ao seu Estado. 

Também está estipulada na Diretiva, a hipótese de empréstimos entre Estados-

Membros, sendo a solução muito mais prudente e cautelosa do que na sua proposta inicial que 

data de 2010. 92  

 

                                                           
89 (COLAERT, 2015) P.406 e 407  
90 Vide art. 10º nº9 da Diretiva 2014/49/UE. 
91 (COLAERT, 2015) P.408  
92 (COLAERT, 2015) P.409  
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1.3. Críticas à Diretiva 

Esta Diretiva é considerada por Colaert,93 um dos melhores atos normativos no âmbito 

do Direito Financeiro Europeu. Segundo este autor, os elementos chave apresentam-se como 

bastante equilibrados em relação à carga que impõem às instituições e na melhoria que 

representam para a estabilidade financeira. 

Existem, no entanto, algumas opções que não são as melhores do ponto de vista da 

estabilidade financeira. Atentemos, em primeiro lugar, no nível-alvo ex-ante. Pesquisas 

apontam para a insuficiência do mesmo para lidar com a falha de uma instituição grande. O 

nível-alvo de 0.8% resulta em esquemas subfinanciados, incapazes de lidar com a falência de 

uma grande instituição, quanto mais com múltiplas falências.94 Quanto a este nível-alvo, 

salvaguarda-se a possibilidade de os Estados fixarem um nível mais elevado ou poderem 

solicitarem contribuições ex-ante adicionais. Isto parece plausível do ponto de vista da proteção 

do depositante, mas introduz níveis de financiamento diferenciados entre as instituições de 

crédito dos diferentes Estados o que compromete, desde logo, a harmonização que a Diretiva 

preconiza, bem como prejudica o surgimento de um sistema europeu.95 

Em segundo lugar, a questão de o prazo estipulado para os reembolsos ser diminuto, é 

por um lado desejável, para que os reembolsos ocorram de forma célere, mas coloca, por outro, 

algumas complicações. Primeira, sendo o deferimento do prazo uma possibilidade, pode 

resultar em que muitos dos depositantes não obtenham o pagamento dentro do prazo estipulado. 

O deferimento é possível desde que estejam em causa alguma das exceções do art. 8º nº5, em 

que cada complicação menor ou incerteza pode levar ao preenchimento de umas das alíneas. 

Especialmente a alínea a) do mesmo que diz “uncertainty whether a person is entitled to receive 

repayment”. Criando aqui uma situação de risco moral,96 que é agravada pelo facto de não ter 

sido estabelecido um prazo máximo para o diferimento quando haja preenchimento das alíneas 

deste artigo. Portanto, quanto maior o número de depositantes que caibam na alínea deste artigo, 

mais se prejudica a função de curto prazo do reembolso da Diretiva. Segunda, para a 

prossecução rápida do reembolso e dentro do prazo, o setor bancário precisa de se munir de 

sistemas computorizados, para que as informações necessárias sejam entregues de forma 

adequada e célere. A sistematização é fulcral para que o pagamento ocorra dentro do prazo, 

                                                           
93 (COLAERT, 2015) P.412 
94 (COLAERT, 2015) P.402, 403 e 413 
95 (COLAERT, 2015) P.405 
96 (COLAERT, 2015) P.398 e 413 



Sistema Europeu de Seguro de Depósitos: Mind the Gap 
 

23 
 

contudo tem como reverso da medalha, os custos elevados que implicará.97 Portanto, o prazo 

de 7 dias pode ser comprometido. 

Em terceiro lugar, a possibilidade de redução do nível-alvo para 0.5%, no caso de 

Estados que detenham um mercado altamente concentrado e interligado, do ponto de vista da 

estabilidade, é uma exceção que leva a resultados contraditórios.98 Desde logo, porque Estados 

com instituições sistémicas precisarão de um sistema que seja melhor financiado para lidar com 

uma falência. Nestes casos, os sistemas não servem o objetivo primário de reembolso aos 

depositantes em caso de falência, porque não serão suficientemente financiados para tal. Esta 

exceção apenas pode ser compreendida do ponto de vista da UB, pelo facto de que nestes 

mercados nenhuma instituição pode ser sujeita a processos normais de insolvência, funcionando 

os SGN, nestes casos, apenas como uma extensão do fundo de resolução.99 Esta exceção é 

também prejudicial, por colocar em causa a igualdade que tanto se pretende introduzir com esta 

Diretiva. Ora ao permitir que alguns Estados diminuam o seu nível-alvo de financiamento, as 

suas contribuições serão menores quando em comparação com outros. Ainda que o efeito 

económico seja considerado marginal, deita por terra um dos objetivos da Diretiva: a criação 

de condições de concorrência equitativas.100 Para além disto, esta exceção dificulta o processo 

de criação de um fundo de seguro de depósitos europeu, pois se esta Diretiva é um passo nesse 

sentido, como podemos uniformizar se há uma considerável diferenciação nos níveis de 

financiamento entre Estados-Membros? Esta Diretiva pretende a harmonização dos sistemas, 

mas com esta exceção existirão certos SGN com um nível de financiamento ex-ante 

substancialmente menor, comprometendo a futura integração dos mesmos. Claramente aqui é 

tomada em consideração a situação do Estado ao invés da visão de mercado interno. Se o 

objetivo da UB é um mercado financeiro interno, considerações quanto à concentração e 

interconexão do mercado financeiro não devem ocorrer a nível nacional.101  

Mediante o exposto é possível responder à questão: a Diretiva é constituída por aqueles 

três elementos essenciais? Para começar, conclui-se que a cobertura não é suficientemente alta, 

não sendo capaz de lidar com falência de instituições maiores. Em segundo lugar, apesar de 

prever um período de pagamento e meios de financiamento para um pagamento célere, acaba 

                                                           
97 (COLAERT, 2015) P.397 e 413 
98 (COLAERT, 2015) P.414 
99 De salientar ainda que, nestes casos, a Diretiva de Recuperação e Resolução não prevê um financiamento ex-

ante superior para o fundo de resolução nesses Estados. Isso significa que nestes a soma dos fundos disponíveis 

para resolução e recuperação é menor em comparação com os outros Estados. (COLAERT, 2015) P.404 
100 (COLAERT, 2015) P.404  
101 Para Colaert, neste ponto a Diretiva falha redondamente numa densificação da UB. (COLAERT, 2015) P.405 

e 406 



Sistema Europeu de Seguro de Depósitos: Mind the Gap 
 

24 
 

por permitir algumas exceções que deitam por terra a eficácia daqueles. Na verdade, os Estados 

têm à sua disposição diversas possibilidades de contornar a Diretiva que culminam na 

dissemelhança entre estes, a própria estabilidade financeira não se encontra assegurada. É 

necessário pôr um fim a estas discrepâncias e possibilidades de fuga, de forma a abrir caminho 

a um fundo europeu de proteção de depósitos.  

 

2. Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

2.1. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de 

novembro de 2015 que altera o Regulamento (UE) nº 806/2014 com vista 

à criação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos 

Esta proposta tem por base o quadro vigente dos SGN estipulado na Diretiva 

2014/49/UE. Convém notar que o SESD tem como objetivo melhorar a eficiência económica 

dos atuais dispositivos de seguro através de uma mutualização gradual dos fundos disponíveis 

para os reembolsos, sem que tal venha a traduzir-se num aumento das contribuições.102 

A ideia presente passa por o SESD cobrir todos os SGN reconhecidos oficialmente num 

Estado-Membro participante103 e todas as instituições de crédito afiliadas a esses sistemas.104  

A sua cobertura circunscreve-se aos pagamentos dos depositantes bancários e ao 

financiamento dos procedimentos de resolução.105 

O plano para a criação do SESD prevê uma abordagem em três fases sucessivas, a fase 

de resseguro e a fase de cosseguro até ser atingida uma fase de seguro pleno.106 Apesar desta 

previsão, o papel dos sistemas nacionais será deveras relevante, assumindo-se como parte do 

SESD.107 Tornando-se de forma gradativa, ressegurados, cossegurados e segurados pelo SESD. 

Pretendendo-se que o SESD complemente a atividade destes, segundo o princípio de 

subsidiariedade, consagrado no art.5º do TUE.108 Para além do mais, o nível de financiamento 

                                                           
102 (Europeu e Conselho, 2015) P.4 
103 Estados participantes são Estados-Membros cuja moeda é o Euro ou aqueles que estabeleceram uma cooperação 

estreita com o BCE para participarem no MUS. Vide art.2º nº4 ponto 55 do Regulamento que altera o Regulamento 

(UE) 806/2014 conforme a definição estabelecida no art.4º nº1, ponto 1 do Regulamento (UE) nº1024/2013. 
104 Isto quer dizer que sistemas estatutários ou sistemas de proteção institucional também ficam protegidos 

conquanto reconhecidos pelo seu sistema de garantia de depósitos. Vide art.1º nº2 da Diretiva 2014/49/UE. 
105 (MARTINS, 2016) P.1024 
106 A transição entre fases ocorre automaticamente. Ponto nº10 (Europeia, 2015) 
107 Aliás, manter-se-ão, após 2024, como um ponto de contato entre os bancos e os depositantes. Ponto nº20 

(Europeia, 2015) 
108 (QUELHAS, 2016) P.404 
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e de cobertura de perdas aumentará com a evolução das fases. Sendo que o acesso ao SESD 

está dependente do cumprimento na íntegra das regras patentes na Diretiva.  

A fase de resseguro será uma primeira fase com uma duração de três anos,109 (deveria 

ter tido início em 2017 e decorrido até 2020).  

Nesta primeira fase, para obter o apoio do SESD, o SGN tem de, primeiro, cumprir com 

o preenchimento do fundo até ao nível exigido, através da arrecadação das contribuições ex-

ante devidas pelas suas instituições de crédito,110 tendo para além do mais que, previamente, 

esgotar os seus próprios recursos.111  Isto significa que, nesta fase, só após o depauperamento 

do fundo nacional, consegue este aceder ao SESD.  

Nesta fase, o SESD apoiará os SGN de duas formas: primeiro, financiando-os em caso 

de necessidade de liquidez,112 provocada por reembolsos113 ou por uma contribuição para 

resolução114 e, segundo, cobrindo as perdas dos mesmos,115 que decorram ou do pagamento aos 

depositantes ou de uma contribuição para um processo de resolução.116 

Contudo, o financiamento concedido, quer no primeiro quer no segundo caso, é 

limitado. No primeiro caso, a 20% do défice de liquidez e, no segundo caso, a 20% do excesso 

de perdas que um sistema de garantia participante sofra.117  

Com esta primeira fase pretende-se evitar o risco moral e fomentar a paridade, não 

dando aso a que existam sistemas nacionais a beneficiarem do fundo europeu mais do que 

outros, porque uns chegaram em primeiro lugar.118 O SESD funcionará, então, como uma fonte 

adicional de financiamento para os SGN e enfraquecerá o vínculo entre os bancos e as entidades 

soberanas, mas não proporcionará aos sistemas nacionais uma garantia na qual se possam 

apoiar, nem assegurará que é dada igual proteção a todos os depósitos da UB. 

Após esta fase será dado o verdadeiro passo em frente na gestão da proteção dos 

depositantes, com a evolução do SESD para uma fase de cosseguro, a qual terá duração de 

                                                           
109 Vide art.41º-A nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
110 Aqui o cálculo baseia-se no nível de liquidez hipotético que SGN deve atingir se cumprir todas as obrigações 

que lhe sejam impostas, e não no atual nível de liquidez que detenha. (CARMASSI et al., 2018) P.10 
111 Inclusivamente, cobrar contribuições ex-post a curto prazo. (CARMASSI et al., 2018) P.10 
112 Vide art.41º-A nº2 da proposta de Regulamento do Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
113 Vide art.41º-B nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
114 Vide art.41º-B nº2 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
115 Vide art.41º-A nº3 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
116 Vide art.41º-C nº1 e 2 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
117 Vide art.41º-A nº4 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
118 Ponto nº8 (Europeia, 2015) 
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quatro anos.119 Esta é uma fase progressivamente mutualista,120 também ela sujeita a limites e 

salvaguardas contra possíveis abusos. Durante quatro anos, os SGN serão cossegurados pelo 

SESD, sendo que, nesta fase ao contrário da primeira, o financiamento e a cobertura de perda 

têm início desde o primeiro euro. Desta forma o esgotamento dos fundos nacionais não tem de 

ocorrer. 121-122   

Assim, através do FSD, os participantes cossegurados terão financiamento em caso de 

falta de liquidez, cobrindo também as perdas do sistema de garantia participante. Ambos têm 

lugar tanto em caso de reembolso de depósitos, como em caso de contribuições para uma 

resolução.123 

A diferença entre estas duas fases reside no facto de o cosseguro implicar uma partilha 

de reembolsos entre os sistemas nacionais e o fundo europeu.124 Não obstante, as duas fases 

têm ainda caraterísticas em comum, assegurando uma evolução gradual, facilitando a passagem 

de uma para outra.125 

A fase final é expectável que comece em julho de 2024.126 Trata-se de um seguro pleno 

para os sistemas de garantia participantes,127 que através do FSD, cobrirá integralmente as 

necessidades de liquidez dos sistemas nacionais e as suas perdas, em caso de reembolso ou 

procedimento de resolução.128 Por outras palavras, a fase final consiste numa mutualização de 

100%, com os SGN plenamente assegurados pelo FSD,129 sem um limite para o valor 

concedido.130 

Para além deste desenho legal, convém tomar em atenção que o acesso ao SESD se 

encontra sujeito a algumas condições, por forma a levar os sistemas nacionais a reduzirem os 

custos e o risco. Em primeiro lugar, os sistemas nacionais têm de assegurar um nível-alvo anual 

para puderem usufruir do SESD. 

                                                           
119 Vide art.41º-D nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
120 Isto quer dizer que a cobertura concedida aumenta ao longo dos quatro anos. No primeiro ano do quadriénio 

cobre 20%, e aumentará 20 pontos percentuais em cada ano subsequente, assim, no segundo ano, 40%; no terceiro 

ano, 60%; e atingirá os 80%, no quarto ano. Vide art.41º-E do Regulamento que altera o Regulamento (UE) 

806/2014. 
121 Para este cálculo já não toma em consideração os montantes relativos aos meios financeiros disponíveis que o 

SGN deve ter à data. (CARMASSI et al., 2018) P.11 
122 (CARMASSI et al., 2018) P.10  
123 Vide art.41º-F e art. 41º-G da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
124 Como já foi dito, nesta fase o fundo europeu intervém quando necessário desde o primeiro euro. Isto quer dizer 

que, nesta fase, os SGN têm um papel que é complementado pela atuação do SESD.  
125 Ponto nº8 (Europeia, 2015)  
126 (CARMASSI et al., 2018) P.11  
127 Vide art.41º-H nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
128 Vide art.41º-H nº2 e 3 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
129 (SILVA, 2017) P.1025 
130 (CARMASSI et al., 2018) P.11 
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Em segundo lugar, na sequência de um pagamento, um sistema nacional deve assegurar 

que maximiza a receita que provenha da insolvência de um banco, devendo reembolsar o 

Conselho.131  

Em terceiro lugar, para evitar a criação de risco moral, existe hipótese de os SGN serem 

excluídos do auxílio do SESD, se tiver existido acesso injustificado ou incorreto dos mesmos, 

ou quando não tiverem cumprido com as suas obrigações decorrentes do Regulamento ou da 

Diretiva dos Sistemas de Garantia de Depósitos.132 

Para a administração é necessária uma entidade independente europeia que determine o 

montante das contribuições baseado no risco, monitorize a entrada das mesmas e administre em 

casos de financiamento.133 A administração ficará a cargo do Conselho Único de Resolução e 

Seguro de Depósitos, o atual CUR,134 mediante alteração na sua estrutura.  

Assim, o CUR administrará o FSD e o FUR conjuntamente. A razão desta sinergia é o 

Conselho funcionar como um primeiro ponto de contacto em caso de uma crise, tornando a 

gestão desta mais rápida e eficaz.135 

Os meios financeiros que constituem o FSD terão como meta dois níveis-alvo 

subsequentes:136 o primeiro, a ocorrer até ao final da fase de resseguro, com um nível-alvo de 

20% de 4/9 da soma de todos os níveis-alvo mínimos nacionais que devem os SGN atingir em 

conformidade com o art.10º nº2, primeiro parágrafo, da Diretiva 2014/49/UE; o segundo, que 

terá fim na fase de cosseguro, no qual os meios financeiros disponíveis do FSD devem atingir 

a soma dos níveis-alvo mínimos que os sistemas de garantia de depósitos participantes devem 

conseguir em conformidade com o art.10º, nº2, primeiro parágrafo, da Diretiva 2014/49/UE.  

São os bancos dos Estados-Membros participantes que financiam o FSD através de 

contribuições ex-ante devidas e pagas ao CUR.137  

O nível-alvo de 0.8% dos depósitos cobertos da Diretiva será mantido. E, apesar de as 

contribuições para o SESD constituírem uma obrigação distinta das contribuições ex-ante que 

os bancos têm de pagar aos seus SGN, de acordo art.10 nº2, primeiro parágrafo da Diretiva 

2014/49/UE, contam para esse nível-alvo,138 para que a passagem seja neutra em termos de 

custo. Assim as contribuições para o SESD serão deduzidas das contribuições para os SGN, as 

                                                           
131 Ponto nº12 (Europeia, 2015) 
132 Vide art.41º-I da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
133 Ponto nº19 (Europeia, 2015) 
134 Vide art.75º da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
135 Ponto nº19 (Europeia, 2015) 
136 Vide art.74º- B nº1 e 2 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
137 Vide art.74º-A nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
138 Vide art.74º- C nº4 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
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quais serão gradualmente reduzidas à medida que se aumentem as contribuições para o 

SESD.139 

O cálculo do montante total de contribuições ex-ante a solicitar às instituições de 

crédito, para atingir os níveis-alvo previstos nas fases de resseguro e cosseguro, é determinado 

pelo CUR, após a consulta das Autoridades Nacionais Competentes e do BCE e em 

coordenação com os sistemas de garantia de depósitos participantes.140 Na fase de resseguro, 

com base nisto, cada sistema calcula a contribuição devida e a pagar por cada um dos seus 

bancos membros. Após terminar esta fase, cabe ao CUR calcular a contribuição de cada 

instituição de crédito associada a um sistema de garantia de depósitos participante.141 As 

contribuições devem ser distribuídas pelo tempo, de forma uniforme, para que se atinja os 

níveis-alvo.142 

A contribuição ex-ante é sempre baseada no perfil de risco de cada banco. Na fase de 

resseguro, a contribuição de cada instituição é calculada segundo o montante de depósitos 

cobertos e o grau de risco que a instituição incorre em relação a outras instituições de crédito 

dentro do mesmo sistema participante.143 Já na fase de cosseguro144 e na fase de seguro integral, 

baseia-se no montante de depósitos cobertos e no grau de risco incorrido por cada instituição 

em relação às instituições associadas a todos os sistemas participantes.145 

Já as contribuições ex-post, apenas têm lugar no início da fase de cosseguro. Estas 

podem ser exigidas pelo CUR para cobrir a escassez de contribuições, necessárias para a 

concessão de financiamento e a cobertura de perdas.146 O CUR pode, por própria iniciativa, 

após consulta das autoridades competentes ou mediante proposta de uma autoridade 

competente, diferir, total ou parcialmente, o pagamento destas contribuições extraordinárias, 

                                                           
139 (SILVA, 2017) P.1027  
140 Vide art.74ºC nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
141 Vide art.74º-C nº2 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
142 Vide art.74º- B nº3 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
143 Vide art.74º-C nº5, 2º parágrafo da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
144 Vide art. 74º-C nº5, 3º parágrafo da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
145 A utilização da metodologia da UB, ou seja, uma metodologia que compara todos os bancos da UB e não 

somente dentro de cada sistema bancário nacional, tem o potencial de reduzir o cross subsidiation em comparação 

com um sistema no qual o cálculo das contribuições apenas tome em consideração os pares nacionais. Isto porque, 

seguindo um princípio de poluidor-pagador, um sistema bancário nacional contribuirá mais para o FSD, se arriscar 

mais, em comparação com outros sistemas bancários da UB. Esta abordagem tem como vantagem o alinhamento 

de incentivos e o combate ao risco moral. Uma vez que com esta abordagem, sistemas bancários com bancos 

detentores de maior risco, contribuiriam mais do que com uma abordagem em que as contribuições fossem somente 

baseadas no montante dos depósitos ou calculadas tendo apenas em atenção o risco dos bancos dentro do seu 

sistema bancário. (CARMASSI et al., 2018) P.24 
146 Vide art. 74º-D nº1 da proposta de Regulamento do Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
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caso se apresente necessário para proteger a posição financeira da instituição de crédito em 

questão.147  

Para além destas contribuições, pode o CUR contrair empréstimos ou outras formas de 

apoio para o FSD,148 inclusive a um sistema de garantia de depósitos de um Estado não 

participante e, igualmente, conceder-lhes empréstimos.149 

Quanto à execução prática deste SESD, tem de se tomar em atenção os seguintes passos: 

 

a) Alerta  

Os SGN têm um dever de alerta para com o CUR, no caso de se depararem com um 

caso de reembolso ou com um caso de uma resolução. Devem, ainda, apresentar todas as 

informações necessárias, para que o CUR avalie se estão reunidas as condições para o 

financiamento ou cobertura de perdas.150 

 

b) Notificação e desencadeamento 

O CUR, em sessão executiva, tem 24h para verificar se estão reunidas as condições para 

o apoio e decidir qual o montante que será disponibilizado.151 Tomada essa decisão, o CUR 

informará o SGN, tendo este a possibilidade de, no prazo de 24h após ter sido informado, pedir 

a revisão da decisão. A qual o CUR tem de rever dentro de 24h.152  

O financiamento é concedido logo que o CUR determine o montante e será pago sob a 

forma de contribuição de numerário153 ao sistema de garantia de depósitos participante. No caso 

de existir um aumento por via de uma revisão, o montante será disponibilizado aquando da 

tomada de decisão relativa ao pedido de revisão.154 

 

c) Monitorização, ressarcimento e cobertura de perda 

Após o Conselho ter fornecido financiamento ao SGN, irá determinar o excesso de 

perdas (no resseguro) ou perda (no cosseguro ou fase integral), acompanhar a utilização do 

                                                           
147 Vide art. 74º-D nº3 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
148 Vide art. 74º-G da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
149 Vide art. 74º-F da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
150 Vide art.41º-L nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
151 Vide art.41º-M nº1 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
152 Vide art.41º-M nº3 da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
153 Vide art.41º-N da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
154 Proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014 P.15  
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financiamento concedido para os reembolsos aos depositantes ou a utilização da contribuição 

para uma resolução e acompanhar os processos de insolvência.155  

 

2.2. Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central 

Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 

sobre a conclusão da União Bancária  

A verdade é que a proposta anterior ainda não prosseguiu e, até hoje, permanece sem 

efeito. A Comissão elaborou, por isso, uma nova comunicação, em outubro de 2017, que refere 

que “A União Bancária só pode funcionar se a redução dos riscos se fizer acompanhar da sua 

partilha. (…) Só poderá haver um sistema comum de garantia de depósitos quando todos os 

Estados-Membros tiverem feito a sua parte do trabalho a nível nacional.”156 

A Comissão apresenta, assim, o ponto de situação do SESD. Este está estagnado devido 

a dificuldades de natureza política, apesar de os trabalhos técnicos continuarem a ser levados a 

cabo, tendo como objetivo o seu aparecimento em 2018.157  

Apesar de a Comissão considerar que a proposta de novembro de 2015 apresenta uma 

solução bastante abrangente, entende como necessário por fim a alguns dos problemas causados 

por uma UB incompleta, mas que não se tem apresentado como uma tarefa de simples execução, 

pela existência de demasiadas posições divergentes entre os Estados. Com este cenário, a 

Comissão tem reiterado a necessidade de avançar para que não exista vulnerabilidade na UB 

face a futuras crises. Por isso, volvidos dois anos, apresenta esta comunicação aconselhando o 

PE e o Conselho a ponderar a criação do SESD de forma mais gradual.158 

 Nesta proposta propõe, em primeiro lugar, que na fase de resseguro, o SESD 

proporcione apenas cobertura de liquidez e não das perdas. Assim, em caso de falência de um 

banco, os sistemas nacionais teriam de esgotar previamente os seus fundos, tal funcionaria 

como um empréstimo posteriormente recuperado junto do setor bancário.159 Os restantes 

valores seriam suportados pelo fundo nacional através de recursos não transferidos para o SESD 

ou de contribuições ex-post provenientes dos bancos.160 

                                                           
155 Vide art.41º-P e Q da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 806/2014. 
156 Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União, a 13 de setembro de 2017. Cit. por (Europeia, 

2017) P.13 
157 (Europeia, 2017) P.10 
158 (Europeia, 2017) P.10 e 11 
159 Cobriria até 30% do défice de liquidez em 2019, 60% em 2020 e 90% em 2021. Esta seria uma cobertura 

maior do que a da primeira proposta. (Europeia, 2017) P.11  
160 (Europeia, 2017) P.10 e 11 
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 Em segundo lugar, propõe que a transição da primeira fase para a segunda não seja 

automática. Por forma a acautelar riscos morais e legados problemáticos, o acesso deveria estar 

sujeito à verificação de condições analisadas pela Comissão, isto é, uma análise específica à 

qualidade dos ativos a ocorrer até 2022. Só assim seriam reunidas as condições para a passagem 

para a fase de cosseguro. Propõe, também, que os SGN e o SESD contribuam em simultâneo 

para as perdas, numa proporção que aumentaria gradualmente, tendo início nos 30%.161 Assim, 

os Estado-Membros teriam de “arrumar a casa” para acederem ao fundo comum, assegurando 

que na fase final seria proporcionada uma melhor proteção aos depositantes e estabilidade 

financeira.162 

 Estes são os pontos fulcrais, mas existe ainda margem para outras melhorias na fase de 

cosseguro quanto à coordenação entre os sistemas nacionais e para uma aplicação mais coerente 

das regras. A Comissão reconhece, assim, as melhorias que a Diretiva trouxe, porém são ainda 

evidentes algumas diferenças a nível de aplicação das suas regras. Uma vez que, a 

harmonização dos SGN tem de ocorrer em paralelo com a instituição do SESD, é preciso uma 

uniformização dos mesmos, visto que o financiamento será feito através de um fundo comum 

para o qual todos cooperarão, que contribuirá também para o mercado interno.163 

 Relativamente às medidas discricionárias que a Diretiva em vigor permite, a Comissão 

relembra que no SESD todos os participantes serão afetados pela aplicação das mesmas, e que 

deve ser encontrada uma solução equilibrada que leve em consideração as especificidades 

nacionais e regionais, garantindo um tratamento equitativo a todos os bancos participantes. A 

uniformização reduzirá a fragmentação financeira e simplificará o papel de coordenação levado 

a cabo pelo SESD e pela Autoridade Bancária Europeia.164 

 De acordo com a posição da Comissão Europeia, as trocas de informações e os 

instrumentos podem, também, ser melhorados para promover a coordenação entre os sistemas, 

pois para o SESD funcionar devidamente, as Autoridades Nacionais Competentes e os sistemas 

de garantia de depósitos terão de colaborar entre si e com o CUR, muitas vezes dentro de prazos 

reduzidos.165  

                                                           
161 De notar apenas que, a Comissão não deixa qualquer indício acerca de como deve ter lugar este aumento e, 

portanto, o caminho para a mutualização não é claro. Dependendo da etapa final deste aumento progressivo, 

poderemos estar mais perto ou distante de um SESD com seguro total. 
162 (Europeia, 2017) P.11 e 12 
163 (Europeia, 2017) P.13  
164 (Europeia, 2017) P. 13 e 14 
165 (Europeia, 2017) P.14  
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CAPÍTULO III - A Inexistência de um SESD 

A estagnação patente na criação do SESD tem prorrogado a tomada de decisões 

estratégicas e atrasado a expansão intra-europeia dos bancos dos Estados-Membros, sobretudo 

quanto à localização, especialização, dimensão, estruturação interna e constituição de 

conglomerados financeiros.166 

 Como já foi referido, a Alemanha representa um dos grandes opositores ao SESD. A 

sua relutância prende-se com o receio de que a UE se transforme numa “união de transferência”. 

Contrastando com esta posição quanto ao terceiro pilar, temos a posição da Alemanha quanto 

aos dois primeiros pilares, nos quais desempenhou um papel relevante. Na verdade, o MUS foi 

proposto, pela primeira vez, por um Ministro alemão e a Alemanha apoiou a construção do 

MUR. Contudo, enquanto atribuem benefícios a estes dois -o MUS proporciona estabilidade 

sistémica e o MUR salvaguarda-a- entendem o SESD como causador de risco moral.167 

Classificam as medidas adotadas pelas instituições europeias para a criação de políticas 

financeiras de apoio aos Estados-Membros com rendimentos mais baixos, como o MEE, o 

MUS, o MUR como suficientes para a proteção dos depósitos e para evitar as corridas 

bancárias, colocando de lado a necessidade e imprescindibilidade da criação do SESD, pois a 

probabilidade de um banco falir, neste momento, já se encontra diminuída.168 

 A fundamentação utilizada contra o SESD tem por base uma argumentação jurídico-

económica e legal. Relativamente à primeira, o SESD é qualificado como potenciador de risco 

moral, pelo facto de emitir incentivos erróneos derivado do enviesamento do comportamento 

dos operadores financeiros. De acordo com esta posição, os reguladores e os supervisores 

seriam menos vigilantes, os Governos desvalorizariam o impacto das alterações das suas 

políticas orçamentais e fiscais na estabilidade financeira e os bancos diminuiriam a 

monitorização inter pares. Isto traduzir-se-ia na imputação de políticas domésticas 

equivocadas.169 Consideram, ainda, que o SESD é inapto para trazer estabilidade, uma vez que 

com o aumento de solidariedade entre os Estados, o mercado bancário europeu ficaria 

destabilizado, atendendo a comportamentos de instituições de crédito e de autoridades 

supervisoras e reguladoras nacionais. Está aqui presente, também, a questão relativamente à 

origem e repartição de financiamento pelos vários Estados. É possível que, no caso de 

                                                           
166 (QUELHAS, 2016) P.403 
167 Disponível em site, consultado pela última vez a 26/07/2018, http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-

insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/  
168 (QUELHAS, 2016) P.412 e 413 
169 (QUELHAS, 2016) P.415 

http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/
http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/
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insuficiência dos fundos privados, o seu suprimento recaia nos Estados com maior poder 

financeiro.170 

 Do ponto de vista legal, é apontada uma incompatibilidade do SESD com os 

fundamentos da economia de mercado e com o princípio da subsidiariedade vigentes na UE. 

Segundo esta posição,171 a Comissão pretende a introdução de uma nova imposição no setor 

bancário, ignorando os sistemas de garantia de depósitos existentes nos Estados, representando 

isto uma intervenção massiva nos direitos de propriedade e de liberdade de contrato, que não 

contribui para as expetativas sobre a segurança jurídica e proteção da propriedade, patentes na 

legislação da Alemanha e dos Estados-Membros.  

A própria base proposta - o art.114º do TUE172 - origina alguns problemas. Desde logo, 

esta ao requerer apenas a maioria qualificada, para se poder fazer qualquer intervenção, abre 

portas para uma maior centralização na UE, sempre que a conexão do mercado interno for 

possível, ainda que ténue, o que põe em causa o princípio da subsidiariedade.173 

 Deve-se notar que existem, nesta posição, algumas contradições. Desde logo, a 

Alemanha, em setembro de 2016, demonstrou estar empenhada em terminar com o elo entre os 

bancos e os Estados.174 A própria história alemã quanto à proteção de depósitos175 tem sido no 

sentido de privilegiar internamente a preservação da estabilidade dos bancos nacionais em 

detrimento da existência de um risco moral. Parece agora inverter à escala da UE estas 

prioridades. Outro ponto em que as contradições ficam claras tem a ver a crítica quanto às 

decisões terem por base uma maioria qualificada. De facto, a mesma questão não foi colocada 

por este Estado relativamente ao MUR.176 Para terminar, não deixa de ser curioso referir que o 

próprio mecanismo de mutualização do risco do SESD está presente no MUR, quando, na 

verdade, o MUR é suscetível de criar risco moral e incentivos erróneos, mais que não seja pela 

sua natureza menos restrita e mais discricionária relativamente ao financiamento de 

resolução.177 

                                                           
170 (QUELHAS, 2016) P.419 e 420 
171 Disponível em site, consultado pela última vez a 26/07/2018, http://blogs.faz.net/fazit/2016/02/08/an-

insurance-scheme-that-only-ensures-problems-7298/  
172 Referente ao mercado interno. 
173 (QUELHAS, 2016) P.423 
174 Disponível em site, consultado pela última vez a 26/07/2018, http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-

insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/ 
175 Em 1931, um banco alemão faliu e com essa falência, existiram consequências disruptivas sistémicas. Assim, 

no pós-guerra, estruturaram um sistema elaborado de proteções institucionais, públicas e privadas, que permitiu o 

resgate ou a falência controlada dos bancos em 2007, protegendo os interesses dos depositantes e evitando a 

deflagração de corridas bancárias, salvaguardando a estabilidade sistémica. (QUELHAS, 2016) P.416 e 417 
176 (QUELHAS, 2016) P.428 
177 (QUELHAS, 2016) P.420 e 421 

http://blogs.faz.net/fazit/2016/02/08/an-insurance-scheme-that-only-ensures-problems-7298/
http://blogs.faz.net/fazit/2016/02/08/an-insurance-scheme-that-only-ensures-problems-7298/
http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/
http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/
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Parece evidente que a posição alemã detém algumas incongruências e argumentos que 

não são convincentes. Parece querer basear-se num ponto de vista legal e económico, mas os 

verdadeiros motivos centram-se em problemas políticos e económicos internos, bem como na 

singularidade regulatória alemã. É assim porque o sistema de garantia de depósitos alemão tem 

alguns aspetos específicos178 que dificultam a harmonização e inserção no SESD. No sistema 

complexo germânico existem imensos mecanismos específicos, que são aplicados a diferentes 

tipos de instituições de crédito. 

No fundo o que aqui está em causa é receio de vir a ser chamada para pagar contribuições 

extraordinárias em proveito de Estados, mais propensos ao risco, e a dúvida quanto à capacidade 

de compromisso dos mesmos de financiamento do SESD. 

 

  

                                                           
178 (QUELHAS, 2016) P.424 e 428 
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CAPÍTULO IV - A Escolha de um Modelo para a Proteção de  

Depósitos 

1. Propostas Alternativas  

1.1.  Defesa de um Modelo de Resseguro 

Devidos às dificuldades sentidas têm sido apresentados alguns modelos alternativos. 

A primeira proposta a salientar, é aquela que o resseguro deixa de ser uma mera fase, 

mas uma solução a considerar definitiva até 2024, debatendo-se posteriormente a sua 

viabilidade.179 

 Assim, os SGN manteriam um papel autónomo e permanente, com o compromisso de 

efetuarem um seguro com cobertura contra grandes choques. Este seguro seria gerido no âmbito 

do SESD, como previsto para os três primeiros anos na proposta previamente analisada, e o seu 

financiamento proviria do FSD através de prestações pagas pelos sistemas nacionais, prestações 

essas que constituem uma parte das que são cobradas aos seus bancos individualmente. Assim, 

a ideia passaria por existirem dois níveis de relação: a primeira constituída pelos SGN e pelos 

seus bancos e a segunda pelo resseguro europeu e pelos SGN.180 

 O modo de agir deste sistema será diferenciado no caso de uma falência de um banco 

pequeno ou da existência de um problema sistémico a nível nacional. Desta forma, de acordo 

com esta posição, o resseguro só entrará em ação se ocorrerem falências consecutivas em vários 

bancos, em que os seus SGN não tenham capacidade de resposta. 

De acordo com os defensores desta teoria, o modelo tem um problema quanto à sua base 

orçamental, pois os SGN não serão financiados de forma suficiente para agirem em caso de 

crise sistémica na ZE. No entanto, consideram que o problema permanece caso se opte por um 

único segurador a nível europeu.181 

 Segundo esta posição, as vantagens de um sistema de resseguro estão na fixação de um 

preço quanto a um risco geral macroeconómico. Isto porque um dos aspetos chave do resseguro 

é a sua função macroeconómica, a sua preocupação não será com os parâmetros de risco de 

cada instituição de crédito, mas antes com o risco sistémico decorrente dos desenvolvimentos 

ao nível geral.  

                                                           
179 (GROS, 2015) P.1 
180 (GROS, 2015) P.3 
181 (GROS, 2015) P.4 
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Assim, apesar de já se encontrarem estipulados no Quadro Europeu de Risco Sistémico 

bem como no Pacto de Estabilidade e Crescimento, procedimentos para prevenirem este risco, 

o sistema de resseguro será um modo para ultrapassar, de forma clara, uma resposta meramente 

nacional que apenas toma em consideração parâmetros de risco dos bancos individuais, que são 

incapazes de apreender estes fatores macroeconómicos.182 De facto, num sistema de resseguro, 

é possível um aumento do preço do seguro com indicadores macroeconómicos que sinalizem 

um maior risco.183 Este seria, aliás, um modelo que permitiria adotar o experience rating.184 

 

1.2. Defesa de um Modelo Institucional Único com um Compartimento 

Institucional Europeu e Compartimentos Nacionais 

Um outro modelo proposto passa por um quadro institucional único,185 no qual os 

seguros de garantia de depósitos, após um período de transição, seriam eliminados, criando-se  

depois compartimentos nacionais a par de uma entidade única a nível europeu.186 Este modelo 

está relacionado com a introdução de taxas de concentração soberana,187 gerando um tratamento 

mais apertado dos empréstimos em incumprimento, permitindo a redução e a partilha de risco, 

e uma proteção igual a todos os depositantes, impedindo o ring-fencing geográfico.188  

Esta proposta leva a uma proteção de depósitos “cega” em relação aos Estados-

Membros.189 O mesmo já não sucede em termos de mecanismos de financiamento. De facto, 

apesar de terem sido levado a cabo progressos para completar a UB, as diferenças nos ambientes 

nacionais, que afetam o modelo de negócio dos bancos, persistem em termos de tributação, 

                                                           
182 No passado já vimos que os parâmetros de risco dos bancos são incapazes de apreender os fatores macro. 

Tomemos como exemplo a Espanha, em que os seus bancos pareciam ser dos mais fortes e rentáveis a nível da 

ZE, isto porque apenas foram tomados em conta parâmetros normais de risco. Contudo, do ponto de vista de um 

cenário macro, teria sido possível detetar um nível elevado de risco. (GROS, 2015) P.5  
183 (GROS, 2015) P.5 
184 Este modelo é utilizado em diversas áreas, sendo em grande medida utilizada nos EUA, na área de seguros 

contra o desemprego. O qual implica que haja um aumento após a ocorrência de um evento segurado. Representa 

assim uma tentativa de vincular as contribuições de risco ao risco que se tenha de facto materializado. É usada 

também como forma de recuperação, ao fazer com que os Estados ao utilizarem o fundo federal tenham de ajustar 

as suas taxas de cobertura até pagarem a sua dívida. (GROS, 2015) P.6 
185 (BÉNASSY-QUÉRÉ et al., 2018) P.8 
186 A qual seria o CUR, após alguns ajustamentos. 
187 Prevenirá que o sistema seja abusado por Governos que possam forçar ou instigar os seus bancos a garantir-

lhes condições de crédito preferenciais através do acesso deles ao fundo. 
188 Refere-se ao capital ou requisitos de liquidez que são impostos pelo MUS ou pelas autoridades nacionais a 

entidades específicas de um grupo bancário, em adição aos requisitos impostos a nível do grupo. Estes, dentro da 

UE, constituem um obstáculo à integração transfronteiriça do sistema bancário e são, em última análise, antitéticos 

à ideia da UE. (BÉNASSY-QUÉRÉ et al., 2018) P.8 
189 Significa que uma vez terminado o período de transição, os depósitos da Grécia, Chipre estarão protegidos de 

forma igual como na Alemanha, Finlândia, sem qualquer condicionalidade.  
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modelos de insolvência particular e individual, financiamento habitacional e nas políticas 

macroeconómicas. Tal justifica, de acordo com esta posição, a necessidade de avaliação 

diferenciada dos riscos bancários, bem como um ajuste na tributação para os seguros de 

depósitos nos vários Estados e, ainda, a diferenciação dos prémios a nível dos bancos para 

contabilizar diferentes perfis de risco. 

Assim sendo, este modelo pretende a aplicação de duas modalidades distintas. A 

primeira é uma componente nas contribuições que dependa dos riscos específicos de cada 

Estado, como a qualidade do quadro legal do Estado para proteção dos credores190 e a segunda 

é uma componente que exija que o custo dos pagamentos associados à falência de um banco 

seja suportada pelos bancos do Estado-Membro em questão, no caso de choques internos que 

apenas levarão à mutualização quando se esteja perante uma crise sistémica. 

Existem, então, duas possibilidades de organização deste modelo, a primeira é um 

compartimento mutualizado ao lado dos compartimentos nacionais191 e a segunda é um 

pagamento conjunto de todos os compartimentos no caso de um deles estar esgotado (falamos 

aqui num género de contribuições ex-post). No primeiro caso, as contribuições ex-ante serão 

divididas entre o compartimento comum e os compartimentos nacionais, com uma taxa pré-

definida na legislação do SESD. Em ambos os casos, se um compartimento nacional estiver 

esgotado, devido a pagamentos efetuados, existe primeiro um dever de os bancos sediados no 

Estado correspondente ajudarem aquele com contribuições ex-post. E, apenas posteriormente, 

poderão aceder ao compartimento europeu. No caso de este estar esgotado ou não existir 

capacidade conjunta de todos os compartimentos, o MEE providenciará financiamento, que 

será reembolsado pelos bancos através de contribuições ex-post.  

Segundo esta posição,192 este modelo permitirá a acomodação da partilha de risco e 

disciplina de mercado. Poderá, ainda, beneficiar todos os Estados da ZE, em especial aqueles 

que têm elevados níveis de dívida ou perceções de risco de crédito. De acordo com os seus 

defensores, isto compensará as desvantagens percetíveis da introdução de taxas de concentração 

soberana. 

 

                                                           
190 Estes indicadores teriam de ser concebidos a nível europeu, possivelmente pelo CUR ou um órgão consultivo 

independente ad hoc que reporte ao mesmo.   
191 Em semelhança ao que já sucede no CUR, contudo, neste caso, os compartimentos nacionais serão mantidos. 
192 Disponível em site, consultado pela última vez a 31/07/2018 http://bruegel.org/2018/03/breaking-the-stalemate-

on-european-deposit-insurance/ 
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1.3. Defesa de um Modelo de Criação de uma Entidade Europeia Conjunta 

Este modelo passa pela criação de uma autoridade europeia conjunta, que abrangeria 

tanto o segundo como o terceiro pilar.193 Apesar de estas constituírem, em princípio, duas 

funções distintas, já existem casos onde as mesmas são combinadas, como nos EUA, com o 

Federal Deposit Insurance Corporatione e no Japão, com o Deposit Insurance Corporation, 

em que ambos detêm poderes de resolução.194 

A proposta é de adjudicar o SESD ao CUR, surgindo uma Autoridade Europeia de 

Resolução e de Proteção de Depósitos. Neste modelo, o FUR será integrado no FSD, dando 

lugar a um Fundo Comum de Resolução e Proteção de Depósitos e o MEE tornar-se-ia num 

fundo monetário europeu, servindo de linha de crédito para esse fundo, quando necessário.195 

Para os autores que defendem este modelo, a junção destas funções permitirá agilizar e 

simplificar a tomada de decisões,196 através de um princípio de menor custo;197 bem como uma 

maior celeridade na gestão de crises;198 e levará à supressão de possíveis conflitos causados 

pela existência de múltiplos fundos e agências.199 Assim, na visão destes autores, ganhar-se-ia 

em termos de eficiência, pois a decisão recairá apenas numa entidade, ao invés de se verificar 

uma luta prolongada entre o CUR e o SESD.200 Do próprio ponto de vista das instituições de 

crédito seria benéfico, pois teriam apenas um único ponto de acesso de informação e de 

pagamento das contribuições.201 

Segundos os defensores deste modelo, após um período de transição, teremos na ZE 

uma UB adequadamente financiada por um fundo, que unirá estas duas funções. Estimam que 

este, quando totalmente operacional, detenha aproximadamente 109 mil milhões de Euros, 

                                                           
193 Em 2015, Colaert advogava que já não fazia qualquer sentido falarmos nestes pilares em separado, afirmando 

que a criação de um fundo de seguros europeu é uma ideia ultrapassada, devendo-se avançar para um fundo 

combinado. (COLAERT, 2015) P.422 
194 Schoenmaker e Wolff também apadrinham a junção da resolução ao terceiro pilar. Criando-se para esse efeito 

um Conselho Único de Resolução e de Seguro de Depósitos, argumentado que tal sucede nos EUA e no Japão 

com grande eficiência. E, ainda, Aizenman criticava o facto de os líderes da UE terem constantemente 

menosprezado os seus erros e não terem aprendido com os mesmos, exaltando, da mesma forma, os EUA e Canadá 

como exemplos a seguir pela aprendizagem dos seus erros e colocação em prática. (AIZENMAN, 2012) P.130-

133 
195 (SCHOENMAKER, 2018) P.6 
196 Gestores experientes de crises sabem que o grau de complexidade de gestão de uma crise aumenta com o 

número de atores envolvidos no processo, diminuindo, consequentemente, a velocidade de ação.  

(SCHOENMAKER, 2018) P.6 
197 Consiste na escolha do método de resolução, no qual o montante total dos gastos e dos passivos incorridos 

tenham menor custo para o fundo. (SCHOENMAKER, 2018) P.6 
198 (SCHOENMAKER e GROS, 2012) P.4 
199 Um dos objetivos essenciais da resolução é a proteção dos depósitos cobertos, logo num processo de resolução, 

é de maior interesse que o sistema de garantia de depósitos opere de perto com a autoridade de resolução. 
200 (SCHOENMAKER, 2018) P.6 
201 (COLAERT, 2015) P.423 e 424 
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sendo capaz de lidar com a falha de duas instituições bancárias de tamanho considerável, sem 

qualquer problema, já que o património médio dos dez maiores bancos da ZE perfaz um total 

de 60 mil milhões de Euros.202  

 

2. Análise Crítica 

No entanto, estes modelos alternativos têm algumas falhas subjacentes.  

Vejamos o primeiro caso. O resseguro não é totalmente eficiente,203 pois o fundo 

europeu só atua em situações sistémicas, detendo um papel minoritário no apoio aos SGN.204 

Aliás, se a percentagem nacional for elevada, a diferença entre os Estados não se esbate.205 

Neste tipo de modelo é necessário um prévio esgotamento dos fundos nacionais e, se 

estes se revelarem insuficientes, é necessário cobrar contribuições extraordinárias. As quais, 

são difíceis de obter em termos normais, em tempos de instabilidade financeira podem originar 

atrasos. Uma vez que o fundo europeu se encontra impedido de intervir, é preciso outra forma 

de salvaguardar o reembolso dos depositantes.206 Permanecendo, ainda, o problema de que ao 

ocorrer uma crise severa, os pedidos dos sistemas nacionais para o fundo comum possam 

exceder os recursos disponíveis e aí a responsabilização continua naqueles, pois não está 

previsto qualquer garante para os reembolsos. Assim, os Governos continuam a necessitar de 

intervir para resgatar os seus bancos, mantendo-se o ciclo vicioso Estado-instituição de crédito 

e a fragmentação financeira.207 

Na verdade, foi elaborada, por vários autores, uma análise208 quanto à eficácia dos 

reembolsos aos depositantes. Nesta confronta-se um sistema totalmente mutualizado com o 

resseguro e com a adoção de mecanismos de solidariedade obrigatória entre Estados. Através 

da comparação dos fundos alvos destas três hipóteses, mediante montantes simulados209 de 

pedidos de liquidez e potenciais perdas em caso de crise bancária, foi possível obter resultados 

que demonstraram que um fundo totalmente mutualizado concede uma proteção mais adequada 

dos que as outras duas opções.210  

                                                           
202 (SCHOENMAKER, 2018) P.7 
203 (BOCCUZZI e LISA, 2016)  P.23 
204 (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.19 
205 Disponível em site, consultado pela última vez a 1.07.2018. http://bruegel.org/2015/10/what-options-for-

european-deposit-insurance/ 
206 (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.20 
207 (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.21 
208 (ALESSI et al., 2017) P.22  
209 O modelo utilizado foi o SYMBOL. 
210 (ALESSI et al., 2017) P.22 

http://bruegel.org/2015/10/what-options-for-european-deposit-insurance/
http://bruegel.org/2015/10/what-options-for-european-deposit-insurance/
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Quanto ao modelo que institui a criação de compartimentos nacionais, este pode acabar 

por deitar por terra o propósito do SESD. Durante uma crise, a viabilidade dos compartimentos 

pode agravar a mesma, pois os bancos falham, na sua maioria, em tempos de recessão e, por 

isso, os reembolsos terão de ocorrer numa ocasião em que os bancos estão em dificuldades. Ao 

terem de sustentar os compartimentos através de contribuições ex-ante e ex-post, o sistema 

bancário fica destabilizado. Portanto, pode formar-se um movimento autodestrutivo. Como 

efeito secundário, temos a função acrescida de crédito dos bancos que pode ser dificultada à 

medida que se encontrem com falta de capital. Também se deve tomar em atenção que os 

supervisores nacionais ficarão mais pressionados.211  

Existe, também, oposição quanto ao terceiro modelo proposto, pela função 

macroeconómica do terceiro pilar e por se entender a razão de centralização dos vários fundos 

nacionais de depósitos como mais fraca do que a da resolução.212 Em primeiro lugar, as críticas 

têm por base a diferente função a que os dois pilares se propõem. Entendem estes autores que, 

enquanto a resolução pretende providenciar financiamento aos bancos, devendo, por isso, um 

fundo de resolução (bem gerido) ser lucrativo, um fundo comum de depósitos apenas serve para 

causar perdas, uma vez que este ao ser utilizado no caso de um banco falir, podem as perdas 

serem tão massivas que os contribuintes não conseguem ter o seu dinheiro de volta.213 Em 

segundo lugar, é apontada a diferença quanto à tomada de decisão, enquanto que na resolução 

esta era tomada caso a caso e era suscetível de poder gerar algum desacordo acerca da 

importância sistémica de um banco,214 num sistema de depósitos entendem que não há qualquer 

margem de decisão, desde logo porque o pagamento é pré-determinado e o período temporal 

no qual tem de ser efetuado também. Em terceiro lugar, referem que enquanto os bancos ativos 

de tamanho considerável em vários Estados representariam um problema para qualquer fundo 

de resolução nacional, isso já não acontece quanto aos fundos nacionais de proteção de 

depósitos. Já que estes apenas teriam de reparar as perdas sofridas por depositantes residentes, 

contrastando isto com o fundo de resolução que é aplicado à totalidade do grupo.215 

 

                                                           
211 Os compartimentos serão financiados com contribuições ex-ante e ex-post dos bancos nacionais respetivos, 

logo os supervisores nacionais podem requerer a estes liquidez e solvência adequada disponível para cumprirem a 

obrigação com o compartimento em que se inserem. (SCHOENMAKER, 2018) P.4 e 8  
212 (GROS, 2015) P.2 
213 Em suma, o FUR serve para investir no futuro, um FSD apenas serve para cobrir perdas do passado. (GROS, 

2015) P.2 
214 Exatamente por isto é que o MUR foi necessário, visto que a decisão ao ser tomada a nível nacional, colocaria 

em causa o mercado interno. 
215 (GROS, 2015) P.2 
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CAPÍTULO V - A Necessidade de um Terceiro Pilar e em especial de um 

SESD 

A crise e a sua evolução posterior têm demonstrado que a organização atual deste 

terceiro pilar ainda se encontra enfraquecida no âmbito da organização do quadro regulatório 

bancário.216 Os sistemas bancários europeus continuam a sofrer de fragmentação, têm 

condições de risco bastante diferenciadas, divergindo nos seus procedimentos de insolvência e, 

em particular, no tempo que estes demoram.217 

É obvio que um sistema bancário único é o reflexo de uma moeda única.218 Uma vez 

que o objetivo das instituições de crédito é a captação de depósitos junto do público para 

conceder financiamento à economia, a moeda só poderá ser verdadeiramente única se existir 

segurança quanto aos depósitos bancários independentemente do Estado-Membro em que o 

banco opera. Os bancos são os responsáveis pela construção e manutenção dessa confiança, só 

que por vezes não conseguem dar a resposta necessária. Com a existência de um fundo comum 

europeu, passo essencial para terminar com o death loop, as pessoas acreditarão que os seus 

depósitos estão protegidos. Como resultado disto, a política monetária terá impacto real e, por 

sua vez, fortalecerá a credibilidade do Euro e a confiança no sistema bancário europeu, bem 

como a resiliência da UB contra possíveis crises sistémicas.219 

O SESD tem sido assumido como fundamental, desde o relatório dos cinco Presidentes, 

elaborado em 22 de junho de 2015. Neste relatório, em que surgem várias medidas para 

completar a UEM,220 os Presidentes frisaram a discrepância atual na instauração dos três pilares 

da UB e afirmam que a organização a nível nacional dos sistemas de garantia mantém 

vulnerabilidades face aos choques locais.221 

 Posteriormente numa Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 

e ao Banco Central Europeu foram reforçados os objetivos do relatório dos cinco Presidentes. 

Afirmou-se que “(…) a conclusão da União Bancária constitui um marco incontornável na via 

para uma UEM plena e aprofundada.”222 Esta comunicação atribuiu ao SESD objetivos de 

natureza micro analítica como a proteção dos depositantes perante a ameaça dos seus depósitos 

                                                           
216 (CERRONE, 2018) P.3 
217 (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.23 
218 (JUNCKER et al., 2015) P.13 
219 (SILVA, 2017) P.1023 
220 (JUNCKER et al., 2015) P.5 
221 (JUNCKER et al., 2015) P.13  
222 (Europeia, 2015) P.14 
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subjacente à falência de uma instituição de crédito, e outros como seja a forma de evitar corridas 

bancárias e a defesa da estabilidade do sistema financeiro, evitando o risco sistémico.223 Estes 

reforçam-se mutuamente numa espiral virtuosa de estabilidade e de confiança, diminuindo a 

possibilidade de crises bancárias.224 

 O SESD permitiria, assim, um aumento na eficiência através de uma diminuição dos 

custos e um aumento da capacidade de intervenção.225 Ao passo que os SGN são capazes de 

lidar com reembolsos de bancos menores, na melhor das hipóteses, bancos médios, um fundo 

europeu seria capaz de solucionar o reembolso dos maiores bancos europeus. Na verdade, um 

fundo europeu teria um múltiplo da capacidade de qualquer sistema nacional.226 Um estudo 

estimou até que um fundo de proteção de depósitos totalmente financiado por contribuições ex-

ante de 0.8% dos depósitos cobertos, chegaria aos 38 mil milhões de Euros e, por isso, seria 

suficiente mesmo em situações mais extremas.227 O ganho na eficiência estaria também 

relacionado com um aumento da experiência, porque os SGN raramente são confrontados com 

procedimentos de pagamento.228 

 O aparecimento efetivo do SESD solucionaria a cooperação dos pilares a diferentes 

níveis. Atualmente enquanto a supervisão ocorre a nível europeu, o sistema de proteção de 

depósitos encontra-se a nível nacional. Mesmo com uma coordenação estreita entre estes dois 

pilares, esta assimetria pode levar a conflitos, como por exemplo o SGN culpar o BCE por uma 

supervisão inadequada ou insuficiente. Este problema ocorre, de igual forma, no segundo pilar. 

O FUR é financiado por todas as instituições de crédito da ZE, mas terá que cooperar com o 

sistema de proteção de depósitos, que apenas é financiado pelas instituições sediadas no Estado 

onde se situa a instituição de crédito que experiencia as dificuldades, o que  introduz assimetrias 

                                                           
223 (Europeia, 2015) P.15 
224 (QUELHAS, 2016) P.398 
225 A Comissão determinou que com o SESD existiria um decréscimo dos custos administrativos para 40 mil 

milhões de Euros por ano. (COLAERT, 2015) P.418 
226 (COLAERT, 2015) P.418  
227 No caso hipotético, retrata-se a falência simultânea de 3% dos bancos mais arriscados da ZE, no qual apenas 

os passíveis elegíveis para MREL são garantidos e existem perdas na resolução e insolvência até, respetivamente 

15% e 22,5% nos ativos totais dos bancos, concluido-se que tal não era suficiente para criar exposição no FSD. 

Mais se acrescenta que, se 10% dos bancos mais arriscados falhem, em simultâneo, e sejam todos afetados por 

perdas na resolução iguais a 5%, 10% e 15% dos total de ativos, a conclusão apresenta-se a mesma. De salientar 

apenas, que estes cenários são mais gravosos que os vividos na crise de 2007. Só existe exposição do FSD, se as 

perdas na resolução chegarem a 20% do total de ativos e, mesmo neste caso extremo, o fundo não se esgota.  

(CARMASSI et al., 2018) P.48  
228 (COLAERT, 2015) P.418 
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indesejáveis do ponto de vista da estabilidade.229 Desta forma, o SESD constitui um passo 

lógico para completar a UB, porque a vai fortalecer.230  

 Um fundo europeu será, também, capaz de proporcionar uma maior resiliência no 

combate de futuras crises. Para além de diminuir a probabilidade das mesmas, no caso de estas 

virem a suceder, providenciará uma resposta coordenada e única entre os Estados-Membros 

participantes.231 Isto assume particular relevância na atualidade em que vivemos, onde as 

instituições de crédito e os mercados financeiros atuam fora das suas fronteiras físicas e 

geográficas, o que implica uma relação com diversos depositantes e investidores de todo o 

mundo ou pelo menos da Europa. Por isso, o SESD apresenta-se mais capaz de lidar com o 

colapso dos bancos transfronteiriços e solucionaria o problema de o Estado de origem ter de 

reembolsar depositantes estrangeiros ao tomar em consideração a interconexão transfronteiriça 

numa única contribuição de cada banco participante.232 Mais ainda, mesmo que não falemos de 

bancos transfronteiriços, a verdade é que, pela interligação do mercado, não é possível isolar 

totalmente um SGN da evolução que ocorra num outro sistema.233 

 O SESD dotaria, também, o sistema bancário de uma maior estabilidade.234 Ao 

estabelecer contribuições harmonizadas baseadas no risco e uma governança dos fundos 

unificada, combaterá o risco moral235 diminuindo os incentivos dos bancos de se comportarem 

mal. Permitirá, também, um aumento da capacidade de absorção de perdas e financiamento de 

liquidez, o que sossegará os depositantes.236 Para além de ter uma maior probabilidade de ser 

neutro em termos orçamentais quando comparado com os sistemas nacionais de garantia de 

depósitos, gera uma maior dispersão dos riscos, ao minimizar as perdas expetáveis para todo o 

sistema financeiro em caso de choques assimétricos.237 

 Através do mecanismo externo de absorção em caso de perdas, sana a problemática da 

dependência do setor bancário face aos Governos,238 pois quando todo o setor bancário de um 

                                                           
229 (COLAERT, 2015) P.419 
230 (CARMASSI et al., 2018) P.12 
231 (QUELHAS, 2016) P.396 e 398 
232 (COLAERT, 2015) P.418 e 419  
233 (CERRONE, 2018) P.10 e 13 
234 (COLAERT, 2015) P.421 
235 No âmbito da proteção de depósitos diz respeito ao risco de comportamentos oportunistas entre os bancos e 

depositantes ao explorar a proteção indireta dos depósitos efetuada pelo Estado. Em particular, entre os bancos, 

estes comportamentos podem assumir a forma de atividades mais arriscadas por forma a aumentarem os seus 

lucros, levando a um grande risco de necessidade de intervenção dos Governos para proteger os depositantes. 

(CERRONE, 2018) P.11 
236 (CERRONE, 2018) P.10  
237 (JUNCKER et al., 2015) P.13 
238 (COLAERT, 2015) P.421 e 422 
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Estado está sob pressão, as perdas contingentes são tão grandes que a capacidade do Estado 

poder auxiliar o SGN fica em causa.239 

 Apesar destas vantagens, há um excessivo de controvérsia à volta da implementação do 

SESD, desde logo quanto à carência deste.240  

 Vejamos então, em primeiro lugar, os Estados encontram-se com receio de mutualizar 

os riscos financeiros. Existe, no entanto, um estudo da Comissão sobre a sustentabilidade 

orçamental dos Estados. Este veio demonstrar que apesar de ser possível, a curto prazo, 

subsistirem alguns riscos num conjunto limitado de Estados e, portanto, setores bancários mais 

fracos poderão ter de ser subsidiados por setores bancários mais fortes, num cenário a longo-

prazo, os riscos nas finanças públicas diminuem significativamente e tendem a desaparecer.241 

Em segundo lugar, existe também receio quanto a cross-border subsidies,242 algo que 

potencia o risco moral e incentiva a adoção de comportamentos arriscados. Mas, ao 

compararmos as contribuições baseadas no risco efetuadas pelos bancos e a exposição do FSD, 

é possível concluir que embora existam alguns casos em que as contribuições para o sistema 

bancário são inferiores ao montante que receberiam do fundo, isto só tem lugar quando há 

elevadas taxas de perda, as quais têm uma baixa probabilidade de ocorrerem e exigiriam crises 

muito mais severas do que a de 2007.  

Deve-se salientar, ainda, a diferença entre cross-subsidiation como uma forma de 

partilha desejável dos riscos aquando de uma crise severa e cross-subsidiation sistemática e 

injustificável, sendo que a primeira vai de acordo com o que se pretende com um fundo 

transnacional que é a aglomeração de recursos para a ampliação da capacidade de um sistema 

de seguro de depósito, em especial, no caso de crises mais austeras, por forma a resistir aos 

choques.243 

Mediante a comparação de um fundo europeu totalmente operacional com um esquema 

de proteção de depósitos misto, é possível concluir que, na verdade, este último aumenta o 

cross-subsidiation. A ideia de um esquema misto seria este ser composto por partes iguais, uma 

                                                           
239 Wolff afirma que enquanto forem os Estados-Membros e os contribuintes a absorver as perdas, a confiança 

dependerá de Estado para Estado. Sem um SESD, reitera, será impossível a completa dissociação do Estado do 

setor bancário. (WOLFF, 2016) P.1  
240 “(…) a single pan-European DGS, was considered the most cost-efficient, since it would save administrative 

costs of about EUR 40 million per year. The European Commission considered the last option ( )therefore as an 

economically effective solution to overcome the fragmentation problem, but as there were still some legal issues 

to be further investigated, the idea was seen as a longer term project (…)” (COLAERT, 2015) P.415 
241 (BOCCUZZI e LISA, 2016) P.15 
242 A eventualidade de um ou mais sistemas bancários contribuírem mais e beneficiem menos do sistema do que 

outros sistemas potencialmente mais arriscados. (CARMASSI et al., 2018) P.24  
243 (CARMASSI et al., 2018) P.49 
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parte a nível nacional e outra a nível europeu, ambas com 0.4% de depósitos cobertos, 

perfazendo um nível-alvo total de 0.8%. A diferença em relação a um SESD totalmente 

desenvolvido seria que as contribuições pagas pelos bancos para chegar ao nível nacional de 

0.4% teriam por base o risco em relação à sua referência nacional, e não o risco presente no 

sistema bancário de toda a ZE.  Ao alterarmos as contribuições pagas pelos sistemas bancários, 

consequentemente haverá implicações no cross-subsidiation, pois os níveis-alvo nacionais 

dependem apenas da quantidade de depósitos cobertos e, portanto, são insensíveis ao risco.244 

Ora isto implicaria que alguns sistemas bancários acabassem por pagar menos,245 criando assim 

um conjunto menor de recursos.   

Mais se acrescenta que o SESD oferece mais benefícios em termos da proteção dos 

depositantes, ao mesmo tempo que introduziria riscos limitados pela magnitude das 

intervenções. Contribui, desta forma, para a crescente construção da confiança, evitando as 

corridas bancárias, ao passo que um sistema misto para além diminuir a confiança generalizada 

na UB que se pretende, manteria uma ligação entre o Estado e o banco.246 

Cumpre, ainda, referir que, segundo alguns autores, uma forma de combate ao risco 

moral é a adoção de um período transitório (o resseguro, por exemplo). Entendem que este se 

apresenta como a chave para reduzir as concentrações soberanas e os créditos em 

incumprimento, por forma a que os bancos entrem “limpos” num fundo totalmente 

mutualizado.247 Mas a forma de acautelar os receios dos Estados não fica por aqui, podendo as 

especificidades dos bancos ser internalizadas nas contribuições baseadas no risco para o fundo 

de proteção de depósitos, segundo uma abordagem pagador-poluidor. Neste âmbito deve-se 

utilizar a metodologia da Autoridade Europeia Bancária como modo de aplicar a todos os 

bancos participantes dentro do SESD, para assegurar que o perfil de risco de um banco é 

comparado com o dos seus pares em toda a UB e não apenas dentro do seu sistema bancário.248 

                                                           
244 (CARMASSI et al., 2018) P.49 
245 Estados-Membros como Alemanha, Chipre, Espanha, Grécia, Irlanda, Itália e Portugal pagariam menos num 

sistema totalmente europeizado, ao contrário da Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Holanda, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta e Eslovênia. (CARMASSI et al., 2018) P.42 
246 (CARMASSI et al., 2018) P.50 
247 (SCHOENMAKER, 2018) P.5  
248 Portanto, com o SESD é possível introduzir dois elementos que contribuiriam para a redução do risco 

relacionado com o cross-subsidiation injustificado, o primeiro é a metodologia utilizada que permite ter em conta 

diversos indicadores ligados à redução do risco no sistema bancário, como o nível de absorção de perdas dos 

bancos, o seu rácio de empréstimos em incumprimento, ou a força dos seus quadros nacionais de insolvência e o 

segundo é a comparação das contribuições dos bancos ocorrer numa base europeia, e não exclusivamente 

calculadas com base nos seus semelhantes. (CARMASSI et al., 2018) P.31 e 48 
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As contribuições baseadas no risco permitirão também ter em conta um vasto leque de fatores 

que possam ter impacto sobre o SESD.249 

De acrescentar ainda que, o risco moral poderia continuar a ser minimizado com a 

introdução de uma componente estadual para o cálculo dos prémios com base no risco. 

Vejamos, se um Estado tem políticas bancárias mais fracas, como direitos fracos para os seus 

credores ou procedimentos de insolvência demorados, pode o prémio do risco ser maior para 

este. Assim, o prémio baseado no risco pode conter uma componente específica de risco para o 

banco e uma componente específica de risco para o Estado.250  

Por fim, pelo exposto, o SESD dotará o setor bancário europeu de robustez, segurança, 

integridade e coordenação e os seus operadores de uma maior organização e competitividade, 

fazendo-os crescer e expandir. Por isso, detém a estabilidade necessária face à relação 

triangular, depositantes, depositários e supervisores, com o desígnio de conquistar um mercado 

único europeu de serviços bancários.251 

Em suma “(…) a capacidade de recuperação da confiança dos depositantes e da 

estabilização do sistema bancário por meio de sistemas de garantia fragmentados é inferior à de 

um sistema de garantia de depósitos comum; a diversidade de sistemas de garantia de depósitos 

é contrária aos objetivos de mercado interno, podendo perigar a sua unidade.”252 

  

                                                           
249 Por exemplo, incluir um indicador dos passivos elegíveis para o MREL fornece a indicação da capacidade de 

absorção de perdas dos bancos e pode funcionar como indicador de qual probabilidade de resolver um banco. Ao 

incluir esta variável, os bancos que têm maior probabilidade de serem resolvidos podem ver as suas contribuições 

a serem diminuídas pela sua maior capacidade de absorção e consequentemente menor exposição para o SESD.  

Para além de que a inclusão de um indicador de interconexão permitirá levar em conta qual o impacto da falha de 

um banco em todo o sistema bancário, e, consequentemente, qual o impacto o seu impato no fundo comum. 

(CARMASSI et al., 2018) P.48 e 49 
250 (SCHOENMAKER, 2018) P.5  
251 (QUELHAS, 2016) P.403 
252 J. Manuel Quelhas em “Nótulas sobre a reforma do setor bancário na União Europeia após a crise financeira de 

2007” em Boletim de Ciências Económicas, p.517. Cit, por (MARTINS, 2016) P.312 
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CONCLUSÃO 

A democracia requer compromissos. E, a longo prazo, todos ficamos a ganhar se 

assumirmos os compromissos certos. Numa União mais coesa, os compromissos não devem ser 

vistos como algo negativo, mas sim como a arte de conciliar as nossas diferenças. Nem a 

democracia nem a Europa podem funcionar sem compromissos.253 

A UB surge como um compromisso para dotar a UEM de estabilidade financeira. Esta 

solução preconizava três pilares: o MUS, o MUR e o SESD. Atualmente, podemos verificar 

que os dois primeiros já foram adotados, mas o terceiro pilar não. Este é composto pelos SGN 

de cada Estado-Membro, responsáveis pelo reembolso dos depositantes. Ora, se a criação deste 

terceiro pilar foi com o intuito de evitar que as consequências da crise se repetissem, parece que 

o perigo ainda não é de descartar. No caso de existir uma nova crise e os fundos dos sistemas 

serem insuficientes, algo que como demonstrado não é de todo impossível, pelo contrário de 

extrema facilidade, o backstop continua a ser o Governo ou outros Estados que mediante a sua 

boa vontade permitam aos seus SGN ajudar. Assim, mantém-se o vínculo de ligação dos bancos 

aos seus Estados, ameaçando que crises como a de 2007 e 2010 estejam na iminência de se 

repetirem. Portanto, a Diretiva falha num dos objetivos que mais se impera concretizar. 

Com a análise em pormenor da Diretiva foi possível chegarmos a outras conclusões. 

Existem exceções e lacunas na mesma que permitem aos Estados manobrá-la, o que coloca em 

causa a estabilidade do sistema bancário e afasta a possibilidade de criação do SESD ainda 

mais. Graças a alguns espaços em branco, imprecisões e variadas exceções, a tão ansiada 

proteção igualitária dos depositantes continua em causa pelo fosso existente entre alguns 

Estados. 

Para além de que, com a Diretiva, existem diferentes níveis de localização dos pilares, 

que se traduz numa atribuição de responsabilidades a diferentes níveis. Esta é uma questão que 

urge solucionar, visto que as suas prioridades quanto ao sistema bancário serão divergentes. 

Enquanto que a nível supranacional a preocupação será o bolo todo, entenda-se a ZE, a nível 

doméstico será única e exclusivamente a sua fatia. Esta última é uma visão que não se coaduna 

com a UB. 

Ao reconhecer que a estabilidade financeira não se encontra assegurada, surgiu uma 

proposta de um Regulamento para alterar a mesma. Esta pretende a implementação de um 

sistema de proteção de depósitos a nível europeu. Este processo teria lugar com três fases que 

                                                           
253 Jean-Claude Juncker, no seu discurso sobre o Estado da União, 13 setembro de 2017 Cit. por (Europeia, 2017) 

P.2 
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culminariam na mutualização a 100% da proteção dos depósitos a nível europeu, conservando 

os SGN apenas como um complemento. As decisões partiriam sempre de nível europeu e o 

financiamento deste sistema proveria de contribuições que todas as instituições de crédito da 

ZE estariam adstritas a pagar a um fundo comum e único. Contudo, esta proposta não 

prosseguiu. De todo o modo, a Comissão entende a reconstrução deste terceiro pilar como algo 

de extrema acuidade e, por isso, apresentou, no ano 2017, uma proposta que pretendia uma 

implementação deste pilar de forma menos abrupta, a qual também não prosseguiu. 

Por isto, em 2018, podemos dizer que este pilar se apresenta como uma mera miragem, 

aliás várias discussões políticas têm sido levadas a cabo sem qualquer tipo de acordo. Na 

verdade, este terceiro pilar detém inúmeros opositores e um particularmente forte. É evidente 

que o opositor mais difícil de convencer é a Alemanha. 

Na nossa opinião, o posicionamento deste Estado-Membro é verdadeiramente 

contraditório, tendo sido este um verdadeiro apoiante dos dois primeiros pilares, e 

manifestando-se o MUR semelhante ao SESD. Na verdade, o mecanismo de mutualização do 

risco do SESD está presente no MUR e a base legal deste último, aprovada pela Alemanha, é a 

mesma que a proposta para o SESD, a qual neste caso não apoia. Após uma análise sobre as 

razões de crítica deste Estado-Membro, foi possível escrutinar os seus verdadeiros motivos, o 

receio de se transformar num bombeiro para os outros Estados e, consequentemente, o receio 

que estes não consigam honrar os seus compromissos. Não pretendendo, também, mediante 

esta possibilidade, colocar em causa o seu sistema de garantia de depósitos, o qual funciona 

seguramente.  

 Mediante a insatisfação geral quanto à Diretiva em vigor e reconhecendo a maioria a 

necessidade de uma mudança neste terceiro pilar, vários autores têm tentado desenhar outras 

formas de organização de um sistema comum, como o sistema de resseguro, no qual os SGN 

manter-se-iam, ou o desaparecimento destes que dariam lugar a compartimentos nacionais, 

ambos com uma atuação paralela a um fundo comum. A problemática nestes dois tipos de 

organização é que a primeira atuação parte de nível nacional, o que acaba por protelar 

decisões/ações que deveriam ser céleres, podendo, também, os fundos internos apresentar-se 

como insuficientes. Problematizando, ainda, o facto de que estes só recorrem ao fundo europeu 

no caso de falências consecutivas ou crise sistémica, o que se traduz na contínua 

responsabilização dos Estados pelos seus bancos. Portanto, estes modelos não solucionam a 

desagregação dos sistemas bancários aos seus Governos, uma vez que se precisarem de 

financiamento continuarão a socorrer-se neste. Na nossa opinião, estes modelos não 
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representam respostas adequadas às questões que imperam no seio da proteção dos 

depositantes. Ainda que, o resseguro represente uma fase relevante e necessária para a 

instauração do SESD, não deve ser uma opção a longo prazo pelo poder que os SGN 

continuarão a deter e pela interligação das instituições bancárias que necessita de ser tomada 

em consideração, algo que com estes modelos não ocorrerá. Acrescenta-se, ainda, que o 

resseguro é menos eficaz no que diz respeito aos pagamentos aos depositantes.   

Para além destas duas, foi apresentada uma proposta de junção do segundo ao terceiro 

pilar. Quanto à viabilidade da mesma, para além de se traduzir numa maior combinação de 

recursos, representaria ainda um ganho enorme para uma atuação célere e eficaz, em caso de 

uma crise, por via da simplificação e aceleração de todo o processo. É nossa opinião que o 

ponto fulcral desta união reside, no facto, de juntar duas funções bastante ligadas entre si, pelo 

impacto que a medida de resolução terá no fundo de garantia de depósitos. No nosso 

entendimento, esta hipótese em muito se assemelha com o pretendido na proposta de 

Regulamento que visa instaurar o SESD, pois ambos pretendem a entrega de poder ao CUR. 

Assim, com a criação de uma entidade europeia única com intuito de juntar as duas funções, 

surgiria, de igual forma, um fundo único, ao contrário do que sucede na proposta para a criação 

do SESD em que será criado o FSD a par do FUR, mas ambos administrados pela mesma 

entidade europeia, o CUR. 

A verdade é que, se prosseguirmos com a atual organização, estamos vulneráveis a 

choques locais. Por sua vez, o SESD enseja dotar o setor bancário de robustez, segurança, 

integridade e coordenação. Em primeiro lugar, o SESD será mais resiliente face a futuras crises. 

Pelo seu aumento da capacidade, estará apto a lidar com a falência de uma instituição grande, 

o que resulta num sistema bancário mais robusto. Em segundo lugar, sossegará os depositantes 

com aumento da capacidade de absorção de perdas e aumento de liquidez, o que redunda num 

sistema bancário mais seguro. Em terceiro lugar, o SESD representa o complemento lógico da 

UB com a passagem do terceiro pilar para nível europeu, ao sanar a responsabilização a 

diferentes níveis e, consequentemente, conferir ao sistema bancário maior integridade. 

Finalmente, o SESD tomará em consideração fatores de conexão entre as instituições bancárias, 

o que atualmente não é apenas recomendável, é mesmo peremptório. No seio do setor bancário, 

cada vez menos, as instituições se relacionam sozinhas, mas em dependência com outras. O 

SESD terá, ainda, uma maior facilidade de monitorização pela sua crescente experiência. Pelo 

exposto o SESD origina, ainda, uma maior e melhor coordenação dentro do sistema bancário. 
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Ainda que com estas evidências, existem vários receios por parte dos Estados, como o 

cross-subsidiation ou o free-ridding. Mas, na verdade, após a apresentação de alguns estudos 

foi possível concluir que os riscos nas Finanças Públicas diminuem, tendendo mesmo a 

desaparecer a longo prazo com o SESD; e o próprio cross-subsidiation só ocorre perante uma 

crise muito mais grave que a de 2007, o qual aumenta em caso de resseguro. 

Concluindo-se que o SESD é o compromisso certo, é altura de os Estados se 

predisporem a conversar e a tomar uma posição. Podem, ainda assim, tomar medidas para 

acautelar estes receios. Em primeiro lugar, seguindo a proposta de 2015 do PE e o Conselho, 

na fase inicial de implementação do SESD, podem munir-se de diversas diretrizes que apenas 

permitam o acesso dos SGN àquele, mediante o seu cumprimento escrupuloso, bem como, 

seguindo a comunicação de 2017, exigir aos Estados que estejam “limpos” para usufruir do 

mesmo, analisando a qualidade dos ativos dos mesmos. Em segundo lugar, podem introduzir 

nas contribuições para o SESD, as especificidades dos bancos em relação à ZE, utilizando uma 

lógica poluidor-pagador. Medida esta que reduz a possibilidade de cross-subsidiation. E, em 

terceiro lugar, podem refletir as políticas bancárias de cada Estado-Membro, penalizando 

aqueles com políticas mais fracas. 

Por fim, um último apontamento nosso de incompreensão quanto à dificuldade de 

instauração deste pilar. O SESD não se distancia da forma de ser do MUR. Este último é um 

mecanismo que corresponde à concentração da decisão sobre a resolução das instituições de 

crédito numa instituição europeia, atuando o CUR com a cooperação das entidades de resolução 

nacionais. O CUR que é responsável pelo FUR, fundo para o qual as instituições de crédito da 

ZE contribuem. Talvez, por isso, a resolução também tenha sido um passo gigantesco quando 

comparado com a criação do MUS. Contudo, se este foi difícil de obter, o SESD parece 

inalcançável, quando, na verdade, o que se pretende é, também, a existência de um sistema que 

atribua a proteção dos depositantes a uma entidade europeia e de um fundo comum.  

De facto, como é afirmado por Jean-Claude Juncker, para uma União mais coesa é 

preciso compromissos, que não devem ser vistos como algo negativo. Os Estados-Membros 

devem ser capazes de conciliar diferenças, porque a estabilidade do que foi construído até aqui, 

depende da capacidade dos mesmos se comprometerem.  
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