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Cronologia dos regimes de recapitalização pública e de 
concessão de garantias pessoais pelo Estado a favor das 
instituições de crédito
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Outubro
2008

Maio
2009

Fevereiro
2010

Março
2010

Julho
2010

Janeiro
2011

Junho
2011

• Regime 
aprovado até  
Dez 2009

• € 20.000 M

• Orçamento 
alterado 

• €16.000 M

• Regime 
aprovado até 
Nov 2009

• € 4.000 M

•Prorrogação 
até Jun 2010
• Orçamento 
alterado
• € 9.150 M

•Prorrogação 
até Jun 2010
• Orçamento 
alterado
• € 3.000 M*

•Prorrogação 
até Dez 2010

•Prorrogação 
até Dez 2010

•Prorrogação 
até Jun 2011

•Prorrogação 
até Jun 2011

•Prorrogação 
31 Dec 2011
• Orçamento 
alterado
• € 35.000 M

•Prorrogação
31 Dec 2011
• Orçamento 
alterado
• € 12.000 M

Regime de 
Garantias

Regime de 
Recapitalização

Programa de 
Assistência 
Financeira

* A utilização de ambos os regimes não pode exceder EUR 9.150 M.



Os bancos portugueses ultrapassaram a crise financeira 
sem apoio estatal em termos de recapitalização…

Até fim de Junho de 2011:

 6 bancos (incluindo a 
CGD) tinham utilizado 
o regime de garantias;

 2 operações no valor 
de EUR 75 M tinham 
sido amortizadas 
(uma em 2009 e outra 
em 2010);

 O montante de 
garantias em vigor 
totalizava  EUR 4.875 
M, correspondente a  
53% do orçamento 
existente.
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Regimes de apoio estatal utilizados até fim de Junho de 2011

EUR 
9,15 mil 
milhões

EUR 3 
mil 

milhões

* Não foi utilizado por bancos privados. Em Dezembro de 2010, a CGD aumentou o seu capital em EUR 550 M, dos quais EUR 56 M procederam do orçamento do 
regime de recapitalização.

> EUR 1.000 M 3 operações em 
2008

< EUR 1.000 M
> EUR  100 M

2 operações em 
2009

< EUR 100 M
1 operação em 2008,

2 operações em 
2009

Não foi
utilizado*

Σ=
EUR 4,95 

mil 
milhões



… entretanto, a crise da dívida pública levou ao aumento 
da utilização de garantias concedidas pelo Estado.

 Desde Julho de 2011:
 6 bancos usaram o 

regime de garantias 
em novas operações 
de financiamento;

 As novas operações 
ascenderam a      
EUR 5.080 M, o 
correspondente a  
14,5% do orçamento 
respectivo.

 Em Setembro de 2011, 
o montante de garantias 
em vigor (acumulado de 
períodos anteriores) 
totalizava EUR 9.955 M.
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EUR 35
mil 

milhões

EUR 12 
mil 

milhões

Σ=
EUR 5,08 

mil 
milhões

> EUR 1.000 M 3 novas operações

< EUR 1.000 M
> EUR  100 M

1 nova operação

< EUR 100 M 2 novas operações

Não foi 
utilizado

Regimes de apoio estatal utilizados desde Julho de 2011



Custo suportado pelas instituições de crédito com 
comissões de garantia 
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Custo total associado às garantias concedidas em cada ano (Milhões EUR)

 Para o crescimento do custo 
das comissões contribuiu não 
só o maior volume de garantias 
concedidas em 2011, como 
também o efeito preço 
proveniente do aumento da 
taxa média de comissão de 
garantia sobre as novas 
operações, em 43 pontos base 
aproximadamente.

118,0

17,9
0,0

208,5

344,4

2008 2009 2010 2011 Total



Comissões de garantia pagas e a pagar pelas instituições 
de crédito

0,0
11,3

45,2

62,6

119,1

103,8

69,4

52,1

2008 2009 2010 2011 Montante 
acumulado 

pago até 2011

2012 2013 2014
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Comissões pagas e a pagar anualmente* (Milhões EUR)

* Estimativas.
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