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O Instituto de Formação Bancária, que
neste ano completa vinte anos de
actividade, atingiu, de há muito, mercê de
uma orientação estratégica claramente
traçada e firmemente prosseguida, o
estatuto de uma verdadeira Escola
Bancária. Diremos mesmo, o IFB é

Com efeito, ao definir como seu objectivo
prioritário a elevação das qualificações
técnico-profissionais da classe bancária
portuguesa, o Instituto criou progressivamente uma oferta de formação
estruturada, abrangente, integrada e sequencial, que lhe dá jus àquele título.
Quer a formação de base, quer a formação intermédia, ou ainda a formação
superior estão contidas na oferta formativa disponibilizada pelo IFB. Assim, o
Instituto forma candidatos à profissão bancária através do Curso Geral Bancário
em Regime de Alternância; proporciona o domínio do quadro de
conhecimentos básicos da profissão aos recém-admitidos, pela via do Curso
Regular; prepara quadros, ao nível da licenciatura e da pós-graduação, nos
cursos do Instituto Superior de Gestão Bancária; forma executivos no Curso
Avançado de Gestão Bancária.

É possível, e está em vias de concretizar-se essa possibilidade, percorrer, no
desenvolvimento de uma carreira bancária, os diferentes patamares de formação
proporcionados pelo IFB, da base ao cume. É curioso citar que, no
testemunho de um diplomado pelo CAGB, expressamente recolhido, como
muitos outros, para publicação neste número comemorativo da Inforbanca, se
refere a “passagem pelas escolas do Instituto”.

Cumprida esta missão fulcral, foi possível ao IFB eleger e concretizar dois
objectivos complementares: extrapolar a sua actividade para além dos limites
estritos do sector bancário nacional, alargando-a à comunidade económica
portuguesa, em geral; levar ainda a sua experiência a outros países, no Leste
Europeu e na África Lusófona. Ao fazê-lo, e podemos afirmá-lo em
consciência, o IFB prestigiou-se e prestigiou a Banca Portuguesa e o nosso
país.

Nisso reside o justo motivo de orgulho de quantos aqui têm trabalhado e a
motivação para continuarmos a dar o nosso melhor para que assim
continue a ser.

O Director-Geral do IFB

a Escola Bancária de Portugal.

Inforbanca
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Ao completar o IFB a
idade de 20 anos, foi
entendido que seria
adequado marcar esse facto
fazendo um pouco de
história. Não para nos
revermos, embevecidos, no
passado, mas, sobretudo,
para podermos dar balanço
ao que fizemos e tirar daí
lição sobre o que devemos
fazer no futuro.

Assim, este número da INFORBANCA tem um carácter
fortemente retrospectivo, tentando recordar e reter ideias,
orientações, planos, realizações, actividades, que desenharam
de modo mais acentuado o perfil actuante do Instituto de
Formação Bancária nestas duas décadas. Compilámos dados,
evocámos colaborações, reunimos testemunhos. Esperamos
ter conseguido fazê-lo de modo apelativo e capaz de
interessar os nossos leitores.

Por outro lado, pensámos ainda sublinhar a natureza especial
deste número da revista do IFB, dando mais larga dimensão
do que a habitual à sua vertente técnico-formativa. E aqui,
perdoe-se-nos a imodéstia, julgamos poder orgulhar-nos do
que conseguimos, em termos de qualidade e gabarito do
leque de colaborações que reunimos.

Cremos ter feito deste número da INFORBANCA um
marco significativo dos 20 anos de vida do IFB. A isso nos
propusemos. Os nossos leitores dirão se o conseguimos.

A todos os que nos deram o seu contributo, ajudando-nos a
materializar este testemunho, MUITO OBRIGADO!

O DirectorEs
ta

Re
vi

st
a

...
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APB

Na sessão comemorativa dos 20 anos do IFB,

realizada no dia 18 de Abril no Grande

Auditório da Culturgest, a que fazemos

desenvolvida referência noutro local da

revista, o Presidente de Associação

Portuguesa de Bancos, Dr. João Salgueiro,

proferiu, a abrir, a intervenção que adiante

transcrevemos. Pareceu-nos oportuno

destacá-la do contexto da reportagem,

inserindo-a na , na íntegra, e de

modo mais consentâneo com a mensagem

que, efectivamente, as palavras do Presidente

da APB contêm.

Inforbanca

Tornou-se já um lugar comum sublinhar a eficácia da
modernização que a banca portuguesa foi capaz de levar a cabo na última dezena de anos. Partindo de uma situação
de atraso claramente maior que a dos bancos de países nossos parceiros na União Europeia, nós pudemos não só
recuperar o atraso como, em muitos domínios estar na primeira linha da inovação, quer de métodos, quer de
instrumentos e de procedimentos.

Um bom exemplo é o oferecido pelos nossos indicadores em matéria de meios de pagamento electrónicos que se
encontram entre os melhores da Europa. Os rácios de bancarização são também dos mais elevados do continente
europeu e, sem margem para qualquer dúvida, a forma como se processou a transição para o Euro, há pouco mais
de um ano, e, mais recentemente, a transição do ano 2000 confirmaram, pela ausência de qualquer dificuldade ou
incidente, que estamos preparados mesmo perante desafios que são singulares, para os quais não podia existir
qualquer precedente.

O Instituto de Formação Bancária tem tido um papel relevante, antes de mais, na valorização e na criação de valor
acrescentado por todos os que trabalham no sector. São, ao longo destes 20 anos, dezenas de milhares de
quadros que, quer em acções de actualização ou de valorização rápida, quer em cursos de equiparação universitária,
têm tido a possibilidade de assegurar o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e do domínio das técnicas
bancárias dentro do próprio sistema.

É, porventura, um caso ímpar, neste domínio como noutros, a capacidade que a banca portuguesa revelou de se
organizar para responder aos desafios do futuro, criando a tempo os instrumentos necessários para o conseguir.

A

e o

João Salgueiro*

Associação Portuguesa de Bancos

Inforbanca

Instituto de Formação Bancária
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A este respeito, refira-se, de novo, o caso dos meios de pagamentos electrónicos, em que a capacidade de
resposta encontrada teve também origem na criação, pelos bancos, de sociedades comuns de serviços, antes de
mais, a SIBS, que tiveram um papel instrumental muito importante.

No domínio da valorização de quem trabalha na banca, o Instituto de Formação Bancária foi o instrumento
escolhido. Como tal, preencheu a missão que lhe cabia dentro do país e tem ainda angariado justo reconhecimento
no confronto internacional, no mundo das actividades que desenvolve, quer em países de língua oficial portuguesa,
quer em países em transição, no centro e leste da Europa. Essas intervenções, objecto de concursos internacionais,
foram realizados pelo Instituto, umas vezes em parceria, outras vezes isoladamente, mostrando a qualidade e a
capacidade dos que têm de interpretar o quadro bancário e criar os instrumentos necessários para que quem trabalha
nesses sistemas possa progredir continuadamente.

Mas nem só pela actualização e pelo valor acrescentado que permite ao sector e às pessoas a acção do IFB é
importante. Ao contribuir para uma cultura comum e para uma actualização que se proporcionam em simultâneo a
todos os que trabalham nas diferentes Instituições do sector, a acção do Instituto permite que eventuais
transferências de profissionais de umas instituições para outras se faça com mais facilidade e naturalidade e também
com muito menores custos pessoais.

Ora, esta criação de valor nas carreiras profissionais e mobilidade acrescida são exactamente duas das respostas de
que precisamos face aos desafios que estamos a defrontar no presente e que vamos defrontar nos próximos anos.
Teve lugar há poucas semanas a Cimeira Europeia de Lisboa, uma cimeira extraordinária, exactamente para focar as
atenções dos responsáveis nestas questões que, no emprego, estão ligadas à mobilidade e à capacidade de
adaptação profissional, pela aquisição de novas competências.

É exactamente o que neste domínio se tem feito, há quase duas décadas, por via da acção do Instituto de Formação
Bancária. E tem sido feito de uma forma consciente, sustentada, que permite acrescidas condições de mobilidade e
viabilidade, para as pessoas e para o sector.

A terminar, desejaria agradecer, a todos os convidados e em especial ao senhor Ministro do Trabalho e da
Solidariedade, o querer estar connosco nesta ocasião. É uma ocasião de festa para o Instituto, e também para
aqueles que, tendo terminado com sucesso os seus cursos, levaram a cabo um sério trabalho de valorização própria.
Faço votos para que ao longo das suas carreiras concretizem as melhores expectativas pessoais e profissionais. A
presença do Senhor Ministro contribuiu para solenizar este momento e sublinhar a importância que, no sector
bancário, atribuímos à formação e aquisição de novas competências, factores de mobilidade e valorização
indispensáveis para assegurar empregos qualificados. É, também, um encorajamento para os que adquirem novos
conhecimentos e, assim, avançam melhor preparados para tirar pleno partido dos novos desafios que se deparam ao
sector.

*O Presidente da APB
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das instituições, até à manutenção da
estabilidade sistémica – que justifi-
cam que os bancos sejam enquadrados
por um regime jurídico especial (e não
apenas pelo Código das Sociedades
Comerciais) e que sejam objecto de
um acompanhamento sistemático pe-
las autoridades de supervisão.

A título de exemplo, a falência – ou a
degradação da situação financeira de
um banco – não deve, nem pode, ser
encarada como se de uma “mera” so-
ciedade anónima se tratasse, visto que,
além de estarem em causa os interes-
ses privados dos respectivos accionis-
tas e outros credores, se encontram
também – e sobretudo – comprome-
tidos os direitos dos depositantes que

António Marta*

A actividade bancária continua a ser
especial, porque consiste fundamen-
talmente na assunção, intermediação e
transferência de riscos, com recurso
frequente a fundos alheios e a um ele-
vado grau de alavancagem financeira.

Além disso, os bancos – bem como
outras instituições de crédito – desem-
penham um papel crucial na transmis-
são da política monetária, nos siste-
mas de pagamentos e, mais generica-
mente, na economia, através da afecta-
ção das poupanças a investimentos
produtivos.

Nestas condições, há uma série de
motivos – desde a protecção dos uten-
tes dos serviços financeiros (em espe-
cial, os depositantes), passando pela
preservação da solvabilidade e solidez

normalmente não dispõem de capaci-
dade para avaliar o perfil de risco das
instituições (por exemplo, devido a
assimetrias de informação típicas da
actividade financeira), existindo ainda
externalidades negativas que se pode-
rão repercutir em outras instituições
(até aí sem problemas) ou mesmo no
conjunto do sistema (riscos de contá-
gio).

É por isso que o Banco de Portugal
considera aconselhável que, no caso
de um banco, não sejam os direitos dos
accionistas a prevalecer ou a ser prio-
ritariamente acautelados, mas, pelo
contrário, os dos depositantes (já que,
frequentemente, os restantes credores
são igualmente instituições financei-

Riscos
Bancários

Riscos

O Papel da Supervisão Prudencial

Riscos
Bancários

"Os objectivos

verdadeiramente

cruciais – na perspectiva

da supervisão

prudencial – radicam na

manutenção de fundos

próprios suficientes

para sustentar os riscos

assumidos pelas

instituições

financeiras ..."

Bancários



8 or ancanI B 45

IFB 20 Anos de Actividade

ras munidas de instrumentos apropria-
dos de avaliação de risco); por isso, a
Autoridade de Supervisão deve poder,
em última instância, face à indisponi-
bilidade dos accionistas quando a esta-
bilidade do sistema financeiro o recla-
mar, convidar outras instituições de
crédito para participarem nos aumen-
tos de capital da instituição em dificul-
dade.

Deve, todavia, deixar-se claro que a
regulamentação financeira e as autori-
dades de supervisão não visam a eli-
minação – pura e simples – dos riscos
associados à actividade bancária, por-
que tal representaria um desvirtua-
mento absoluto das funções desempe-
nhadas pelo sistema financeiro, não
pretendem substituir-se aos órgãos de
administração das instituições, que
são indiscutivelmente os principais
responsáveis pelas estratégias e políti-
cas de tomada, gestão e controlo de
riscos, e nem sequer procuram a
obtenção de uma percentagem nula de
“falhas” ou problemas, na medida em
que este objectivo poderia causar dis-
torções graves no plano da concorrên-
cia ou da inovação financeira.

Os objectivos verdadeiramente cru-
ciais – na perspectiva da supervisão
prudencial – radicam na manutenção
de fundos próprios suficientes para
sustentar os riscos assumidos pelas
instituições financeiras, ou seja, para
enfrentar as perdas efectivas e poten-
ciais, e em consistência com as estra-

tégias seguidas e com os recursos
financeiros, técnicos e humanos dis-
poníveis.

Na sua actuação, as autoridades de
supervisão privilegiam, portanto, prá-
ticas de diagnóstico e prevenção de
problemas financeiros, adoptando um

posicionamento, face às instituições,
de natureza mais cooperativa do que
ocorria no passado e não esquecendo
que, apesar de eventuais conflitos de
interesses, existem outras “linhas de
defesa” (complementares) da solvabi-
lidade dos bancos – em especial, as
funções cometidas à auditoria interna
e as tarefas de auditoria externa.

Se recordarmos a lista “típica” dos
riscos bancários “individuais” – risco
de crédito, risco-país, riscos de merca-
do (v.g., de taxa de juro e cambiais),
risco de liquidez, riscos operacionais,
riscos de reputação e riscos legais – e o

conjunto de métodos e instrumentos
de supervisão disponíveis, tornam-se
perfeitamente claras quer a “simplici-
dade” destas ferramentas face à com-
plexidade daqueles riscos, quer a
necessidade de estabelecer priorida-
des no planeamento das actividades de
controlo prudencial.

de supervisão e a disciplina do merca-
do. No fundo, nesta nova abordagem,
procura-se conceder incentivos aos
próprios bancos para determinarem,
de forma rigorosa, os fundos próprios
compatíveis com o seu perfil de risco
global (noção de capital económico),
tendo como pressuposto – natural-
mente – a não erosão dos actuais ní-
veis de capitalização das instituições.

Em primeiro lugar, no caso do risco de
crédito – que continua a ser, apesar das
tendências de desintermediação, o
risco bancário mais importante e a
principal causa dos problemas finan-
ceiros ocorridos nos últimos dez anos
–, irá admitir-se que as instituições
utilizem os seus próprios inter-
nos, desde que os mesmos satisfaçam
determinados critérios e que sejam
previamente aprovados pelas autori-
dades de supervisão. Em paralelo, e

ratings

De facto, não se deve omitir que os
instrumentos “quantitativos” de
supervisão (rácios e limites) são ainda
hoje, na generalidade, meios sobre-
-simplificados de avaliação de riscos –
embora reconhecendo o longo cami-
nho percorrido desde a época em que
predominavam as restrições de tipo
administrativo –, o que é, aliás, agra-
vado pelo facto de se basearem em
informações “históricas” e cuja inte-
gridade depende, em grande medida,
do rigor e fiabilidade dos dados conta-
bilísticos.

Como meio de colmatar estas insufi-
ciências, os multilaterais de regu-
lamentação prudencial (nomeada-
mente a Comissão Europeia) têm
vindo a prosseguir uma nova aborda-
gem, assente em três vectores princi-
pais – o reconhecimento dos sistemas
internos das instituições, para apura-
mento dos requisitos mínimos de fun-
dos próprios e das técnicas utilizadas
pelos bancos para a redução das posi-
ções em risco, a revisão dos processos

fora

"... risco de crédito –

que continua a ser,

apesar das tendências

de desintermediação, o

risco bancário mais

importante e a principal

causa dos problemas

financeiros ocorridos

nos últimos dez anos ..."
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sob condição de que as instituições
procedam a uma gestão eficaz dos
riscos residuais e possuam documen-
tação que minimize a “incerteza jurí-
dica” das transacções, será permitido
um recurso mais amplo a técnicas de
redução de risco, como a compensa-
ção bilateral de posições patrimoniais
e os derivados de crédito, e alargada a
elegibilidade das garantias e colateral.
Em contrapartida, as autoridades de
supervisão passarão a ter competênci-
as (como já sucede em Portugal) para
imporem requisitos de capital diferen-
ciados em função do perfil de risco
concreto de cada banco ou grupo
financeiro.

Devem ainda assinalar-se – no âmbito
do risco de crédito – as recomenda-
ções sobre selecção, e acom-
panhamento das contrapartes (v.g.,
através da avaliação do risco numa
óptica temporal mais extensa –

– e não estática),
bem como a introdução (em alguns
países) de regras de provisionamento
anti-cíclicas, tendentes ao amorteci-
mento do impacto, na rendibilidade da
Instituição, da degradação do enqua-
dramento macroeconómico.

Em segundo lugar, no domínio dos
riscos de mercado, uma nova Directi-
va comunitária (usualmente designa-
da por DAC II) confere às institui-
ções e grupos financeiros a faculdade
de usarem modelos internos para o
apuramento dos requisitos mínimos
de fundos próprios, o que não deixa de
reflectir, uma vez mais, a intenção
deliberada de incentivar a melhoria
das metodologias de gestão de riscos.
Como é evidente, esses modelos inter-
nos devem ser previamente reconheci-
dos, para fins regulamentares, pelas
autoridades de supervisão, o que pres-
supõe o cumprimento de vários critéri-
os – de carácter qualitativo e quantita-
tivo – onde sobressaem, pela sua inter-
relação com a qualidade da gestão das
instituições, os seguintes princípios:

O modelo interno deve encon-
trar-se estreitamente associado à
gestão corrente dos riscos e à
fixação dos limites ao nível de
exposição das instituições.

pricing

through the cycle

(1)

�

�

�

O órgão de administração e a ges-
tão devem estar activamente
envolvidos na análise dos

do modelo e no processo de
controlo de riscos.
A auditoria interna deve realizar
um exame independente e perió-
dico do sistema de avaliação de
riscos.

Em terceiro lugar, no contexto dos
riscos operacionais (cuja relevância se
tem vindo a reforçar devido, entre
outros determinantes, à inovação tec-
nológica e às operações de fusão e
aquisição) e de reputação (tanto mais
significativos quanto maior for a
importância relativa dos serviços de
gestão de activos por conta de tercei-
ros), é também notória a graduação
dos requisitos de fundos próprios em
função da eficiência dos mecanismos
internos de gestão e controlo do risco.

Deve concluir-se, por con-
seguinte, que as autoridades
de supervisão optaram deci-
didamente por uma aborda-
gem baseada nos riscos, ou
melhor, no perfil global de
risco de cada grupo ou insti-
tuição financeira, o qual,
por sua vez, resulta da pon-
deração de uma multiplici-
dade de factores intrínsecos
(como a estrutura e a estra-
tégia do grupo em que a
instituição se integra ou a
qualidade da sua carteira de
activos) e sistémicos (como
o peso da instituição e res-
pectivo grupo no sistema
financeiro).

out-
puts

Em consequência, os métodos utiliza-
dos privilegiam a identificação e con-
trolo dos riscos numa base consolida-
da e englobam, de uma forma articula-
da, o acompanhamento sistemático de
reportes de teor contabilístico e pru-
dencial, assim como inspecções (“no
local”) de áreas específicas (por
exemplo, a carteira de empréstimos
ou os sistemas de controlo interno)
ou das instituições mais importantes
dos grupos.

Como parece evidente, o êxito das
medidas preventivas e da abordagem
flexível e proactiva das autoridades de
supervisão é também indissociável do
enquadramento legislativo e regula-
mentar em que operam (v.g., a lei das
sociedades comerciais e da falência ou
o regime jurídico do mercado de capi-
tais), do nível de conhecimentos
financeiros dos consumidores e da
limitação (ou resolução extrajudicial)
de conflitos de interesse entre as insti-
tuições e os respectivos clientes, da
solidez da infraestrutura financeira
(v.g., sistemas de liquidação de títulos
e sistemas de pagamentos) e da pró-
pria envolvente macroeconómica.

Parece igualmente inequívoco que a
eficácia da supervisão, num quadro de
formação/consolidação de conglome-
rados financeiros e de internacionali-
zação da actividade bancária, é larga-
mente tributária do reforço da coope-
ração entre as autoridades competen-
tes e da convergência das normas pru-

"Deve concluir-se, por

conseguinte, que as

autoridades de

supervisão optaram

decididamente por uma

abordagem baseada nos

riscos, ou melhor, no

perfil global de risco de

cada grupo ou

instituição financeira ..."
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denciais. Na Comunidade Europeia, a
colaboração entre tais autoridades
assenta – como é sabido – em princípi-
os como a harmonização mínima das
regulamentações prudenciais (que
cria condições para o reconhecimento
mútuo das políticas e práticas naciona-
is de supervisão e para o controlo pelo
país de origem), ou a remoção dos obs-
táculos ao intercâmbio de informa-
ções de teor confidencial.

Esse reforço da cooperação deve quer
abarcar – a nível nacional e internacio-
nal – autoridades de supervisão “ho-
mólogas”, quer processar-se no plano
inter-sectorial, e englobar iniciativas
de carácter bilateral (de que os Memo-
randa of Understanding constituem
um exemplo paradigmático) e multila-
teral (v.g., os trabalhos em curso no
âmbito dos conglomerados financei-
ros, que compreendem matérias como
os métodos de apuramento da adequa-
ção dos fundos próprios, o estabeleci-
mento de critérios de idoneidade dos
accionistas qualificados e dos mem-
bros dos órgãos de administração, o
controlo da concentração de riscos e a

definição do papel a desempenhar por
cada uma das autoridades de supervi-
são “sectoriais”).

Por último, nunca será de mais salien-
tar que a actuação das autoridades de

supervisão vai bastante além do con-
trolo prudencial dos riscos financei-
ros, uma vez que abrange outras fases
da “vida” das instituições – desde a
autorização do acesso ao mercado até
ao accionamento de mecanismos cor-
rectivos, como a adopção de medidas
de saneamento financeiro, os sistemas
de garantia de depósitos ou de
indemnização dos investidores e, em
colaboração com os bancos
cen t ra i s , a concessão de
empréstimos de emergência.

Terminaria voltando ao início, ou seja,
frisando que os bancos são especiais e
acrescentando uma ideia bem
conhecida – a de que a supervisão não
é uma ciência, mas antes uma arte.

Lisboa, 12 de Abril de 2000

*Vice-Governador do Banco de Portugal

�

(1)
Directiva 93/6/CEE relativa à adequação dos
fundos própr ios das empresas de
investimento e das instituições de crédito.

"... a eficácia da

supervisão, num quadro

de formação/

consolidação de

conglomerados

financeiros e de

internacionalização da

actividade bancária, é

largamente tributária do

reforço da cooperação

entre as autoridades

competentes e da

convergência das

normas prudenciais ..."
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Nova Distribuição

Tal como temos vindo a informar
em números anteriores, a difusão
da está a fazer-se
agora de três formas diferentes:

Aos empregados bancários
que a solicitem*;
Por cada balcão, 1 exemplar;
Por assinatura, para quem
deseje receber a revista pelo
correio, na sua residência.

Aos leitores que tenham sentido
algum problema com esta nova
forma de distribuição, muito
agradecemos que no-lo transmitam por telefone, por
escrito ou através do botão

Inforbanca

do site

�

�

�

Comentários
www.ifb.pt�

* O pedido pode ser-nos transmitido no verso da folha de remessa
da revista ou numa fotocópia do formulário acima

Desejo que a me seja enviada de forma personalizada e
para o meu local de trabalho.

INFORBANCA

Nome

Balcão/Serviço

Banco

(1)

(2)

(1)

(2)

Preencher com a designação utilizada no correio interno do Banco.
Preencher com a sigla pela qual o Banco é conhecido.

Instituto
de Formação
Bancária

Alteração de endereço

Novo leitor
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O Banco Comercial Português nasceu em 1985, num en-
quadramento que se afigurava favorável mas susceptível de
rápida transformação. As perspectivas de um período pro-
longado de crescimento económico robusto, beneficiando
de um enquadramento internacional favorável, da adesão

de Portugal à Comunidade Económica Europeia e da libera-
lização de diversos sectores produtivos, as elevadas mar-
gens de intermediação financeira (cerca de 6%), a dificul-
dade de reacção das instituições financeiras públicas à pro-
gressiva intensificação da concorrência – explicada pela
carência de recursos financeiros, tecnológicos e humanos
apropriados, por abordagens de mercado indiferenciadas e
pelos constrangimentos associados à natureza da estrutura
accionista e modelo de gestão, e o crescente grau de exigên-

BCP
do

e oO

Futuro

Por ocasião do vigésimo

aniversário do Instituto de

Formação Bancária, foi-me solicita-

do um depoimento subordinado ao

tema: “O Passado e o Futuro do

Grupo BCP”. Creio que o momento

não poderia ser mais oportuno, na

medida em que, por um lado, o

Banco Comercial Português come-

mora, este ano, o décimo quinto

aniversário, motivo pelo qual se

justifica um balanço sintético das

estratégias formuladas, das activi-

dades prosseguidas e dos resulta-

dos alcançados até hoje, e, por

outro, pelo reconhecimento da sua

contribuição para o desenvolvimento do sistema financeiro português, a liderança em diversas áreas do

mercado e a capacidade de implementação de abordagens pioneiras a negócios com elevado potencial de

crescimento e de rendibilidade, em horizontes temporais mais alargados.

Jardim Gonçalves*

Génese do Banco
Comercial Português

Futuro Futuro

Passado

PassadoGrupo BCP
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cia e sofisticação financeira dos clientes, consubstanciado
na receptividade a propostas de valor inovadoras, criavam
condições muito propícias à captação selectiva de clientes
por parte das novas instituições de crédito, permitindo a
conquista acelerada de quota de mercado em negócios de
elevada rendibilidade. E o BCP apostou convictamente na
inovação financeira, no atendimento personalizado, na
diversificação das soluções financeiras oferecidas, na exce-
lência dos níveis de serviço e em campanhas promocionais
apelativas.

Nos cerca de 11 meses que mediaram entre a celebração da
escritura constitutiva do Banco e a abertura das duas pri-
meiras sucursais (Av. 5 de Outubro, em Lisboa, e Júlio
Dinis, no Porto) foram realizados estudos de mercado exa-
ustivos – que suportaram a formulação de um modelo de
abordagem de mercado, subordinado a um plano estratégi-
co de longo prazo, sem preocupações com a obtenção ime-
diata de resultados, que pudessem comprometer o futuro
sucesso do projecto. Neste processo de reflexão e prepara-
ção de infraestruturas, foram claramente identificados os
factores críticos de sucesso da Instituição: estrutura accio-
nista estável, gestão profissional e autónoma dos interesses
individuais dos accionistas, a mobilização antecipada dos
capitais próprios necessários para financiar os programas
de investimento, recursos humanos qualificados, a aproxi-
mação ao mercado baseada na identificação e caracteriza-
ção das expectativas de segmentos homogéneos de clientes,
a implementação de um modelo de de produ-
tos e serviços financeiros complementares e o investimento
significativo em sistemas informáticos. Estes factores per-
mitiriam edificar vantagens competitivas determinantes
para a prossecução dos objectivos traçados, nomeadamente
a especialização, a excelência de serviço, a rapidez de res-
posta, o relacionamento personalizado com os clientes, a
inovação, a eficiência operativa e a liderança tecnológica.

Todos estes factores se revelaram determinantes na afirma-
ção do BCP como da banca portuguesa ao longo
da sua primeira década. Os resultados obtidos são tanto
mais reveladores se considerarmos que, desde 1985, surgi-
ram dezenas de novas instituições de crédito – muitas delas
inseridas nos maiores grupos financeiros europeus e ameri-
canos, acedendo por esta via a capitais próprios, a recursos
humanos e a economias de escala e de âmbito fora do alcan-
ce de bancos com dimensão nacional e centros de decisão
em Portugal –, não tendo nenhum destes operadores logra-
do alcançar nem os índices de crescimento e de rendibilida-
de, nem o protagonismo no desenvolvimento do sistema
financeiro nacional que é reconhecido ao BCP, frequente-

cross-selling

key player

mente apontado como um paradigma do aproveitamento de
oportunidades de negócio e de implementação de conceitos
inovadores.

O período entre 1985 e 1994 constituiu, necessariamente,
um ciclo de acentuado crescimento orgânico para o Banco
Comercial Português. Esta etapa fundacional foi dominada,
essencialmente, por três orientações estratégicas prioritári-
as.Aprimeira consistiu na criação de redes comerciais autó-
nomas, com sucursais, produtos, propostas de valor, estru-
turas organizacionais e unidades de marketing próprias,
corporizando a opção pela segmentação do mercado como
melhor solução para responder a necessidades e expectati-
vas financeiras diferenciadas.Aimplementação deste mode-
lo traduziu-se no lançamento das redes de Particulares e
Empresas (1986) – destinadas a particulares com rendimen-
tos superiores e empresas de média dimensão, respectiva-
mente, com propostas de valor assentes no conceito de
Gerente de Conta, um interlocutor especializado e prepara-
do para esclarecer e aconselhar os clientes – da rede de Pri-
vate Banking (1988) – vocacionada para particulares com
patrimónios financeiros significativos – da rede de Grandes
Empresas e Institucionais (1988), da NovaRede (1989), da
rede de Comércios e Empresários (1992) – vocacionada
para as micro-empresas e os seus sócios – e do Banco7
(1994) – o primeiro banco directo a funcionar em Portugal e
estruturado em função de critérios de segmentação de natu-
reza comportamental.

O lançamento da NovaRede justifica uma referência espe-
cial, dada a sua importância para a consecução da aspiração
do BCP em projectar-se como um banco universal, após a
sua afirmação como um operador qualificado em nichos
especializados. A NovaRede exigiu um enorme esforço de

mobilização de recursos, só possível em virtude do excelen-
te desempenho das redes tradicionais, que permitiu, por um
lado, extrair benefícios da excelente imagem que o Banco
Comercial Português já cultivara e, por outro, dispor de
uma “massa crítica” necessária, designadamente em termos
de capacidade de gestão e sistemas informáticos. O lança-
mento de uma rede de âmbito mais generalista – uma vez
que se destinava ao segmento médio de mercado –, apesar
de representar uma faixa de mercado muito apetecível,
tanto pela sua dimensão, como pelo seu potencial de cross-

A Primeira Década do Banco
Comercial Português (1985-1994)

"... o BCP apostou convictamente na

inovação financeira, no atendimento

personalizado, na diversificação das

soluções financeiras oferecidas, na

excelência dos níveis de serviço ..."

"... na génese do lançamento de cada

rede esteve sempre um apurado

“trabalho de casa”, que permitiu

diagnosticar a melhor abordagem a

cada segmento de mercado ..."
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– implicou também riscos significativos, que foram
assumidos de forma consciente, dada a exigência de abor-
dagem deste mercado e a convicção na bondade do modelo
definido. Perante a oferta indiferenciada dos outros bancos,
a NovaRede apostou na inovação e simplicidade dos produ-
tos, na rapidez do atendimento, na automatização das tran-
sacções mais simples, na conveniência proporcionada por
uma rede de sucursais com elevada capilaridade geográfica,
cobrindo os principais pólos de residência, trabalho e con-
sumo do mercado-alvo. O nascimento da NovaRede foi
assinalado pela abertura simultânea de 22 sucursais, em 8
de Novembro de 1989, um acontecimento até então inédito
no panorama bancário português, revelando a capacidade
de realização e inovação do Banco Comercial Português.

Em suma, na génese do lan-
çamento de cada rede esteve
sempre um apurado “traba-
lho de casa”, que permitiu
diagnosticar a melhor abor-
dagem a cada segmento de
mercado, nomeadamente a
definição de produtos e ser-
viços mais apropriados, a
estratégia de comunicação e
a forma de relacionamento
Banco-Cliente, a avaliação
do impacto de diferentes
cenários e a simulação de
medidas potenciadoras da
optimização da rendibilida-
de. O resultado foi a introdu-
ção, em Portugal, de concei-
tos de serviço bancário
modernos e inovadores, ade-
quados às necessidades de
diferentes estratos do mer-
cado.

Os objectivos de crescimento
do BCP eram inequivocamente ambiciosos, justificando a
criação e desenvolvimento de unidades empresariais que
vieram a estruturar-se num Grupo financeiro integrado e
homogéneo, garantindo o alargamento do âmbito de activi-
dades financeiras do Banco, acedendo a novas fontes de
rendimento e estimulando o de produtos e
serviços. Esta orientação consubstanciou-se na criação ou
aquisição de “fábricas de produtos” –, a Ocidental Seguros
(1987), a Nacional Factoring (1987), a Interfinança (1988)
– que viria a estar na origem da AF Investimentos – o CISF
–, adquirido em 1990 ainda sob a forma de Sociedade de
Investimento e actualmente a operar como o banco de
investimento do Grupo sob a denominação de BCPA – o
Banco de Investimento Imobiliário (1993) e o CrédiBanco
(1995). O Grupo BCP passou a intervir assim em áreas de
negócio tão diversificadas como os seguros, o , o

, a gestão de activos, a banca de investimento, o
crédito imobiliário e o crédito ao consumo. O aproveita-
mento sistematizado das oportunidades de venda destes
produtos junto dos clientes das redes bancárias, catapultan-

do estas subsidiárias para posições cimeiras nos respectivos
sectoriais, permitiu ampliar consideravelmente a

rendibilidade gerada pelos negócios bancários tradicionais,
aumentar o grau de satisfação e fidelização dos clientes e,
ainda, reforçar a responsabilidade e motivação dos agentes
comerciais.

Finalmente, a opção clara por uma estratégia de internacio-
nalização, a partir do momento em que a dimensão da insti-
tuição o permitisse. O forte crescimento do Banco e a manu-
tenção dos níveis de rendibilidade atingidos até então pode-
riam, no limite, estar coarctados pela reduzida dimensão do
mercado português, bem como pela excessiva dependência
do mesmo. Os objectivos subjacentes ao envolvimento num
projecto de internacionalização foram, desde logo, a entra-

da em negócios de elevado
potencial, em mercados
estrangeiros – com especial
atenção para os mercados de
afinidade –, o reforço da posi-
ção no mercado doméstico,
em áreas de negócio especia-
lizadas, e o acesso a

especializado e a novas
capacidades organizacionais,
sendo a melhor forma de con-
substanciar tais desideratos o
desenvolvimento de parceri-
as estratégicas. Naturalmen-
te, a disponibilidade do
Banco para enveredar por
essa via estaria sempre sujeita
à selecção de parceiros com-
patíveis, assente na aprecia-
ção de diversos factores: a
complementaridade geográ-
fica, a capacidade competiti-
va, a compatibilidade estraté-
gica e cultural, a disponibili-
dade para enveredar por uma

parceria equilibrada e, acima de tudo, o respeito pela condu-
ção autónoma dos respectivos negócios, assumindo
cada instituição o protagonismo no seu mercado
doméstico.

Ao permitir uma intervenção em diferentes mercados ou
negócios – o que contribui para a diversificação dos riscos e
dos proveitos –, este modelo pressupõe, como eixo princi-
pal da aliança, a criação de vocacionadas
para abordar negócios com interesse mútuo e em que os
parceiros participam numa base paritária, mobilizando
recursos e competências complementares. Num plano dis-
tinto, o estabelecimento de ao nível
das casas-mãe pode cimentar o compromisso e a confiança
recíproca, reforçando o corpo accionista de cada instituição
e potenciando a preservação da dimensão e vocação nacio-
nal de cada parceiro, tornando-o menos vulnerável a aquisi-
ções hostis ou à alienação de participações qualificadas.

No quadro desta estratégia, o BCP realizou diversos acor-

rankings

know-
-how

joint-ventures

cross-share holdings
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dos de internacionalização: com o Cariplo, de Itália (1990)
– a principal instituição financeira italiana, denominando-
se actualmente como Banca Intesa – , que conduziu à pro-
moção conjunta do Banco de Investimento Imobiliário;
com dois grupos seguradores europeus, a Friends Provi-
dent, de Inglaterra, e o Avero Central Beheer, da Holanda
(1991), que esteve na origem da Eureko, uma aliança que
congrega grupos financeiros e seguradores de oito países
europeus; em conjunto com o Banco Popular Espanhol, o
BCP promoveu uma instituição financeira especializada na

abordagem dos clientes de raízes ibéricas residentes em
França – o Banco Popular Comercial (1992), e, em parceria
com o Banco Central Hispanoamericano, procedeu-se ao
lançamento do Banco Banif Banqueros Personales – espe-
cializado no atendimento de clientes particulares com ren-
dimentos superiores –, abrindo o capital da Leasefactor ao
BCH.

Procurando completar a sua vertente internacional, por via
da dispersão da sua estrutura accionista e do acréscimo de
notoriedade internacional, o BCPsolicita a admissão à cota-
ção dos títulos representativos do seu capital social (sob a
forma de “American Depositary Receipts”) na Bolsa de
Nova Iorque, em 1992, tendo sido a primeira empresa por-
tuguesa admitida à cotação numa bolsa estrangeira. Posteri-
ormente, em 1995 e 1996, as acções do BCP foram também
admitidas nas Bolsas de Frankfurt e de Londres, facilitando
assim as aplicações por parte de investidores institucionais
europeus.

Em 1995, concluiu-se o primeiro ciclo da vida do BCP. O
Banco, que até então havia crescido de forma orgânica, quer
através da expansão da sua base de clientes – suportado pelo
acréscimo da capilaridade das suas redes de distribuição,
pelo recurso a campanhas de marketing apelativas e pela
introdução de produtos como as Contas deAlto Rendi-
mento –, quer através do aumento das receitas por cliente –
mediante a intensificação do e de uma atitude

lead

cross-selling

comercial vincadamente proactiva –, viu-se confrontado
com um mercado remanescente de reduzida dimensão,
quase todo “bancarizado” e pressionado pela concorrência
mais qualificada e indiferenciada – resultante das privatiza-
ções, da liberdade de estabelecimento de prestação de servi-
ços e da entrada no mercado de instituições estrangeiras – e
pelo estreitamento das margens de intermediação.

Face às exigências de dimensão e de rendibilidade, o “sal-
to” seguinte do BCP teria de basear-se numa estratégia de
crescimento por aquisição. E o BCP estava preparado para
tal: tinha atingido uma dimensão respeitável no mercado
doméstico, dispunha de uma base accionista estável e da
receptividade dos investidores para financiar programas de
expansão e possuía tecnológico, “fábricas de
produtos” e capacidade de gestão que poderiam ser alavan-
candos com uma base de negócios mais ampla.

Ciente da importância da concentração estratégica, numa
primeira fase o BCP almejou adquirir o BPSM, aquando da
sua privatização, no final de 1993, apresentando uma pro-
posta no concurso público da sua reprivatização, que, no
entanto, não foi aceite pelo Governo. No início de 1995, o
BCP lançou conjuntamente com a Companhia de Seguros
Império uma Oferta Pública de Aquisição geral sobre o
Banco Português do Atlântico – após a não autorização por
parte das entidades oficiais de uma oferta parcial. Foi uma
operação financeira de grande envergadura – tratava-se,
afinal, da aquisição do maior grupo financeiro privado por-
tuguês –, que demonstrou a capacidade e vontade do Banco
Comercial Português em afirmar-se no contexto financeiro
português. Naturalmente, vários factores justificaram a
opção do BCP pelo Atlântico: tratava-se de uma instituição
que gozava de uma imagem reconhecida e uma marca de
prestígio; a rede de pontos de venda apresentava uma dis-
persão geográfica assinalável; detinha uma base de clientes
fidelizada; mantinha uma estrutura de capitais adequada e,
finalmente, tratava-se de uma instituição bem conhecida
por diversos quadros e colaboradores do BCP. Consideran-
do ainda as oportunidades que advinham da conquista de

uma quota de mercado relevante na banca e nos seguros, da
“aquisição” de uma base de clientes de elevado potencial –
devido a uma fraca sobreposição entre os clientes BCP e
Atlântico e aos baixos níveis de que existiam
no Atlântico – e dos ganhos que poderiam resultar do acrés-
cimo da eficiência – mediante a integração de unidades ope-
rativas e do aproveitamento de sinergias –, mais justificada
se revelou a opção peloAtlântico.

A criação de valor financeiro partiu de uma agenda estraté-
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Crescimento por Aquisição para
Alcançar a Dimensão Necessária
(1995-1999)

"Os objectivos de crescimento do BCP

eram inequivocamente ambiciosos,

justificando a criação e

desenvolvimento de unidades

empresariais que vieram a estruturar-

-se num Grupo financeiro integrado e

homogéneo ..."

"... opção clara por uma estratégia de

internacionalização, a partir do

momento em que a dimensão da

instituição o permitisse."
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gica pós-aquisição cuidadosamente definida. A integração
do Atlântico teria de ser feita de forma a que o “todo” fosse
superior à “soma das partes”, isto é, seria necessário mini-
mizar o risco de perda de negócio e de “canibalização” de
proveitos, procurando garantir as sinergias operativas asso-
ciadas a uma maior escala e a economias de âmbito propor-
cionadas pela partilha de . A forte implantação
comercial do Atlântico – a sua data de constituição remon-
tava a 1919 – levou o Banco Comercial Português a manter
a sua autonomia, tanto de marca como de posicionamento
no mercado. Simultaneamente, foram integradas e centrali-
zadas as unidades de suporte operativo das áreas de negó-
cio. No entanto, a procura de eficiência operativa, de racio-
nalização de custos, de eliminação de redundâncias e activi-
dades desnecessárias só seria exequível com a plena inte-
gração das unidades de apoio
na retaguarda. Deste modo,
instituiu-se a Servibanca
(1996), um ACE consignado
juridicamente à prestação de
serviços e à partilha de meios
extensível a todo o Grupo
Financeiro.

Nesta fase, o BCP consolidou
a sua liderança na banca pri-
vada nacional e estendeu a
sua actividade a outros domí-
nios da actividade financeira,
criando novos conceitos na
áreas de seguros – com a
Médis (1995), no

e a Seguro
Directo (1996), uma segura-
dora directa especializada no
ramo automóvel –, na banca
de retalho – com o Banco
ExpressoAtlântico (1996),
um lançado em
parceria com o Grupo Jeróni-
mo Martins –, no Internet – com o lançamento do
Homebanco7 (1997) –, no comércio electrónico – com o
Shopping direct (1998) – e no aluguer operacional de viatu-
ras – a partir de uma com a General Electric
Capital, que levou à criação da Classis Auto Renting
(1998).

Paralelamente, o BCP continuou a aprofundar a estratégia
de internacionalização de acordo como princípios estraté-
gicos anteriormente delineados. O capital de experiência
entretanto adquirido permitiu ao Banco passar de uma posi-
ção de para de .
Assim, e tendo por base esses pressupostos, procedeu-se à
constituição do Banco Internacional de Moçambique
(1995) – em parceria com diversas entidades moçambica-
nas – e do Banco Millennium (1998) – a partir de uma par-
ceria com o Big Bank Gdanski, da Polónia –; ao acordo com
o Interamerican (1999) – a maior seguradora grega –, com
vista ao lançamento de uma operação bancária nesse país; e
ao relançamento do Banco Comercial de Macau – após a

know-how

health care
management

in-store bank

banking

joint-venture

know-how receiver know-how provider

aquisição do Atlântico –, descontinuando a actividade do
banco em Portugal. Para além disso, o BCP aprofundou a
sua parceria com a Eureko – quer aumentando as respecti-
vas participações cruzadas, quer participando em negócios
conjuntamente – e adquiriu uma participação no Achmea
Bank (1999) –, que concentra toda a actividade ban-
cária do Grupo Achmea, um dos principais parceiros na
Eureko. Finalmente, e mantendo-se fiel aos princípios que
desde sempre nortearam a sua estratégia, o acordo de
parceria com o BCH foi descontinuado após a fusão
do BCH e do Banco Santander (1999), por incompatibi-
lidade de estratégias relativamente ao mercado portu-
guês.

A passagem do milénio veio
trazer profundas alterações
no paradigma económico
dominante. As empresas “re-
sidentes”, caracterizadas por
capitalizações bolsistas em
fase de estagnação e um rácio
preço de mercado/valor con-
tabilístico (

) cada vez menor –
reflectindo fracas perspecti-
vas futuras e/ou menores ren-
dibilidades presentes – e que
até aqui detinham, em muitos
casos, uma posição incontes-
tável nos respectivos merca-
dos, enfrentam agora novos

desafios: a globalização económica – acentuada por fenó-
menos regionais como a criação da União Económica e
Monetária no espaço europeu –, a desregulamentação e
liberalização de vastos sectores de actividade, os constantes
progressos ao nível tecnológico e o advento da dimensão
como factor crítico de competitividade.

Nos serviços financeiros, estas mudanças, são acentuadas
por factores intrínsecos ao próprio sector. Refiro-me, nome-
adamente, a uma tendência de desintermediação das opera-
ções activas e passivas, ao estreitamento das margens
comerciais – por oposição ao incremento do e

holding

price-to-book
ratio

cross-selling

Oportunidades de Consolidação
num Contexto de
Rápida Integração
do Mercado
Europeu

"O capital de experiência entretanto

adquirido permitiu ao Banco passar

de uma posição de know-how receiver

para de know-how provider ."
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do –, ao excesso de capacidade instalada na
banca de retalho, ao surgimento de novos canais de distri-
buição – a actuar como meios integrados e não substitutos
–, à entrada de e de operadores globais nos
nichos de mercado mais rendíveis e à crescente sofisticação
do cliente – que resulta no desenvolvimento de estratégias
de marketing assentes numa filosofia , em detri-
mento do .

Face ao actual , a dimensão – e por dimensão
entende-se o valor de mercado da empresa (capitalização
bolsista) – emerge como factor competitivo determinante
nos próximos anos.As empresas mais valiosas usufruem de
vantagens exclusivas: poderão conquistar uma posição
importante nos mercados – quer em termos geográficos,
quer por área de negócio –, aceder a economias de escala –
resultantes da diluição dos custos fixos e da maior eficácia
na centralização dos esforços comerciais – e de âmbito,
maior facilidade em lidar com as ameaças da concorrência e
menor vulnerabilidade a possíveis . A globaliza-
ção dos mercados financeiros também conduziu a que a
alocação do investimento passasse a ser orientada de acor-
do com critérios de natureza sectorial, pelo que a dimensão
se tornou um factor preponderante na análise e decisão de
investimento, em detrimento de outras condicionantes, con-
sideradas até então importantes. Num mercado de reduzida
dimensão, como é o português, todas estas questões se colo-
cam de forma mais premente.

Consequentemente, apesar de ser o maior Grupo Financeiro
privado em Portugal e deter uma quota de mercado da
ordem de 17%, o BCP tornou-se mais pequeno num merca-
do muito mais vasto. E por isso teve, novamente, de procu-
rar conquistar dimensão, por um lado, através do cresci-
mento dos capitais próprios e, por outro, por via do aumento
do . Nesse sentido, foram claramente
identificados os objectivos a médio prazo: alcançar uma
capitalização bolsista da ordem dos 10 mil milhões de euros
e manter uma rendibilidade dos capitais próprios sustenta-
damente superior a 20%.

O protagonismo que o Banco Comercial Português assumiu
no processo de consolidação do sistema financeiro portu-
guês foi mais uma vez objectivamente demonstrado: pelas
ofertas públicas de aquisição lançadas sobre o capital social
da Companhia de Seguros Mundial-Confiança e dos bancos
controlados por esta – sendo que, relativamente ao BPSM,
reafirmou o seu interesse após o anúncio de um acordo entre
diversas partes, tendo, por fim, adquirido à CGD uma posi-
ção maioritária no capital social do BPSM –; pela integra-

bancassurance

category killers

tailor-made
one size fits all

statu quo

take-overs

price-to-book ratio

ção da área financeira do Grupo José de Mello; e pela fusão
por incorporação doAtlântico no BCP.

Aintegração do capital remanescente doAtlântico, disperso
em bolsa, e as aquisições dos interesses minoritários no
Banco Mello, Império e BPSM através de Ofertas Públicas
de Troca que deverão estar concluídas no segundo trimestre
deste ano, farão aumentar a capitalização bolsista do BCP
para um valor superior a 10 mil milhões de euros, chegando
assim a um patamar de dimensão já expressivo, mesmo à
escala do sistema financeiro europeu.

Mas estas operações não são meras adições de carteiras de
negócios. Os benefícios que antevemos como resultado das
sinergias – com a total integração de infraestruturas co-
muns, a racionalização das plataformas de distribuição, as
economias de escala e a generalização das melhores práti-
cas – serão consideráveis e deverão promover um contribu-
to decisivo para que o Banco Comercial Português continue
a apresentar níveis de rendibilidade atractivos, que possam
justificar um superior à média sectorial.

Este crescimento por aquisição terá sido em vão se não for
reforçado com a expansão orgânica – garante da vitalidade
e competitividade do Banco –, através da conquista de

novos clientes, do maior envolvimento com a base de
clientes – recorrendo a técnicas de CRM (

) e a uma abordagem mais selectiva
do mercado – e do desenvolvimento dos novos canais de
distribuição. A aposta em novos negócios – exemplificados
pela aliança estratégica com a EDP para as áreas de

–, o reforço das vantagens competitivas nos
e a continuação da estratégia de

internacionalização consti-tuirão as vias de crescimento do
BCP para os próximos anos, permanecendo vigilante face a
possíveis movimentos de concentração transfronteiriços ou
intersectoriais que se venham a verificar por força da
crescente integração económica e financeira internacional e
da convergência entre in-dústrias resultante das novas
tecnologias de informação.

price-to-book ratio

customer rela-
tionship management

e-
business core
businesses

*Presidente do Conselho de Administração do
Banco Comercial Português
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"Face às exigências de dimensão e de

rendibilidade, o “salto” seguinte do

BCP teria de basear-se numa

estratégia de crescimento por
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Um relatório da OCDE, divulgado em 1999 (OECD Econo-
mic Surveys: Portugal), dá grande relevo ao processo de
reformas estruturais a que o sistema financeiro português
esteve submetido ao longo de um período de cerca de 12
anos, desde 1985 até 1996.

Este processo de reformas iniciou-se pouco antes da adesão
de Portugal às Comunidades Europeias, ocorrida em 1 de
Janeiro de 1986, e prolongou-se até à fase de preparação
para a União Económica e Monetária.

Quando este processo de reformas começou, em 1985, o
sistema financeiro português apresentava características
que eram mais próprias de uma economia de direcção cen-
tral, planificada, do que de uma economia de mercado que
Portugal pretendia adoptar ao decidir a adesão às Comuni-
dades Europeias. Com efeito, a quase totalidade das insti-
tuições financeiras estava na propriedade do Estado, na

sequência do processo de nacionalizações de
1974/75. Para além disto, o funcionamento
do sistema financeiro encontrava-se sujeito
a um sem número de controlos administrati-
vos que o tornavam muito complexo, quase
nada competitivo e muito ineficiente.

Entre esses controlos administrativos, sali-
entavam-se os seguintes:

Restrições à composição dos balanços
das instituições de crédito (e segurado-
ras), mediante a imposição da aplicação
de montantes mínimos em títulos da
dívida pública;

Regras muito rígidas de segmentação e
especialização no exercício da activi-
dade de intermediação financeira, impe-
dindo a realização das sinergias e das
economias de escala que resultariam da

integração dessas actividades na mesma organização;

Limites quantitativos ao crescimento do crédito de
cada banco, fixados mensalmente pelo Banco de Por-
tugal, que constituíam o principal instrumento de polí-
tica monetária;

Limites às taxas de juro activas e passivas fixados por
decisão governamental;

�

�

�
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José Alberto Tavares Moreira*

Sistema FinanceiroUma Experiência Bem Sucedida
Sistema FinanceiroSistema Financeiro
Liberalização
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Restrições à entrada no mercado de novas instituições
financeiras, tanto nacionais como estrangeiras;

Controlos muito estritos aos movimentos de capitais,
mesmo daqueles que se relacionavam com as transac-
ções correntes e que limitavam a internacionalização
das instituições financeiras.

Alguns destes controlos ou restrições de natureza adminis-
trativa tinham sido impostos por razões de gestão macroe-
conómica, na sequência das graves crises da balança de
pagamentos ocorridas na segunda metade da década de 70 e
na primeira metade da década de 80.

Uma das finalidades mais específicas dessas restrições con-
sistia em facilitar o financiamento dos défices do sector
público, cuja dimensão tinha aumentado consideravelmen-
te no mesmo período. As despesas públicas tinham passado
de 22% do PIB, na média dos 5 anos anteriores a 1974, para
em 1983 atingirem 47,9% do PIB.

O défice público, por sua vez, atingia valores da ordem dos
10% do PIB no período 1981-83.

Resta dizer que a dívida pública adquirida compulsivamen-
te pelas instituições financeiras vencia taxas de juro muito
inferiores às que eram praticadas no crédito à economia, e
eram mesmo inferiores à taxa de inflação.

As reformas empreendidas ao longo do período 1985-96
haveriam de conduzir a uma situação completamente dife-
rente, em que:

A grande maioria das instituições financeiras são pri-
vadas e apresentam indicadores de rendibilidade e
eficiência bastante aceitáveis, mesmo em comparação
internacional;

Os mercados monetário, cambial e de capitais funcio-
nam livremente, sem sujeição a outras regras a não ser
as que derivam da necessidade de prestação regular de
informação estatística, da observância dos requisitos
de natureza prudencial, do cumprimento de normas
que se dirigem à prevenção da ocorrência de conflitos
de interesses e do branqueamento de capitais.

Graças a essa importante e extensa sucessão de reformas,
reconhece a OCDE que o sistema financeiro português se

assemelha hoje bastante aos de outros países europeus,
enfrentando o mesmo tipo de desafios, designadamente os
que derivam da instituição da União Monetária Europeia.

A OCDE identifica também alguns problemas que podem
vir a afectar o eficiente funcionamento das instituições
financeiras em Portugal e a sua capacidade de adaptação às
novas condições dos mercados, apontando concretamente a
existência de barreiras administrativas e legais à mobilida-
de do trabalho e o excessivo crescimento do crédito bancá-
rio nos últimos anos, este último associado ao agravamento
dos desequilíbrios macroeconómicos que se tornaram visí-
veis em 1998 e 1999.

No processo de reformas liberalizadoras do sistema finan-
ceiro em Portugal, a OCDE distingue 3 períodos.

Um primeiro, de 1985 a 1989, em que a liberalização foi
relativamente lenta, uma vez que a principal preocupação
das autoridades consistiu na consolidação do quadro
macroeconómico e no reforço da solidez financeira das ins-
tituições de crédito e seguradoras com o objectivo de as
preparar para a privatização e para um quadro de concorrên-
cia plena.

Num segundo período, correspondente ao triénio 1990-
1992, assistiu-se a uma aceleração do ritmo das reformas
liberalizadoras, em boa parte motivada pela perspectiva da
instituição do mercado único europeu de 1992, e, em espe-
cial, pela proximidade da entrada em vigor de algumas
directivas comunitárias para harmonização das regras bási-
cas de funcionamento dos mercados financeiros, com o
objectivo de estabelecer um mercado único de serviços
financeiros.

Um terceiro período de reformas estende-se de 1993 a
1996, altura em que entrou em vigor uma Directiva sobre a
prestação de serviços de investimento, com a qual ficou
liberalizada, no espaço da União Europeia, a prestação des-

"As reformas empreendidas ao

longo do período 1985-96 haveriam

de conduzir a uma situação

completamente diferente ..."
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se tipo de serviços, sob o princípio da autorização única (no
país de origem), ficando assim completa a disciplina legal
básica do mercado único europeu de serviços financeiros.

Relativamente ao primeiro período, 85-89, cumpre recor-
dar que o quadro legal então vigente não permitia a privati-
zação de empresas nacionalizadas (artigo 83º da Constitui-
ção da República). Essa restrição poderá explicar que as
reformas desse período não tivessem sido mais rápidas.

Das medidas de liberalização tomadas durante esse período
podem destacar-se as seguintes:

Aabertura dos sectores bancário e segurador à iniciati-
va privada, nacional e estrangeira, através de uma alte-
ração à lei de delimitação dos sectores económicos,
aprovada no final de 1983, o que permitiu a criação das
primeiras instituições financeiras privadas no pós-
-1974, como foi o caso do BCP, constituído em 1985;

O desmantelamento dos controlos político-adminis-
trativos sobre as taxas de juro praticadas pelos Bancos,
as quais, a partir do final de 1988, passaram para a com-

do ainda
uma restrição sob a forma de uma taxa máxima para os
depósitos à ordem);

Aeliminação de algumas restrições administrativas ao
funcionamento dos mercados monetários e cambiais, a
qual permitiu que o mercado interbancário passasse a
constituir um instrumento relativamente eficaz para a
gestão da liquidez dos bancos;

Múltipla legislação permitindo a criação de novas for-
mas de intermediação financeira, com relevo para os
fundos de investimento e os fundos de pensões;

Eliminação das restrições à composição do balanço
dos bancos, sob a forma de investimento obrigatório
em títulos de dívida pública vencendo taxas de juro
inferiores às do mercado (e à inflação).

Apesar destes progressos, mantinham-se ainda em vigor, no
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petência do Banco de Portugal (tendo fica

final deste período, os limites de crédito aos bancos, como
instrumento de controlo monetário, situação cada vez
menos compatível com os objectivos de funcionamento
eficiente dos mercados monetário e financeiro e impeditiva
do desenvolvimento de um ambiente de concorrência.

Acresce que, com o tempo, os bancos foram desenvolvendo
múltiplas formas de evasão ao sistema de limites, quer

quer no próprio mercado doméstico, o que fazia
com que esse sistema estivesse a perder eficácia como ins-
trumento de controlo, pondo em causa a própria credibilida-
de da política monetária.

No final dos anos 80, a eliminação do sistema de limites de
crédito e a sua substituição por métodos indirectos de con-
trolo constituía uma das primeiras prioridades das reformas
a empreender.

Para as reformas do segundo período, 90-92, contribuiu
bastante, como já se referiu, a proximidade da entrada em
vigor de algumas directivas comunitárias, a saber:

Segunda Directiva de Coordenação Bancária, que esta-
beleceu o modelo de banca universal e de licença única
para o exercício da actividade e que, juntamente com
as Directivas sobre fundos próprios e sobre as regras
de adequação do capital, passou a atribuir aos bancos
com sede ou estabelecimento principal num país da
União Europeia a faculdade de se estabelecerem ou de
prestarem serviços em qualquer outro país da União;

Directiva relativa à liberalização dos movimentos de
capitais, que estabeleceu em 31.12.92 a data-limite
para que os Estados-membros da União Europeia eli-
minassem as restrições aos movimentos de capitais
entre os países membros. Portugal (e a Grécia) dispu-
nha da faculdade de prorrogar, por mais 3 anos, as res-
trições aos movimentos de capitais de curto prazo.
Mas não fez (e bem) uso dessa faculdade, pelo que, a
partir de 1 de Janeiro de 1993, passámos a adoptar um
regime de plena abertura aos movimentos de capitais
com os restantes parceiros da União Europeia.

Assim, durante esse período de 3 anos, o panorama do siste-
ma financeiro português alterava-se profundamente:

Os sectores bancário e segurador passaram a estar
totalmente abertos à concorrência;

A maior parte das instituições financeiras que tinham
sido nacionalizadas foram privatizadas ou entraram
em processo de privatização;

off-
-shore,
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Foram abolidos os controlos administrativos residuais
sobre taxas de juro que se tinham mantido após as alte-
rações de 1988;

Os instrumentos de política monetária foram moderni-
zados, tendo sido abandonado a partir de Março de
1990 o sistema obsoleto de limites obrigatórios ao cres-

cimento do crédito bancário, em vigor desde 1977,
substituído por métodos indirectos de controlo atra-
vés de operações de ;

Os movimentos de capitais com o exterior (União
Europeia) ficaram integralmente liberalizados.

Merecem referência especial neste mesmo período os
seguintes factos:

A aprovação de uma nova Lei Orgânica para o Banco
de Portugal, em Outubro de 1990, a qual atribuía ao
Banco maior competência na definição e na execução
da política monetária e cambial e proibia o Banco de
Portugal de financiar o Estado, apenas com a excepção
da subscrição de bilhetes do Tesouro em condições
negociadas entre as partes;

A entrada em vigor em 1991 do primeiro código de
Mercado de Valores Mobiliários e a designação de
primeira Comissão do Mercado de Valores;

Aadesão do escudo ao mecanismo cambial do Sistema
Monetário Europeu (em Abril de 1992), a qual confe-
riu maior credibilidade aos objectivos de estabilidade
de preços que então constituíam uma importante prio-
ridade de política económica.

No terceiro período de reformas, que vai de 1993 até 1996,
merecem especial referência algumas medidas que comple-
taram o quadro de reformas anterior:

O reforço dos mecanismos de supervisão bancária,
mediante a aplicação de novas regras de adequação do
capital, incluindo a fixação de requisitos mínimos de
fundos próprios para cobertura dos riscos de mercado;

Aperfeiçoamento dos mecanismo de controlo monetá-
rio, incluindo a criação, em 1993, de uma facilidade
permanente ( ) para cedência e absor-
ção de liquidez por parte do Banco de Portugal, e iní-
cio, em 1994, dos acordos de recompra a taxa variável,
proporcionando ao Banco de Portugal um útil instru-
mento para influenciar a taxa de câmbio;

open-market

standing facility
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Adicionalmente, o sistema de reservas de caixa foi
muito aligeirado, passando o nível de reservas para 2%
(sendo o montante de reservas correspondente à dife-
rença entre os anteriores 17% e os novos 2% objecto
de uma operação de esterilização);

Abolição dos privilégios residuais do Estado para o
acesso ao mercado de capitais, bem como da taxa de
retenção na fonte sobre os rendimentos de títulos de
dívida quando detidos por não residentes.

Algumas destas medidas destinavam-se já a preparar as
condições necessárias para a entrada na União Económica e
Monetária que o Tratado da União Europeia tinha consagra-
do (em Maastricht) em 1994.

É neste contexto que se insere também uma segunda altera-
ção à Lei Orgânica do Banco de Portugal, aprovada em
1995, consolidando a autonomia do Banco no que se refere
à condução da política monetária, fixando inequivocamen-
te a estabilidade de preços como principal objectivo dessa
política e proibindo qualquer forma de financiamento ao
Estado.

A OCDE dá importância, em especial, ao facto de todo este
programa de reformas ter sido acompanhado de uma gestão
macroeconómica prudente, concluindo que a experiência
portuguesa de reformas financeiras deve ser considerada
uma “história de sucesso” e pode constituir um bom exem-
plo a seguir por outros países que estão agora envolvidos
em processos de mudança estrutural dos seus sistemas
financeiros. É o caso dos países do leste europeu, que há
poucos anos decidiram abandonar os modelos de economia
de direcção central, planificada, para adoptar modelos de
economia de mercado.

A OCDE assinala, concretamente, que, graças às cautelas
observadas e ao método gradualista seguido, o processo de
liberalização financeira em Portugal foi possível sem que
se tivessem verificado alguns dos problemas que afectaram
outros países (nomeadamente alguns do leste europeu),
como, por exemplo, a falência de importantes instituições
financeiras, com grave prejuízo para a credibilidade do sis-
tema.

O sistema financeiro português é hoje, em suma, um siste-
ma moderno, totalmente aberto à concorrência, sendo com-
parável, em relação a um conjunto de indicadores de avanço
tecnológico, eficiência, solvabilidade e rendibilidade, aos
sistemas financeiros da generalidade dos outros países
membros da OCDE.

O que não quer dizer que esteja isento de problemas e
de desafios que a constante mutação dos mercados
coloca.

Lisboa, 10 de Abril de 2000

*Presidente do Central Banco de Investimento
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Manuel Alves Monteiro*

O mercado de capitais português, tal como sucede, de resto,
na generalidade dos países europeus, tem registado nos últi-
mos anos um desenvolvimento assinalável. Isso pode ser
ilustrado segundo diversas perspectivas e em função dos
diversos segmentos relevantes.

Considerando a vertente accionista, a capitalização bolsista
de acções representava menos de ¼ do PIB em 1995 e em
1999 já ascendia a pouco menos do que ¾ do PIB Portu-
guês. Considerando o rácio de volume de transacções de
acções em função do PIB, indicador que revela, de forma
mais vincada, a dinâmica dos fluxos de investimento no
mercado de acções, passou-se de um rácio de 5% (1995)

para 43% em 1999. Ainda assim,
qualquer um destes valores se situa
abaixo da média europeia (acima dos
100%, para os dois rácios, em 1999),
pelo que há ainda algum espaço para
progressão, sendo certo que existem
divergências significativas nos
diversos mercados.

Focalizando a atenção no mercado
português, evidencia-se um conjun-
to de aspectos marcantes na evolu-
ção do mercado de capitais.

Um dos factores que mais contribuí-
ram para o desenvolvimento do mer-
cado de capitais nacional foi o pro-
cesso de privatizações iniciado em

1989. Os anos de 1997 e 1998 foram particularmente
importantes, com valores privatizados de 398 (correspon-
dentes a 6 sessões especiais) e 440 milhões de contos (4 ses-
sões especiais), respectivamente. De entre as diversas ope-
rações, destacaram-se pela sua importância a Portugal Tele-
com, a EDP, a Brisa e a Cimpor.

Evolução Passada do
Mercado de Capitais

Processo de privatizações

Capitais

Capitais
Evolução Passada e Perspectivas Futuras

deMercado
OMercado

Alemanha
Bélgica
Espanha
França
Holanda
Itália

Reino Unido
Portugal

35%
51%
37%
46%

103%
24%

134%
23%

81%
84%
81%

124%
220%
76%

234%
72%

36%
9%

16%
19%
45%
10%

114%
5%

87%
160%
189%
303%
149%
56%

269%
43%

VOL. TRANS.
ACÇÕES/PIB

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
ACÇÕES/PIB

País 1995 1999 19991995
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outros serviços prestados às empresas); por outro lado, o
quadro permite concluir de forma clara, e numa perspectiva
relativa, onde se concentraram as atenções no ano de 1999
(telecomunicações e, em muito menor grau, a electrici-
dade).

Paralelamente, o número de empresas cotadas tem regista-
do uma redução, facto que se explica, em grande medida,
pelo fenómeno de fusões e aquisições que tem caracteriza-
do a economia portuguesa e também pelo menor interesse
dos investidores em empresas com escassa liquidez. Contu-
do, devem ter-se em consideração alguns aspectos que pode-
rão conferir uma dinâmica adicional aos mercados:

Admissão de novas empresas de grande potencial de
crescimento (enquadradas no lançamento de um
“novo mercado”, de resto seguindo uma tendência a
nível europeu);
Admissão de valores mobiliários estrangeiros, a exem-
plo do verificado com o Banco Santander Central His-
pano (BSCH) em 16 de Fevereiro de 2000.

OT-10, cons-
titui um marco importante, na medida em que reduziu a dis-
tância face aos mercados mais desenvolvidos. Este proces-
so foi continuado com o posterior lançamento de contratos
de futuros Lisbor 3 meses, futuros sobre acções (hoje, o
segmento com maiores volumes negociados no mercado de
derivados), opções PSI-20 e opções sobre acções. Futura-
mente, espera-se o lançamento de novos instrumentos,
como os autónomos, no sentido de alargar o leque
de estratégias disponíveis.

O interesse dos derivados foi no passado objecto de amplas
discussões, sendo hoje claro que os derivados contribuem
para o aumento da liquidez do subjacente, fornecem hipóte-
ses válidas para a gestão do risco de variação de preços (pri-
mordial num contexto de volatilidades elevadas) e são im-
portantes pontos de “descoberta” do preço dos activos.

�

�

warrants

Neste contexto, a negociação de contratos de derivados
iniciada em 20 de Junho de 1996 na ABDP, com o lança-
mento de contratos de futuros PSI-20 e futuros

Os benefícios para o mercado podem agregar-se em diver-
sos pontos:

Aumento do potencial de diversificação de carteiras
com títulos do mercado português (em determinados
momentos, as empresas privatizadas representavam a
única possibilidade de investimento em mercado bol-
sista num sector económico específico;
Aumento da dimensão do mercado (essencial para
atingir níveis mínimos de interesse e liquidez);
Aumento do número e variedade de investidores (in-
cluindo não residentes, com elevado nível de sofistica-
ção, e o chamado segmento de retalho – os pequenos
subscritores).

Isto para além de efeitos indirectos como são os que decor-
rem da redução da dívida pública (possibilitada pelo encai-
xe das operações), o que, por sua vez, se traduz em menores
encargos com juros, possibilitando a redução dos défices
orçamentais (com efeitos benéficos ao nível da inflação).

A questão tecnológica assume, também nos mercados de
capitais, um relevante papel. Dada a reduzida dimensão do
mercado português, uma das vias mais importantes acaba
por passar pela aquisição de e pelo estabelecimen-
to de parcerias estreitas com instituições estabelecidas em
mercados de maior dimensão. Foi assim no caso dos deriva-
dos com o sistema SEND, baseado na plataforma espanho-
la, e foi assim também com o caso do sistema LIST, baseado
no sistema de negociação NSC da bolsa francesa. No caso
concreto do sistema List, introduzido em Março de 1999,
verificou-se um acréscimo da eficiência da negociação no
mercado nacional.

Outros factores de relevo devem ser mencionados.

No triénio 93-95 o peso dos títulos do PSI-20 no volume
transaccionado, em termos anuais, aproximou-se dos 66%.
Em 1999, o referido peso atingiu os 92%, facto que eviden-
cia uma concentração da actividade bolsista num reduzido
número de papéis.

Um outro aspecto que marcou o passado recente no merca-
do português foi o claro aumento da importância de deter-
minado tipo de sectores, nomeadamente o das telecomuni-
cações.

O quadro seguinte evidencia a distribuição sectorial dos
volumes transaccionados e da capitalização bolsista em
1999.

Verifica-se uma concentração do mercado em três grandes
segmentos (telecomunicações, intermediação financeira e

�

�

�

software

Redução do número de empresas cotadas

Alterações na importância sectorial relativa

Aumento da sofisticação dos
instrumentos finanaceiros

Concentração da
liquidez e da negociação em
torno dos 20 papéis do PSI-20

Aumento da sofisticação dos
instrumentos financeiros

Prod. distrib. electricidade,
gás e vapor (40)
Construção (45)
Correios e telecomunicações (64)
Intermediação financeira (65)
Outras act. serv. prestados às
empresas (74)
Outros
Total

9%
5%

34%
23%

22%
7%

100%

DISTRIBUIÇÃO SECTORIAL DE
VOLUMES E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DE ACÇÕES (1999)

MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS

CAE
Peso

Volume
e Total

7%
4%

21%
29%

30%
9%

100%

Peso Cap.
Bolsista

Total

126
115
165

81

73
73

100

Rácio
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Obviamente, como qualquer instrumento, se utilizados de
forma incorrecta, poderão levar a situações muito desfavo-
ráveis.

Na ainda curta história do mercado de derivados, distin-
guem-se três períodos fundamentais: crescimento inicial,
desde final de 1996 a Abril de 1998 (altura em que o merca-
do accionista registou máximos históricos em termos de
preços e de volumes); um segundo período (Maio de 98 a
Agosto de 99) que revelou uma tendência para quebra de
volumes e posições abertas, ainda que entrecortada por
alguns momentos pontuais de maior animação; o terceiro
período (iniciado no mês de Setembro de 99) marca o início
de uma franca recuperação de volumes e de posições aber-
tas no mercado de derivados, muito em sintonia com o reno-
var de interesse no mercado português por parte dos investi-
dores de uma forma geral, a que não terá sido estranha a
recuperação de preços das acções.

Para além do lançamento de novos produtos de bolsa, veri-
ficou-se uma dinâmica considerável ao nível dos produtos
negociados em mercado de balcão. Aqui, é importante real-
çar dois segmentos:

Segmento sob a alçada da BVLP, responsável pela
gestão dos mercados de reporte (lançado em Abril de
1997) e de empréstimos (1998);
Segmento de OTC propriamente dito, envolvendo
uma imensidade de produtos dos quais se destacam os

, e as opções, seja no segmento cambi-
al ou no segmento de taxa de juro; uma referência
ainda para a considerável dinâmica registada ao nível
de produtos de rendimento garantido com participação
na valorização de um determinado conjunto de activos
(de que constituem exemplos os cabazes de acções, os
índices domésticos ou os índices internacionais).

Diversos factores irão afectar a evolu-
ção futura dos mercados de capitais
internacionais, e do Português, em
particular.

A principal tendência pode considerar-
-se como sendo a transferência signifi-
cativa da liquidez para os mercados
e/ou as plataformas de transacção me-
lhor posicionadas. De facto, a liquidez é
hoje a principal variável de decisão nos
diversos tipos de operações financeiras,
sejam elas de investimento, financia-
mento, cobertura ou arbitragem. Na
realidade, ainda que a custo de maiores
ineficiências noutras componentes, os
agentes procuram cada vez mais os ins-
trumentos financeiros com maior liqui-
dez.

�

�

swaps forwards

Num segundo nível, a liquidez dever-se-á concentrar num
menor número de grandes empresas listadas. Estratégias de
redução de custos e economias de escala irão dominar as
economias.As indústrias serão tendencialmente dominadas
por poderosos oligopólios. No caso das pequenas e médias
empresas deverá verificar-se uma situação em que, para
além da evolução cíclica dos lucros continuar a ser determi-
nante (o que gera alguma descontinuidade no interesse dos
investidores), jogará um papel essencial, também, a própria
situação no mercado de , sendo que, situações de
sobreavaliação exagerada neste último se deverão repercu-
tir num interesse crescente no segmento das pequenas
empresas.

Em qualquer dos casos, um factor potenciador da liquidez,
no caso concreto das acções, é a democratização ao nível
dos investidores. Nos EUA, país com o mercado mais
desenvolvido, cerca de 50% das famílias detêm investimen-
tos no mercado accionista. É de esperar uma tendência de
convergência neste sentido nos restantes mercados.

Perspectiva-se um crescente processo de desintermediação
nos processos de financiamento e investimento dos agentes.
Como factores explicativos desse processo temos, nomea-
damente, a concorrência acrescida entre as instituições num
contexto de globalização e a própria utilização do conceito
Internet. Em termos concretos, cada vez mais os agentes
com necessidades de fundos irão procurar no mercado de
capitais a alternativa mais favorável (seja na vertente accio-
nista, seja na vertente obrigacionista) em detrimento do
financiamento bancário tradicional. Por outro lado, tam-
bém os investidores irão procurar cada vez mais o acesso
directo aos mercados, como forma de redução dos seus cus-
tos de actuação. A este propósito, refira-se que esta possibi-

blue-chips

Perspectivas Futuras

Liquidez

Desintermediação

FUTUROS E OPÇÕES
VOLUME DE TRANSACÇÕES E POSIÇÕES ABERTAS
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lidade acaba por existir, assim se esteja perante uma dimen-
são mínima.

Aparentemente, os países europeus têm um caminho signi-
ficativo a percorrer. Considerem-se os seguintes dados ilus-
trativos: nos EUA, por cada dólar de activo bancário, exis-
tem cerca de 2,6 dólares em obrigações. Em contraposição,
na Europa, passa-se exactamente o contrário, ou seja, é
muito maior a dimensão dos activos bancários (exemplos:
Alemanha, 0,33; França, 0,31 dólares de obrigações por
activo bancário).

Esta procura justifica-se, nomeadamente, pela maior per-
cepção da importância do risco de crédito – iniciada com a
crise Russa em 1998, sendo também resultado da já referida
redução de emissões de dívida soberana. O enorme cresci-
mento registado nas operações de securitização e de merca-
dos como o Pfandbrief (de obrigações garantidas por
empréstimos hipotecários alemães) é uma prova desta ten-
dência. Por outro lado, é evidente o aumento do valor atri-
buído aos serviços de contraparte e de gestão de risco, tam-
bém como forma de alavancar posições por . Aliás,
os próprios reguladores estimulam este aumento de procura
na medida em que determinam (tendência que se deverá
acentuar) requisitos de capital mais favoráveis para as ope-
rações com baixo nível de crédito associado.

Este crescimento potencial é fruto dos seguintes factores:
As preocupações com o risco de crédito são agora,
como já foi evidenciado, superiores, levando a que,
inevitavelmente, aumente a procura de produtos como
os repos;
Levantamento de alguns factores que têm obstruído
um maior crescimento deste segmento, nomeadamen-
te, a ausência de integração eficiente entre os diversos
sistemas de liquidação;

netting

�

�

Crescimento significativo do mercado de repos

� Desenvolvimento de esquemas de negociação electró-
nica e anónima, de serviços de e de contraparte;
unicamente como exemplo, em 1995 foi criada uma
entidade nos EUA, a GSCC (Government Securities
Clearing Corporation) que, basicamente, oferece um
serviço de ; estima-se que tal tenha contribuído
para um subsequente aumento de volume de 20 vezes
(!) no mercado de repos sobre dívida pública norte-
-americana.

Neste contexto, distinguem-se, sistemas relativamente sim-
ples, que actuam como facilitadores do encaminhamento de
ordens, proporcionando ainda os meios de monitorização
da execução dos negócios entre clientes finais. Num âmbito
de serviço mais completo, alguns sistemas procuram ofere-
cer já serviços de e mesmo custódia, sendo que,
neste caso, a ameaça às bolsas é superior. Não sendo certo
quem é que irá ter a preponderância na prestação de servi-
ços deste tipo (as novas entidades, ou, alternativamente, as
bolsas) parece pacífico aceitar um aumento da utiliza-
ção do “conceito” associado aos sistemas electrónicos de
comunicação, na procura, designadamente, de uma rede
de distribuição alargada e interligada de forma mais
eficiente.

As bolsas portuguesas vivem, internamente, um processo
de profunda reorganização da actividade, por força da deno-
minada desmutualização das anteriores associações. Pro-
cesso semelhante já se verificou na maior parte dos países
europeus (França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha),
mas ainda não finalizado, dada a perspectiva de fusões entre
diversos tipos de instituições.

O relacionamento das novas estruturas com as entidades
envolventes deverá também registar importantes modifica-

ções, designadamente
porque as bolsas passa-
ram a ser entidades com
fins lucrativos, mas tam-
bém como resultado do
menor número de accio-
nistas (num contexto de
fusões e aquisições). Por
outro lado, novas formas
de captação de capital
poderão ser procuradas
por parte das bolsas,
nomeadamente a disper-
são do capital em bolsa.

Ao nível regulamentar,
também se verificaram
alterações profundas,
nomeadamente com a

netting

netting

clearing

Maior procura de produtos e serviços com
risco de crédito reduzido ou mitigado

Alteração da estrutura e
organização dos mercados

Novos conceitos –
Sistemas electrónicos de comunicação

Novo
Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
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introdução em Março
de 2000 do novo Códi-
go de Valores Mobiliá-
rios, mudando profun-
damente o enquadra-
mento legal do merca-
do português. Antevê-
em-se ainda importan-
tes avanços ao nível do
relacionamento dos
organismos de regula-
ção e da harmonização
da legislação.

De forma geral, as instituições (desde os intermediários
financeiros às próprias entidades gestoras de mercados)
serão confrontadas com uma concorrência acrescida e com
os primeiros sinais concretos de deslocalização dos seus
mercados tradicionais.

Continuará também a assistir-se a um fenómeno de estabe-
lecimento de alianças e parcerias internacionais. Esta via de
desenvolvimento estratégico é uma das formas mais ade-
quadas para instituições (e mercados) de pequena dimen-
são, como se verifica no caso português, colocando-se
assim novos desafios sob o ponto de vista operacional e
jurídico.

Os tempos são de mudança profunda nos mercados de capi-
tais e no mercado português em particular, sendo difícil
prever a evolução exacta dos seus diversos segmentos (ac-
ções, obrigações, derivados, OTC). O que parece cada vez
mais claro é o risco incorrido pelas instituições que não se
recoloquem de forma a acomodarem o enquadramento
acima descrito de desintermediação, concorrência global
acrescida e procura do custo de capital mais baixo (mais
alto retorno para um dado nível de risco). Um importante
foco de crescimento situa-se ao nível dos produtos e
serviços que ultrapassem o problema do risco de
contraparte ou que, de alguma forma, o permitam gerir.

Intimamente associada
à maximização da
liquidez, existe uma tendência para que o acesso aos merca-
dos seja cada vez mais alargado. Por um lado, existe nos
investidores a necessidade de terem acesso a outros merca-
dos externos (na procura do custo de capital mais baixo), e,
por outro, as entidades gestoras dos mercados procuram, de
uma forma geral, aumentar a base de utilizadores de forma a
potenciarem a liquidez. Note-se que, ainda assim, existem
algumas barreiras a este processo de globalização, sendo
que a mais importante será a regulamentar; outras, como a
que deriva de diferentes sistemas de informação contabilis-
ta, tenderão a desvanecer-se.

* Presidente da Comissão Executiva da Bolsa de Valores Lisboa e Porto
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

�

Internacionalização
dos mercados

Novo
Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
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Mobiliários

Valores
Código

Valores Mobiliários
Entrou em vigor em 1 de Março

O dosNovo Código

Amadeu Ferreira*

Com a entrada em vigor do Código de Valores Mobiliá-
rios (CVM) em 1 de Março passado não é demais realçar
o importante papel desempenhado pelo Código do
Mercado de Valores Mobiliários, publicado em Abril de
1991, na modernização do quadro normativo do
mercado de capitais nacional. Dele resultou a consagra-
ção de institutos inovadores dos quais se destacam: a
criação de uma autoridade de supervisão independente, a
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);
a modernização do regime dos valores mobiliários, com
relevo para as regras sobre valores mobiliários escritu-
rais; a criação de uma Central de Valores Mobiliários; a
modificação estrutural das bolsas, que deixaram de ser
institutos públicos, passando a ser geridas por associa-

ções civis sem fim lucrativo; a
liberalização da emissão de valores
mobiliários, deixando as ofertas
públicas de estar sujeitas a autoriza-
ção administrativa; o tratamento da
informação a disponibilizar nos
mercados de acordo com o princípio
da transparência. Por isso o novo
código adopta uma solução de
continuidade quanto a aspectos
essenciais, embora procurando
adaptar a lei à evolução verificada nos
mercados financeiros e reponderando
algumas soluções que se tinham
verificado menos ajustadas.

O CVM, como qualquer legislação no
domínio financeiro, teve como
preocupação fundamental manter e
desenvolver as condições para que os

mercados e os agentes financeiros possam actuar nas
melhores condições. O diploma é elaborado num quadro
de grandes transformações no sistema financeiro a nível
europeu e mundial, razão por que era imperioso que a

"O CVM, como qualquer legislação no

domínio financeiro, teve como

preocupação fundamental manter e

desenvolver as condições para que os

mercados e os agentes financeiros

possam actuar nas melhores

condições."
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flexibilidade das soluções adoptadas fosse uma das suas
marcas distintivas. Deixa assim para regulamentação,
sobretudo da CMVM, uma série importante de concreti-
zações que melhor poderão acompanhar e adaptar-se
àquelas transformações. A existência de fortes tendên-
cias orientadas à harmonização das legislações, e não
apenas no espaço europeu, condicionou as opções
legislativas minimizando o risco da sempre presente

arbitragem de legislação propiciada pela ausência de
fronteiras no domínio dos sistemas financeiros, tendên-
cias decorrentes do que tem vindo a ser conhecido como
globalização.

Quanto às orientações de fundo seguidas pelo novo
diploma uma série de aspectos mereceriam desenvolvi-
do realce. Limitar-me-ei, porém, a salientar quatro
desses aspectos referindo sumariamente a forma como
são abordados pelo novo diploma:

Aprotecção dos investidores;
O novo regime das ofertas públicas de aquisição
obrigatórias;
O regime dos mercados secundários;
A actuação através dos novos meios de comunica-
ção, em particular a Internet e o recurso às novas
tecnologias da informação nos mercados de valores
mobiliários.

Uma resenha e justificação pormenorizada das princi-
pais alterações introduzidas pelo novo diploma constam
do preâmbulo ao DL n.º 486/99, de 13 de Novembro. Aí
se salientam como linhas de força que
presidiram à elaboração do diploma a
codificação, a simplificação, a moderniza-
ção e a internacionalização. Para lá se
remete.

Uma primeira nota que quero realçar
respeita à importância concedida pelo
CVM à protecção do investidor comum.
Embora essa temática estivesse ausente do
Código anterior, agora é expressamente
assumida e várias regras são directamente
dirigidas à protecção desse tipo de
investidores.

�

�

�

�

O Código parte da distinção entre investidores institu-
cionais e investidores não institucionais ou comuns (art.
30): assume-se que os investidores nos mercados de
valores mobiliários são diversificados por isso carecen-
do também de uma protecção diversificada quer no que
respeita a específicos mecanismos de protecção quer
relativamente a exigências de natureza geral como a
informação. Assume-se uma protecção directa dos
investidores comuns, sem prejuízo de uma protecção por
via do regular e eficiente funcionamento dos mercados,
deixando também uma maior flexibilidade no que
respeita à actuação dos investidores institucionais quer
nas suas relações com os intermediários quer na sua
actuação em mercado. Pode questionar-se se o CVM foi
tão longe quanto seria necessário na distinção efectuada
e na caracterização dos investidores institucionais que
tendem a aparecer cada vez mais sobretudo como
investidores profissionais, independentemente da sua
natureza institucional. Nesse sentido, a enumeração
fechada de investidores institucionais adoptada pelo
CVM pode criar algumas dificuldades no acompanha-
mento da realidade dos investidores, podendo revelar-se
insuficiente a equiparação que a eles é feita de outras
entidades (art. 30/2). Apesar das questões que podem ser
colocadas, o essencial é ter em conta que aquela distin-
ção é estruturante do próprio diploma. Por isso, quais-
quer desenvolvimentos futuros apenas terão de aperfei-
çoar e desenvolver aquela distinção.

Consagra-se a legitimidade dos investidores comuns e
das suas associações para propor a acção popular (art.
31), numa aproximação ao direito do consumo. O código
chega mesmo a equiparar aqueles investidores a
consumidores de produtos financeiros quanto à aplica-
ção do regime das cláusulas contratuais gerais nos
contratos celebrados entre eles e os intermediários
financeiros (art. 321). Aquela legitimidade em muito
pode facilitar a intervenção dos investidores juntos dos

"Atendeu-se naturalmente

também à modernização dos meios

de comunicação."

A Protecção dos
Investidores
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tribunais, nomeadamente em casos de responsabilidade
pelo conteúdo da informação divulgada no mercado, em
particular o prospecto (arts. 149 ss).

Aos intermediários financeiros é criada uma maior
exigência de informação aos investidores comuns a
quem prestam serviços de investimento (art. 312/2).
Igualmente estes podem beneficiar de mecanismos de

defesa na celebração
de cont ra tos de
gestão de carteira ou
de execução de or-
dens fora do estabe-
lecimento, desde que
entre esses investido-
res e os intermediári-
os financeiros não
exista uma prévia
relação de clientela
(art. 322).

A supervisão dos
mercados e dos seus
agentes continua a
ser definida como
uma das atribuições
fundamentais da
CMVM (art. 353/1) e
como princípio primeiro por que deve orientar-se a
supervisão é colocada a protecção dos investidores (art.
358/a). Tal obriga a autoridade de supervisão a prestar
particular atenção à concretização desse princípio,
adoptando as medidas e criando os mecanismos que, no
âmbito das suas atribuições, melhor permitam efectivar
aquela protecção nas suas várias manifestações. Para
esse efeito a lei colocou à disposição da CMVM novos
mecanismos para defender os interesses dos investido-
res, de que cumpre destacar: o de poder condicionar a
suspensão da execução da sanção, que tenha aplicado, ao
cumprimento de determinadas obrigações, em particular
as consideradas necessárias para a regularização das
situações ilegais (art. 415); a possibilidade de poder
obrigar à divulgação de pactos parassociais relevantes
para a informação do mercado (art. 19); a exigência de
organizar um serviço de mediação voluntária de
conflitos que surjam entre os investidores comuns e os

intermediários financeiros ou emitentes e outras
entidades que actuam nos mercados (arts. 33 e 34),
função que a CMVM já vinha a desempenhar de maneira
informal através do atendimento das reclamações e
queixas dos investidores.

Há ainda outras medidas consagradas pelo CVM
que visam uma mais adequada protecção dos investido-
res, em geral: é autorizado o voto por correspondência
(art. 22); procede-se à baixa do patamar mínimo que
obriga à divulgação da aquisição de participação
qualificada que, no caso das sociedades admitidas à
negociação em mercado regulamentado é de 2% em vez
dos anteriores 10% (art. 16).

Porém, estas e outras medidas não podem ser considera-
das e isoladamente nem ser ignorado o seu carácter

e s s e n c i a l m e n t e
preventivo: visam
evitar o surgimento
de danos para os
investidores. Por
isso está fora de
questão o carácter
livre das decisões
por estes tomadas e
a necessária assun-
ção por esses inves-
tidores dos riscos
derivados da inter-
venção nos merca-
dos. Está pois au-
sente da lei qualquer
ideia de paternalis-
mo em relação aos
investidores e estes
não podem deixar de

ser constantemente alertados para os riscos que envolve
a intervenção nos mercados de valores mobiliários, para
a necessidade de recorrer ao apoio de profissionais
qualificados, em particular os intermediários financei-
ros. Perante o surgimento de danos não é a CMVM ou
qualquer outra autoridade que poderá levar os investido-
res a serem ressarcidos desses danos, mas apenas através
do recurso aos tribunais. Em suma, a protecção dos
investidores deve ser adequadamente entendida sob
pena de ser motivo para actuações ligeiras e menos
adequadas.

"O Código parte da distinção entre

investidores institucionais e

investidores não institucionais ou

comuns ..."

"... a lei colocou à disposição da

CMVM novos mecanismos para

defender os interesses dos

investidores ..."
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O regime das OPA obrigatórias foi sempre considerado
uma pedra de toque relativamente à protecção dos
investidores pois está em causa a partilha do prémio de
domínio das sociedades abertas pelos accionistas
minoritários que o desejarem. O CVM introduz profun-
das modificações nesta matéria, ultrapassando o
complexo regime do Código anterior que combinava um
sistema de OPAparciais e gerais com um sistema de OPA
prévias e subsequentes. No novo regime todas as OPA
obrigatórias são gerais e subsequentes. Consagra--se,
assim, um regime das OPA obrigatórias bem mais
exigente que o anterior. A prática se encarregará de
mostrar a sua maior ou menor adequação às sociedades
abertas nacionais, enquanto se continua a aguardar que
venha a ser definido um regime comum para os vários
países do espaço europeu.

A exemplo da maioria dos ordenamentos jurídicos passa
a ser obrigatório o lançamento de uma OPA por quem
domina uma determinada sociedade aberta, traduzido o
domínio na ultrapassagem de um terço ou de metade dos
direitos de voto efectivos correspondentes ao capital
social (art. 187). A lei presume que a ultrapassagem de
um terço dos direitos de voto traduz uma situação de
domínio da sociedade, mas tal presunção poder ser
elidida perante a CMVM demonstrando que não se
adquiriu o domínio. Esse limite de um terço pode
também ser eliminado pelos estatutos das sociedades
abertas que não tenham valores admitidos à negociação
em mercado regulamentado (art. 187/4). Para as
situações de domínio conjuntural é criada a figura da
suspensão do dever de lançamento de OPA (art. 190),
ultrapassando-se assim a rigidez que poderia advir da
eliminação da figura de dispensa de OPA, consagrada no
código anterior, e da redução dos casos de derrogação do
dever de lançamento de OPA (art. 189). Mantêm-se no
entanto regras rigorosas quanto ao cálculo da contrapar-
tida mínima a exemplo do que já acontecia no Código
anterior (art. 188).

O CVM tem a preocupação de criar as condições legais
para um funcionamento efectivo do princípio do
mercado e da livre concorrência entre os agentes
económicos, eliminando assim, eventuais entraves ao
seu desenvolvimento. Nesta linha consagra várias
medidas de que podem dar-se como exemplo: o maior
poder de auto-regulação que é conferido às entidades
gestoras das bolsas e dos sistemas de liquidação aliado a
uma alteração da sua organização e gestão que agora
passa a ser inteiramente privada; admite a existência de

mercados que tenham como membros investidores
institucionais e não, necessariamente, intermediários
financeiros (art. 203) ou que a própria entidade gestora
possa desempenhar as funções geralmente atribuídas aos
membros dos mercados, o que é uma forma de acesso
directo dos investidores aos mercados não regulamenta-
dos (art. 203/6); cria condições para um aumento da
concorrência na prestação de serviços de registo
centralizado de valores mobiliários (art. 88); introduz a
figura do prospecto de referência (art. 144 e 236/2);
altera significativamente as regras do funcionamento
dos sistemas de liquidação. Além disso prevêem-se os
acordos de aliança entre bolsas visando a negociação dos
mesmos produtos e a intervenção dos respectivos
membros (215); é facilitado o reconhecimento de
prospectos aprovados por autoridades estrangeiras (arts.
147 e 148); é atribuída à CMVM competência para
definir regras de contabilidade e de auditoria para so-
ciedades cotadas, com vista a implementar padrões
internacionais nestes domínios (art. 11) e para reconhe-
cer relatório ou parecer de auditor que não esteja auto-
rizado a exercer actividade em Portugal, desde que sejam
garantidas certas exigências de qualidade (art. 9/2).

Introduzem-se profundas alterações no regime dos
mercados, tendentes quer à sua generalização quer à sua
flexibilidade. A estrutura dos mercados passa a assentar
na distinção entre mercados regulamentados, que têm
como paradigma os mercados de bolsa, e outros merca-
dos organizados (art. 199º), acabando-se com o chamado
"mercado de balcão" que agora fica reduzido à sua real
condição de actividade de intermediação. Os mercados
não regulamentados passam apenas a estar sujeitos a
um controlo de legalidade por parte da autoridade de
supervisão. As taxas sobre operações realizadas fora de
mercado regulamentado passam a incidir apenas sobre
as operações que tenham por objecto valores mo-

biliários admitidos à negociação em mercado regula-
mentado e que tenham sido realizadas fora desse
mercado (art. 211º), balizando-se a habilitação regula-
mentar atribuída ao Ministro das Finanças nessa matéria
por um princípio de neutralidade entre a negociação em
mercado regulamentado e fora de mercado regulamenta-
do e pela necessidade de correspondência em serviços
de supervisão prestados pela CMVM.

O Novo Regime das
OPA Obrigatórias

O Regime dos Mercados

"No novo regime todas as OPA

obrigatórias são gerais e

subsequentes. Consagra-se, assim, um

regime das OPA obrigatórias bem

mais exigente que o anterior."
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Este é um dos aspectos em que o CVM tem sido menos
compreendido. Com efeito, tem-se dito e escrito que não
atende a essa nova realidade que são as transacções
através da Internet e à sua importância crescente para os
mercados e o sistema financeiro em geral. Só uma leitura
pouco atenta e muito superficial do CVM pode levar a
essas conclusões.

A linha de orientação seguida quanto a esta matéria está
bem patente no preâmbulo do diploma, que se transcre-
ve: "Atendeu-se naturalmente também à modernização
dos meios de comunicação. Evitando moldar as previ-
sões aos mais recentes progressos tecnológicos, que
podem revelar-se efémeros, preferiu-se adoptar fórmu-
las cuja generalidade permita abarcar a diversidade
formal e a neutralidade dos suportes informativos. São

disso exemplos as regras sobre forma escrita (art 4.º)
assim como a propositada omissão de referências a
meios de comunicação mais recentes, a Internet, e a
determinados sistemas de negociação ( ., artigos
220.º e 322.º)." O CVM não poderia ser uma lei para o
presente, mas ter alguma capacidade de acompanhar a
evolução verificada nesse domínio.Aliás na redacção do
diploma tiveram-se presentes todos os mais recentes
desenvolvimentos verificados a nível legislativo a nível
mundial e teve oportunidade de fazer opções nessa
matéria. Por outro lado não se pode pedir a um diploma
na área dos valores mobiliários que resolva problemas
que são gerais e respeitam a todo o ordenamento jurídico
ou que resultam de desenvolvimentos tecnológicos,
como os que respeitam à segurança das comunicações
electrónicas.

O facto de se continuarem a exigir documentos em papel
em alguns casos resulta apenas da transposição de
directivas comunitárias, elas próprias carentes de
reforma nesse e noutros aspectos.Até agora a lei não tem

v.g.
cfr., v.g

impedido o desenvolvimento das transacções nem a
constituição de instituições que actuam exclusivamente
através da Internet. Um importante desenvolvimento
deverá dar-se ao nível da regulamentação mais capaz de
acompanhar as necessidades colocadas pelo desenvolvi-
mento. Por outro lado não se pode pedir a um diploma na
área dos valores mobiliários que resolva problemas que
são gerais e respeitam a todo o ordenamento jurídico ou
que resultam de desenvolvimentos tecnológicos, como
os que respeitam à segurança das comunicações electró-
nicas. Os princípios da irrelevância e da equivalência dos
suportes documentais são o ponto de partida fundamen-
tal para se encararem as questões colocadas pelas
transacções electrónicas.

A aplicação do novo CVM e da regulamentação já
produzida pode vir a exigir alguns acertos. Porém só a
experiência pode constituir um barómetro seguro nesse
sentido.Aideia de que as leis só por si podem modificar a
realidade dos mercados e dos seus agentes não só é
falaciosa como é perigosa pois leva esses agentes a
considerar que a dinâmica dos mercados é independente
da sua própria actuação e de condições objectivas e a que
a mera produção de leis tem o condão de, só por si,
modificar a realidade.

* Membro do Conselho Directivo da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
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«A estrutura dos mercados passa a

assentar na distinção entre mercados

regulamentados, que têm como

paradigma os mercados de bolsa, e

outros mercados organizados

(art. 199º), acabando-se com o

chamado "mercado de balcão"»

Operações e Serviços Prestados
através da Internet
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Legislação
Direito

Quem tenha estado profissionalmente ligado ao sec-
tor bancário nos últimos 25 anos – como sucede com o
autor destas linhas – não pode deixar de se surpreen-
der com a evolução da problemática jurídica ocorrida
nessa área da actividade financeira a partir de 1986.

A banca como actividade profissional tem origens
remotas, por estar ligada ao próprio fenómeno da
moeda enquanto instrumento de medida e de troca de
objectos físicos ou bens reais. Mas é seguramente no
período do Renascimento, na Península Itálica, que
começam a surgir as instituições financeiras tais como
nós hoje as conhecemos – é o caso da célebre Casa de
San Giorgio –, que se vão substituindo aos banqueiros

em nome individual do período
medieval; aí avultavam os judeus,
que financiavam os monarcas euro-
peus e, periodicamente, sofriam as
perseguições destes.

Quer a actividade bancária, quer a
actividade seguradora aparecem
indissoluvelmente ligadas ao desen-
volvimento do comércio marítimo
no Mediterrâneo e no Atlântico do
Norte, e, mais tarde, por força da
expansão portuguesa e espanhola,
no Atlântico Sul, no Índico e, de-
pois, no Oceano Pacífico.

Nos séculos XVII e XVIII, prosse-
guiu o desenvolvimento das insti-
tuições financeiras que concentra-
vam os meios de pagamento (a

moeda metálica e, de certo modo, os instrumentos
como as cartas de crédito, antepassados da moeda
escritural) e a distribuição do crédito.

Mas a actividade bancária vai conhecer um enorme
desenvolvimento a partir do século XIX, quando actua
como motor da própria Revolução Industrial, na medi-
da em que tem o monopólio quase total da actividade
creditícia. Trata-se de um período em que, como
dizem sugestivamente Samuelson e Nordhaus, “as
instituições financeiras se achavam tão estereotipadas
como as personagens da banda desenhada. Os bancos
comerciais disponibilizavam contas de depósito mobi-
lizáveis por cheque. Os bancos de poupança disponi-
bilizavam contas de poupança. As companhias de
seguros vendiam seguros. E o American Express ven-

Direito Bancário
Uma Evolução Surpreendente

Da

ao

Legislação Bancária

Armindo Ribeiro Mendes*

II
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3.3.
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dia cheques de viagens” ( , 12ª ed., 1985,
pág. 271).

Esta situação manteve-se até aos anos 70 do século
XX, mas a revolução da informação e da telemática
veio alterar irremediavelmente a arrumação estereoti-
pada de que falavam estes autores.

A evolução social e económica brevemente deli-
neada no início deste artigo não podia deixar indife-
rente a própria evolução das regras jurídicas que regu-
lamentam a actividade bancária.

Nos direitos continentais – como é o caso do direito
português –, os velhos Códigos Comerciais do século
XIX ocuparam-se das actividades bancárias, abordan-
do o fenómeno bancário pelo prisma das opera-
ções de banca, isto é, pelos contratos típicos utilizados
na actividade. O mesmo se passou com a activi-
dade seguradora, visto esses Códigos se terem
preocupado com a regulamentação do contrato de
seguro.

No Código Comercial de Veiga Beirão, publicado em
1888, definem-se deste modo as operações dos ban-
cos, expressamente qualificadas como actos comer-
ciais: “são comerciais todas as operações de bancos
tendentes a realizar lucros sobre numerário, fundos
públicos ou títulos negociáveis, e em especial as de
câmbio, os arbítrios, empréstimos, descontos, cobran-
ças, aberturas de créditos, emissão e circulação de
notas ou títulos fiduciários pagáveis à vista e ao porta-
dor” (art. 362º).

Como bem se compreende, a abordagem legislativa
era feita de forma atomística, através da catalogação
das operações levadas tradicionalmente a cabo pelos
banqueiros e que tinham uma formalização contratual
através da qual ficavam vinculados estes e os seus
clientes. Por isso, o art. 363º do mesmo diploma,
subordinava as operações de bancos às “… disposi-
ções especiais respectivas aos contratos que represen-
tarem ou que a final se resolverem".

Mas as exigências, mesmo incipientes, da regula-
mentação económica não podiam deixar indiferentes
os Governos no virar do século XIX para o século XX.

De facto, não bastava o enquadramento das operações
bancárias no direito comercial, nem a proclamação
repetida do princípio da liberdade contratual e da auto-
nomia da vontade.

Economics A actividade bancária era demasiado importante para
ser deixada apenas à “mão invisível” que presidia aos
destinos das economias liberais da , pois
a falência de um banco era susceptível de causar pre-
juízos no tecido económico que ultrapassavam a pura
situação jurídica da empresa bancária e dos seus clien-
tes e credores. Não bastava, assim, presumir o carácter
culposo, penalmente censurável, da cessação de paga-
mentos pelos banqueiros (art. 365º do nosso Código
Comercial).

Por isso, vão começar a ser publicadas leis que regu-
lamentam institucionalmente a actividade bancária,
criando mecanismos incipientes de vigilância ou de
supervisão a cargo dos Ministros das Finanças. O
mesmo se passa, de forma paralela, com a actividade
seguradora.

Entre nós, um Decreto de 1846 procede à criação do
Banco de Portugal, a partir da fusão do Banco de Lis-
boa (“… uma corporação… de Empréstimo, Depósito
e Desconto, que, desterrando a usura e promovendo o
cómodo das transacções entre os particulares, seja ao
mesmo tempo aplicável àAplicação do Papel Moeda”
– como se exprime na Carta de Lei de 31 de Dezembro
de 1821, que o constituiu) com a Companhia Confian-
ça Nacional, sucessora da Companhia de Crédito
Nacional, fundada em 1841. Depois, a Lei de 22 de
Junho de 1866 passou a regular a constituição das ins-
tituições bancárias, tendo a Companhia Geral do Cré-
dito Predial Português sido criada dois anos antes.
Mas o Banco de Portugal só alcançou o estatuto de
banco central em 1887, com a celebração de um con-
trato com o Estado, passando a partir de então a deter o
exclusivo da emissão de notas e o poder de fixar a taxa
directora de juro de desconto.

Foi, porém, preciso que estalasse a crise monetária e
económica de 1891 – em que se fortaleceu o movi-

Belle Époque
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mento republicano, que levaria ao fim da Monarquia
19 anos mais tarde – para que o Estado português vies-
se a publicar uma legislação de enquadramento da acti-
vidade bancária, o Decreto de 12 de Julho de 1894, de
Hintze Ribeiro.

Como refere Menezes Cordeiro, no século XIX “as
regras materialmente bancárias eram… pouco vinca-
das: o aparecimento das instituições antecedeu, aqui,
com alguma frequência, o das suas regras. Decerto,
toda a panorâmica bancária nacional, no século XIX,
viveu dominada pelo défice do Estado, permanente
desde 1860 a 1910” ( ,
Coimbra, 1998, pág. 84).

Anote-se que a regulamentação da actividade ban-
cária precede, assim, a da actividade seguradora, a
qual é objecto de uma primeira lei apenas em 1907
(Decreto de 21 de Outubro de 1907).

Durante a primeira metade do século XX, a legisla-
ção bancária vai sendo lentamente actualizada. Em
1911, o Regime Republicano regula o crédito agrícola
e estabelece o estatuto das caixas de crédito agrícola
mútuo. Em Maio do mesmo ano, é remodelado o siste-

Manual de Direito Bancário
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ma financeiro e instituído o escudo-ouro como unida-
de monetária. Em 1925, após as sequelas económicas
da I Guerra Mundial, o Decreto nº 10.634, de 20 de
Março desse ano, reorganiza o sector bancário, mas
não chega a ser regulamentado.

O Estado Novo de Salazar, após a crise financeira de
1929, vai reorganizar o sector bancário (Lei nº 1894,
de 11 de Abril de 1935), reservando as funções de cré-
dito ao Estado e aos seus institutos de crédito (onde
avulta a Caixa Geral de Depósitos), aos bancos emis-
sores (Banco de Portugal e bancos das colónias), à
Companhia Geral de Crédito Predial Português e às
instituições comuns de crédito (englobando os estabe-
lecimentos bancários autorizados, incluindo as casas
bancárias sem forma societária, as caixas económicas
e as cooperativas de crédito).

Após a II Guerra Mundial e por ocasião da forma-
ção do Mercado Comum, o Regime Corporativo vai
publicar a legislação bancária, que vai vigorar até à
Revolução de 1974, logo em 1957 (Decreto nº 42.403,
de 27 de Novembro de 1957, precedido de um amplo
parecer da Câmara Corporativa), a que se segue o
Decreto-Lei nº 42.641, de 12 de Novembro de 1959
(regula o sistema de crédito e a estrutura bancária).

Alegislação de 1957-1959 passa a prever, entre os esta-
belecimentos especiais de crédito (Companhia Geral
de Crédito Predial Português, cooperativas de crédito
e caixas económicas vindas da legislação anterior), os
novos bancos de investimento. No ano seguinte, é
constituído pelo Estado o Banco de Fomento Nacio-
nal, a que se segue em 1969 a Sociedade Financeira
Portuguesa. Note-se que já em 1949 fora criado um
organismo de supervisão comum à banca e aos segu-
ros, a Inspecção-Geral de Crédito e Seguros.

O período marcelista não chegou a inovar no sector
bancário, tendo apenas levado a cabo uma profunda
remodelação da legislação das bolsas em 1974, pou-
cos dias antes da Revolução dos Cravos, e que não che-
gou a entrar praticamente em vigor.

Após a Revolução, em 1975, procede-se à nacio-
nalização das empresas bancárias e de seguros, com
excepção das instituições estrangeiras e de certas
empresas de natureza cooperativa (no sector bancário,
caixas económicas e caixas de crédito agrícola).

A estruturação da banca comercial e de investimentos
é feita em torno da ideia de empresa pública (Decreto-
-Lei nº 729-F/75, de 22 de Dezembro).

9.9.
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Continua a vigorar plenamente a ideia de legislação
bancária avulsa.

Após a Segunda Revisão Constitucional (1989),
vai operar-se a modernização do sector financeiro por-
tuguês, na sequência da adesão de Portugal ao Merca-
do Comum, em 1 de Janeiro de 1986.

A par da política de reprivatizações, o fenómeno de
integração económica europeia obriga o Estado portu-
guês a dar passos acelerados na restruturação do seu
sector financeiro. A necessidade de transpor para o
direito interno o acervo de directivas ligadas à imple-
mentação do mercado único europeu implica uma pré-
via modernização de várias instituições do sector
financeiro, levada a cabo pelos Ministros das Finanças
Ernâni Lopes (1983-1985) e Miguel Cadilhe (1985-
1991).

É neste período que se começa a deixar de falar em
legislação bancária, optando-se pela adopção de um
novo ramo de direito institucional, o do direito bancá-
rio.

À semelhança do que havia acontecido em sistemas
jurídicos mais evoluídos, como o norte-americano, o
britânico, o francês, o alemão, o italiano ou o espa-
nhol, autonomiza-se entre nós este novo ramo do di-
reito, onde se distingue uma esfera institucional (na
qual avultam os aspectos organizativos do sector e da
sua supervisão, em especial após a publicação do Regi-
me Geral das Instituições de Crédito e das Sociedades
Financeiras, o RGICSF, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro)
e uma esfera material (onde nos surgem as
normas atinentes às operações bancárias
activas e passivas).

Como acentuam os continuadores do
comercialista René Rodière, autor de um
bem conhecido manual de direito bancário,
“como qualquer ramo de direito, o direito
bancário define-se pelo seu objecto; é o con-
junto das normas respeitantes às operações
de bancos e aos que as executam a título pro-
fissional. É um direito profissional, talvez
um dos mais antigos” (
6ª ed., Paris, 1995, de J-L Rives-Lange e
Monique Contamine-Raynaud, pág. 1).

Por isso, entre nós, a partir dos anos 80, sur-
gem nas Faculdades de Direito disciplinas

Droit Bancaire,

de direito bancário, publicando manuais na matéria,
entre outros, Fernando Conceição Nunes, Menezes
Cordeiro, Saraiva Matias, José Maria Pires, Vasco Soa-
res da Veiga,Augusto deAthayde, entre outros.

Como sempre, a curiosidade sobre a actividade ban-
cária antecede, entre nós, o tratamento do regime jurí-
dico da actividade seguradora, se descontarmos a obra
pioneira sobre contrato de seguro de Moitinho de
Almeida.

É seguro que não ficaremos por aqui.

Cada vez mais as actividades tradicionalmente reser-
vadas aos bancos serão assumidas por outros agentes
económicos, neste mundo global em que vivemos no
dealbar do século XXI.

Por isso, terminamos com uma sábia observação de
Samuelson e Nordhaus: “no futuro, será mais impor-
tante compreender o que está a ser feito do que saber
quem o está a fazer” ( , pág. 271). De facto, é pos-
sível, em economias mais desenvolvidas, mobilizar
fundos em contas abertas nos agentes de intermedia-
ção bolsista e obter créditos nos grandes
supermercados que emitem cartões de crédito.

Quem sabe se, num futuro próximo, deixaremos os
aspectos institucionais dos bancos, por estarem algo
ultrapassados, e concentraremos o direito bancário no
domínio das respectivas operações?

op cit.

* Advogado
Director do Crédito Predial Português,

destacado como Director Jurídico da
Companhia de Seguros Mundial Confiança

IVIV
12.12.

13.13.
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Foi com gosto que aceitei o

convite dos Drs. A. Pereira

Torres e Augusto Monteiro pa-

ra participar no número da

come-

morativo dos 20 anos do

Instituto de Formação Bancária

(IFB), com o qual colaboro há

vários anos. E quero também

aproveitar esta ocasião para

publicamente felicitar todos os

que trabalham no IFB pelo seu

esforço e dedicação, sem os

quais o IFB não seria o que tem

sido e é hoje: uma instituição

de grande utilidade para os

bancários e para os bancos portugueses.

Como o tema sugerido, Política Monetária e Supervisão Bancária na Zona Euro, é demasiado vasto para

caber no espaço recomendado, decidi sacrificar a política monetária e optei (pela via para mim mais difícil)

por um apontamento de carácter genérico e didáctico sobre a supervisão bancária. Pareceu-me que esta

seria agora mais interessante, quer porque continua a ser competência nacional do Banco de Portugal, o

que deixou de acontecer com a política monetária no início de 1999, quer porque deve vir a assumir maior

importância no futuro devido às transformações que vêm ocorrendo no sistema financeiro europeu.

No apontamento que se segue analiso primeiro a especialidade dos bancos e a razão de ser da supervisão

bancária, discuto depois a organização institucional da supervisão bancária em geral e termino com uma

reflexão sobre implicações da União Económica e Monetária (UEM) para a supervisão bancária na Zona

Euro .

Revista InforBanca

1

2

BancosOs

Autoridade
Bancos

e a

de Supervisão

A. Mendonça Pinto*

Supervisão Bancária
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instituição de crédito e a sua sujeição à disciplina do
mercado.

Não cabe analisar aqui estes aspectos, mas vale a pena
referir que para uma gestão bancária sã e segura é indispen-
sável a observação de um conjunto de princípios de boa
governação empresarial, o que os anglo-saxónicos chamam

, em paralelo com a existência
de adequados mecanismos de controlo interno e um
eficiente sistema de identificação e avaliação de riscos. Por
sua vez, a disciplina do mercado exige, entre outros
aspectos, a divulgação pública de informação apropriada e
suficiente para a avaliação dos riscos que podem correr
todos os que tenham interesses no banco (v.g., depositantes
e accionistas), bem como o cumprimento de normas
contabilísticas de avaliação e registo adequadas, sem o qual
a utilidade da informação divulgada é limitada, nula ou
contraproducente. Naturalmente, tem havido progressos no
que respeita à gestão bancária e à informação divulgada
pelos bancos, mas ainda há muito por fazer, e a necessidade
e urgência das melhorias aumentam à medida que as
instituições e as actividades financeiras se tornam mais
complexas, diversificadas e globais.

A boa gestão interna das instituições e a disciplina do
mercado são elementos essenciais de uma estratégia global
de promoção e preservação da estabilidade financeira, mas
não substituem o papel indispensável da supervisão
bancária (oficial). Os bancos desempenham funções vitais
para a economia, mas essas funções, pela sua própria
natureza, comportam riscos que, se não forem bem
monitorados, podem comprometer o normal funcionamen-
to dos bancos e da actividade económica. De facto, o
negócio bancário tem algumas características potencial-
mente geradoras de instabilidade. Por exemplo, devido à
actividade de intermediação financeira, a maior parte do
activo dos bancos é financiado por capitais alheios e por
pouco capital próprio (alavancagem elevada), o que faz
com que eventuais perdas avultadas possam facilmente
comprometer a viabilidade dos bancos. Pela

good corporate governance

mesma razão
de intermediação financeira há geralmente um desequilí-
brio entre as maturidades dos activos e dos passivos
bancários, com o prazo médio dos créditos a exceder o dos
depósitos, o que requer uma considerável estabilidade dos
depósitos apesar do seu elevado grau de exigibilidade.
Assim sendo, não admira que a prudente gestão interna dos

"... os bancos trabalham com uma

matéria-prima muito sensível, o

dinheiro alheio, e a melhor maneira

de não perderem confiança do

público é concederem o crédito de

modo ponderado, objectivo e

imparcial"

SupervisãoSupervisão

Os bancos, pelo seu posicionamento na economia e pelas
funções que desempenham, estão sujeitos a maior supervi-
são oficial do que as empresas não financeiras e faz sentido
que assim seja, uma vez que os bancos são empresas
“especiais” e deles depende crucialmente a vida económica
e financeira do país. De facto, é através dos bancos que
funciona o sistema de pagamentos, tão vital para a activida-
de económica como o sistema circulatório para vida
humana. São também os bancos as únicas instituições que
aceitam depósitos do público – a mais expressiva compo-
nente da massa monetária e dos activos financeiros da
sociedade – e que têm a obrigação de os restituir ao par e em
qualquer altura (depósitos à ordem) ou no prazo do
vencimento (depósitos a prazo). E são ainda os bancos que,
como intermediários financeiros, com esses depósitos e
com os que criam por contrapartida do crédito que conce-
dem, expandem a oferta de moeda e, simultaneamente,
afectam os recursos financeiros da economia a esta ou
àquela região, a este ou àquele sector de actividade, a este
ou àquele agente económico.

A capacidade dos bancos para recolher poupanças através
de depósitos é importante, mas é apenas metade da história.
Igualmente importante é a capacidade de cada um deles os
reter. Como facilmente se percebe, os aforradores só
entregam e mantêm as suas economias nos bancos se e
enquanto tiverem confiança na sua integridade financeira.
Se essa confiança se perdesse, os bancos não poderiam mais
desempenhar as suas funções. Nesta perspectiva, pode-se
dizer que o activo dos bancos mais valioso e que realmente
importa é a confiança do seus clientes.

O factor-chave para manter a integridade financeira dos
bancos e assim preservar a confiança dos depositantes é o
cuidado que devem pôr na concessão de crédito, pois, se o
concedessem sem adequada ponderação dos riscos, seria
provável que incorressem em perdas que, por sua vez,
poderiam prejudicar a sua capacidade para honrar as
obrigações para com os seus depositantes. E se um banco
deixasse de satisfazer os seus compromissos, haveria uma
perda de confiança que se poderia estender a outros bancos
(efeito dominó) e ameaçar a estabilidade de todo o sistema
financeiro (risco sistémico). De facto, os bancos trabalham
com uma matéria-prima muito sensível, o dinheiro alheio, e
a melhor maneira de não perderem confiança do público é
concederem o crédito de modo ponderado, objectivo e
imparcial.

O essencial do negócio bancário está precisamente em gerir
bem a tensão entre a satisfação das necessidades de crédito
da economia, que necessariamente envolve riscos calcula-
dos, e ao mesmo tempo preservar a confiança dos deposi-
tantes, cujas poupanças são a matéria-prima indispensável
para a actividade bancária. A regulação e a supervisão
oficial ajudam os bancos a enfrentarem esse desafio, mas
antes e mais importante está a própria gestão interna de cada

A "Especialidade" dos Bancos e a
Razão de Ser da Supervisão Bancária
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bancos, o montante dos seus capitais próprios, a qualidade
dos seus activos e a boa gestão dos riscos dos bancos
determinem crucialmente a sua capacidade para manter a
confiança, quer dos depositantes, quer dos mercados e das
instituições que os podem financiar. No entanto, o conheci-
mento que estas entidades têm sobre a situação dos bancos é
necessariamente limitado, seja por insuficiência de
informação relevante (v.g., de posições fora do balanço),
seja por falta de capacidade técnica, especialmente dos
depositantes, para analisar e avaliar as forças e as fraquezas
dos bancos.

A principal justificação para a supervisão bancária é a
limitação do risco de perda para os depositantes, assim
contribuindo para a manutenção da confiança do público
nos bancos, mas os supervisores bancários também têm de
estar atentos ao risco sistémico resultante da possibilidade
de eventuais problemas num banco se repercutirem noutros
bancos e afectarem a integridade dos sistemas de pagamen-
tos e de crédito à economia. Assim, numa perspectiva mais
ampla, pode dizer-se que a finalidade da supervisão
bancária é promover a estabilidade financeira e minimizar o
risco sistémico, devendo para o efeito assegurar que os

mercados funcionam de modo justo, transparente e
eficiente e que todos os participantes respeitam “as regras
do jogo”.

A autoridade de supervisão bancária desempenha um papel
indispensável. Antes de mais, porque só ela tem possibili-
dade de monitorar o risco do conjunto do sistema bancário.
Um banco individualmente considerado pode e deve gerir
bem o seu risco, mas não tem qualquer incentivo para ter em
conta o risco que pode impor a outras instituições financei-
ras se tiver dificuldades. Depois, porque só a autoridade de
supervisão pode exigir dos bancos informações (reserva-
das) sobre a sua exposição ao risco e sobre os seus sistemas
de informação e de controlo interno, bem como fazer
cumprir as leis e os regulamentos pertinentes. Em terceiro
lugar, porque, superintendendo sobre todo o sistema
bancário, tem uma visão mais ampla dos problemas e das
soluções e, consequentemente, está bem posicionada para
sugerir a adopção das “melhores práticas”, ou para impor a
regulamentação mais adequada para o conjunto do sector. E

por último, mas não menos importante, porque a autoridade
de supervisão, uma vez identificadas dificuldades ou
problemas sérios, tem a obrigação de tomar as medidas
necessárias para os corrigir e de o fazer da forma mais
adequada, o que frequentemente deve envolver alguma
discrição, razão por que nem sempre se dá conta do
importante papel da supervisão bancária.

A supervisão bancária sempre esteve orientada para a
avaliação da qualidade do balanço dos bancos e para a
verificação do cumprimento de requisitos mínimos
relativos a capitais próprios e a outras exigências regula-
mentares. No entanto, esta abordagem deve ser alargada e
enriquecida para poder responder eficazmente às transfor-
mações que se vêm verificando na indústria bancária,
devidas, entre outros factores, às novas tecnologias de
informação e comunicação, às privatizações, à introdução
do euro e às fusões e aquisições entre bancos. Mercê da
acção destas forças, vimos assistindo à concentração e (por

enquanto) intensificação da concorrência no sector
bancário, à desintermediação bancária e ao desenvolvimen-
to do mercado de capitais, ao aparecimento de novos
produtos, novos canais de distribuição e novos intermediá-
rios financeiros e à crescente internacionalização dos
bancos. A actividade bancária é hoje mais complexa e
sofisticada do que era antes e está cada vez mais concentra-
da em grupos financeiros com actividades bastante
diversificadas – tanto geograficamente, como na gama de
bens e serviços oferecidos aos clientes –, o que, naturalmen-
te, obriga a supervisão bancária a adaptar-se às novas
realidades.

As autoridades de supervisão bancária dos vários países,
individualmente e em conjunto, têm vindo a proceder à
revisão e actualização de princípios, técnicas e práticas
concretas de supervisão bancária para melhor poderem
avaliar quer a qualidade da gestão dos bancos, quer os riscos
(de crédito, de mercado e de reputação) a que estão ex-

"Os bancos desempenham funções

vitais para a economia, mas essas

funções, pela sua própria natureza,

comportam riscos que, se não forem

bem monitorados, podem

comprometer o normal funcionamento

dos bancos e da actividade

económica ..."

A Organização Institucional da
Supervisão Bancária
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riscos excessivos. Porém, o risco moral é inerente à função
de supervisão e não desaparece por a mesma ser exercida
por entidade diferente do banco central. E o possível
conflito de interesses entre a política monetária e a supervi-
são bancária é pouco frequente e a surgir, em princípio, é
mais fácil e melhor resolvido ponderando as implicações
das diferentes possibilidades de acção dentro de uma
mesma instituição do que através da coordenação entre
instituições independentes.

Noutro plano, a diferente natureza e importância do risco
sistémico nas várias categorias de instituições financeiras –
importante nos bancos, menos importante nas empresas de
investimento e praticamente inexistente nas companhias de
seguros – também apontam a favor da existência de
entidades de supervisão separadas para os bancos, para as
seguradoras e para o mercado de títulos.

Como se viu, os bancos estão muito dependentes da
confiança dos depositantes e dos outros financiadores
porque transformam responsabilidades à vista ou a curto
prazo (depósitos) em activos a prazo mais longo (créditos)
e, devido a esta assimetria, os depósitos podem ser facil-
mente levantados e os créditos nem sempre são rapidamen-
te transaccionáveis. Mesmo que os Fundos de Garantia de
Depósitos diminuam substancialmente a probabilidade de
levantamentos anormais e de corridas aos bancos, como
aconteceu no passado, é óbvio que as dificuldades ou a
impossibilidade de um banco satisfazer os seus compromis-
sos se repercute nos outros bancos através do mercado
monetário interbancário e do sistema de pagamentos e pode
ameaçar a estabilidade do sistema financeiro. Numa
situação destas, os bancos centrais – através da sua função
de prestamista de última instância e em colaboração com as
autoridades de supervisão se não forem eles próprios – são
quem está em melhor posição para injectar liquidez de
emergência e assim aliviar dificuldades de tesouraria
temporárias dos bancos e prevenir que a crise alastre e se
torne sistémica.

Por sua vez, as empresas de investimento na parte em que
são apenas intermediários de ordens de compra e de venda
de valores mobiliários não tomam riscos e, na parte em que
fazem transacções por conta própria, os seus activos e
passivos integram valores mobiliários bastante líquidos
porque são cotados e transaccionados regularmente no
mercado. Assim sendo, não se põe tanto o problema da
assimetria dos contratos nos dois lados do balanço e de
transformação de maturidades que existe nos bancos, assim
como também é menor a possibilidade de perda de confian-
ça dos clientes e de risco de contágio a outras instituições.

Nas companhias de seguros, praticamente não se põe o
problema do risco sistémico, a não ser pela via da interliga-
ção com outras instituições do grupo financeiro a que
pertençam (risco de contágio), pois as seguradoras fazem
uma transformação de maturidades oposta à dos bancos. Os

postos. É matéria importante e actual, mas não será aqui
abordada porque, sendo muito especializada, seria
fastidiosa para a maior parte dos leitores e demasiado
complexa para ser bem tratada por um não especialista.

Aquestão que aqui se discute é a organização da supervisão
bancária do ponto de vista institucional, concretamente se
deve ser exercida pelos bancos centrais ou se deve ser
atribuída a uma outra entidade, e, neste caso, se esta deve
ser especializada apenas na supervisão do sector bancário
ou cobrir todo o sistema financeiro.

A favor da manutenção da supervisão bancária nas
atribuições dos bancos centrais deve referir-se a sua
interligação com as suas outras duas grandes funções: a
promoção do bom funcionamento do sistema de pagamen-
tos e a condução da política monetária. De facto, sendo os

depósitos bancários a principal componente da massa
monetária, a quase totalidade dos pagamentos realiza-se
através do sistema bancário e é também através deste que
funcionam os mecanismos de transmissão da política
monetária do banco central até à economia real. Conse-
quentemente, a preservação e a defesa da estabilidade do
sistema bancário, através da actividade normal de supervi-
são e do eventual recurso à função de prestamista de última
instância dos bancos centrais, é um requisito indispensável
para assegurar a normalidade do sistema de pagamentos e a
eficácia da política monetária.

No entanto, a referida interligação também serve para
invocar possíveis conflitos de interesse entre os objectivos
da política monetária (estabilidade dos preços) e da
supervisão bancária (estabilidade do sistema financeiro) e
eventuais problemas de risco moral ( )
resultantes da supervisão bancária. Assim, o envolvimento
dos bancos centrais na supervisão bancária pode enfraque-
cer a prossecução da estabilidade monetária, quer pela
eventual necessidade de injectar liquidez em bancos em
dificuldades, quer pela criação de expectativas de que são
influenciados por considerações de supervisão bancária na
condução da política monetária. Por sua vez, o risco moral
resulta da supervisão bancária poder criar no público a ideia
de que existe um “contrato implícito” que garante a
segurança das suas aplicações financeiras nos bancos e,
portanto, o público pode não penalizar suficientemente os
bancos que tenham uma gestão menos cautelosa e assumam

moral hazard

A supervisão bancária e
o risco sistémico

"Assim, numa perspectiva mais

ampla, pode dizer-se que a finalidade

da supervisão bancária é promover a

estabilidade financeira e minimizar o

risco sistémico ..."

A supervisão bancária e
as funções dos bancos centrais
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seus passivos são responsabilidades a prazo longo que são
transformadas em activos, reais e financeiros, a maioria dos
quais facilmente transaccionáveis no mercado. O cumpri-
mento das responsabilidades contratuais das seguradoras
depende do desempenho dos seus activos, nomeadamente
em termos de rendibilidade, e a supervisão das companhias
de seguros é principalmente um problema de controlo da
compatibilização entre activos e passivos.

Os argumentos apresentados apontam para a especificidade
da supervisão bancária relativamente à das outras categori-
as de instituições financeiras e para a conveniência da sua
manutenção nas competências dos bancos centrais.
Todavia, nos últimos anos tem-se observado uma certa
tendência para retirar a supervisão bancária da alçada dos

bancos centrais, seja por causa da ideia de que os custos da
supervisão não devem ser suportados pelos bancos centrais,
seja por causa da cres-
cente integração dos
bancos em grupos fi-
nanceiros alargados.

As crises bancárias na
Noruega e Suécia no
princípio da década de
90 , e ma i s t a rde
também em França,
mostraram que os
custos de salvamento
dos bancos em difi-
culdades e de preven-
ção de crises sistémicas
são muito elevados.
Desde então, foi-se
generalizando a ideia
de que os mesmos não
podem ou não devem
ser suportados pelos
bancos centrais, mas
sim pelo Estado (con-
tribuintes), o que con-
tribuiu, por um lado,
para a necessidade ou o

A supervisão bancária e
os conglomerados financeiros

"A questão que aqui se discute é a

organização da supervisão bancária

do ponto de vista institucional,

concretamente se deve ser exercida

pelos bancos centrais ou se deve ser

atribuída a uma outra entidade ..."

desejo de controlo da função de supervisão por parte do
poder político e, por outro lado, para o equivalente desejo
de retirada dos bancos centrais da área da supervisão
bancária.

A outra categoria de argumentos resulta da actividade
bancária ser cada vez menos bem definida e cada vez mais
realizada através de grupos ou conglomerados que
praticamente prestam toda a gama de serviços financeiros.
Assim sendo, a realização da supervisão financeira através
de entidades diferentes (para bancos, seguradoras e
empresas de investimento) corre o risco de não poder captar
bem uma visão de conjunto do grupo financeiro e de poder
não ser tão eficaz como a supervisão realizada por uma
entidade única de supervisão para todo o sistema financei-
ro. De facto, a existência de grupos financeiros integrados
pode criar problemas mais complicados para as diferentes
entidades de supervisão especializadas, nomeadamente
porque os riscos ao nível do grupo não são necessariamente
iguais à soma dos riscos das diferentes entidades que o
compõem. Por exemplo, pode haver múltipla utilização do
mesmo capital pela via das participações entre empresas do
grupo, e daí a importância da supervisão em base consolida-
da, ou pode haver transferências indevidas de ganhos ou
perdas de umas para outras instituições financeiras, ou
ainda outras práticas que só os entendidos conhecem ou
podem imaginar. A existência de conglomerados financei-
ros aponta assim para a conveniência da centralização
de todas as supervisões financeiras numa única enti-
dade.

A análise anterior mostra que se pode defender o exercício
da supervisão bancária pelos bancos centrais, havendo
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também argumentos a favor da sua integração numa outra
autoridade de supervisão, e a prova de que os argumentos
não são suficientemente fortes e definitivos a favor de uma
dessas modalidades pode ser ilustrada pelas diferentes
soluções existentes nos Estados-membros (EM) da União
Europeia (UE). Presentemente, as funções de supervisão
bancária são da exclusiva responsabilidade dos bancos
centrais nacionais (BCN) em Portugal, Espanha, Itália,
Grécia, Irlanda e Holanda. São da responsabilidade de outra
entidade de supervisão na França (Comissão Bancária), na
Alemanha (Departamento de Supervisão Bancária Federal)
e na Áustria (Ministério das Finanças), mas com grande
envolvimento dos respectivos BCN. Por último, as funções
de supervisão bancária também estão atribuídas a outras
entidades especializados para os bancos, mas sem envolvi-
mento directo dos BCN, na Finlândia, na Bélgica e no
Luxemburgo e são da responsabilidade de uma única
entidade de supervisão para todo o sistema financeiro na
Dinamarca, na Suécia e no Reino Unido.

Com a criação da UEM, é possível que os EM repensem a
organização institucional da supervisão bancária aos níveis
nacional e europeu. Por um lado, porque a moeda única
contribui para a intensificação da concorrência, para a
europeização dos bancos e para o desenvolvimento de
conglomerados financeiros nacionais e europeus, o que tem
incidências na supervisão bancária. Por outro lado, porque
nos EM da UEM se deu uma separação entre as áreas de
jurisdição da política monetária, a Zona Euro, e da supervi-
são bancária, os Estados Nacionais. Por exemplo, a gestão
da nossa moeda (o euro) e da política monetária aplicável
no nosso país passou para uma instituição supranacional, o
SEBC/Eurosistema , enquanto o controlo dos bancos
sediados em Portugal continua a ser exercido pela autorida-
de nacional de supervisão bancária, o Banco de Portugal.

De acordo com os princípios do controlo pelo país de
origem e do reconhecimento mútuo, é o Estado de origem
dos bancos que tem a responsabilidade pela sua normal
supervisão em todo o espaço comunitário onde eles
exerçam actividades, bem como pela eventual organização
de operações de salvamento dos seus bancos através da
injecção de liquidez de emergência pelo seu banco central,
da ajuda de outros bancos comerciais ou do apoio governa-
mental.

O Tratado da União Europeia (TUE) praticamente não
alterou esta situação e, portanto, a supervisão bancária na
Zona Euro continua a assentar na competência nacional e na
cooperação internacional. Dentro da tendência de retirada
da função de supervisão bancária dos bancos centrais e
talvez por se recear que o envolvimento do SEBC/ Eurosis-
tema na supervisão bancária poderia dificultar a realização
do objectivo da estabilidade monetária ou comprometer a
sua independência, de acordo com o princípio da subsidiari-
edade, entendeu-se que a supervisão bancária deveria

3

continuar na competência das autoridades nacionais e que o
mandato do SEBC/Eurosistema nesse domínio deveria ser
bastante limitado. O TUE, nos n. 4 e 5 doArt.º 105, apenas
estabelece que “o BCE será consultado pelas autoridades
nacionais sobre qualquer projecto de disposição legal nos
domínios das suas atribuições” e que “o SEBC contribuirá
para a boa condução das políticas desenvolvidas pelas
autoridades competentes no que se refere à supervisão
prudencial das instituições de crédito e à estabilidade do
sistema financeiro”. Para o efeito, o SEBC/Eurosistema
conta com o apoio do Comité de Supervisão Bancária,
formado por altos representantes dos BCN e das autorida-
des de supervisão bancária dos 15 EM da UE, que também
funciona como de consulta para questões que não
estejam directamente relacionadas com as referidas
funções de supervisão do SEBC/Eurosistema.

Até agora, esta estrutura institucional tem sido suficiente
para responder às necessidades de supervisão bancária, mas
deve-se notar que a actividade doméstica dos bancos ainda
está relativamente separada dos restantes serviços financei-

ros e que as suas actividades transnacionais também ainda
são limitadas. Porém, com o desenvolvimento dos conglo-
merados financeiros e das consequências da moeda única, a
situação vai alterar-se. Em princípio, com a integração
financeira, a supervisão bancária a nível nacional torna-se
mais difícil e qualquer falha a nível de um EM repercute-se
rapidamente nos restantes, aumenta o potencial de instabili-
dade na Zona Euro e diminui a capacidade individual dos
EM para lidarem com eventuais crises bancárias. Conse-
quentemente, pode-se perguntar se não seria conveniente
fazer algumas adaptações institucionais, tanto aos níveis
nacionais como europeu, para, com mais segurança, manter
a eficácia da supervisão bancária.

Ao nível dos EM, nos últimos anos têm vindo a ser dadas
diferentes respostas aos desenvolvimentos estruturais em
curso na indústria de serviços financeiros. Por exemplo, em
1996, o Reino Unido centralizou todas as autoridades de
supervisão, incluindo a bancária, até então no Banco de
Inglaterra, numa única autoridade de supervisão financeira,
a Financial Services Authority. Posteriormente, a Holanda
instituiu um Conselho de Supervisores Financeiros para
tratar de questões de regulação que atravessam as fronteiras
dos sectores financeiros específicos que continuam a ser

os

forum

"As crises bancárias na Noruega e

Suécia no princípio da década de 90,

e mais tarde também em França,

mostraram que os custos de

salvamento dos bancos em

dificuldades e de prevenção de crises

sistémicas são muito elevados"

Implicações da UEM para a
Supervisão Bancária na Zona Euro
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supervisionados por autoridades distintas.

Recentemente, em Portugal, foi também anunciada a
criação de um Conselho de Supervisores Financeiros,
curiosamente com a mesma designação do órgão holandês
e, aparentemente, com funções muito semelhantes. De
acordo com as palavras do Ministro das Finanças na tomada
de posse do Governador do Banco de Portugal, em 23 de
Fevereiro último, “a este Conselho caberá, nomeadamente,
promover a coordenação da actuação de supervisão do
sistema financeiro para facilitar o mútuo intercâmbio de
informações com particular incidência no desenvolvimento

de regras e mecanismos de supervisão de conglomerados
financeiros”. Ainda segundo o Ministro, “trata-se de criar
uma abordagem comum das componentes trans-sectoriais
da supervisão financeira, criando um movimento de
convergência para objectivos comuns daquilo que, até
agora, têm sido dominantemente trajectórias paralelas,
mantendo a independência das instituições e a separação
das suas competências, naquilo que é identificador de cada
uma delas”. Se este órgão de cúpula – formado pelo
Governador do Banco de Portugal, que preside, pelo
Membro do Conselho de Administração do Banco com o
pelouro da supervisão bancária e pelos Presidentes do
Instituto de Seguros de Portugal e da Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários – se destina a selar e a reforçar a
cooperação existente entre as três referidas entidades de
supervisão nacionais, ou se poderá ser o início de uma
alteração mais profunda na organização institucional da
supervisão financeira em Portugal, é algo que só com o
tempo se saberá.

Ao nível da UE, a resposta tem sido em termos de reforço da
cooperação e coordenação, quer bilateral, entre as autorida-
des de supervisão bancária nacionais via protocolos
bilaterais ( ) entre os supervi-
sores dos países de origem e de acolhimento dos bancos,
quer multilateral, entre as autoridades de supervisão
nacionais e o SEBC/Eurosistema no quadro do já referido
Comité de Supervisão Bancária, quer ainda no âmbito do
Eurosistema através da facilidade de cedência de liquidez
de emergência ( ), que prevê
o apoio casuístico dos BCN a bancos que se encontrem
temporariamente com falta de liquidez.

Uma das questões controversas neste domínio reside
precisamente na ambiguidade relativa à função de presta-
mista de última instância na Zona Euro, que, ao abrigo do
Art.º 14º, n.º 4 dos Estatutos do SEBC e do BCE, (só?) pode
ser realizada pelos BCN que suportam os respectivos custos

memoranda of understanding

emergency liquidity assistance

e, noutro entendimento, também pode ser desempenhada
pelo BCE ao abrigo do Art.º 18º, n.º 1 dos mesmos
Estatutos.

Nas últimas décadas e nos países desenvolvidos, a cedência
de liquidez de emergência pelos bancos centrais para
enfrentar crises bancárias tem sido muito pouco utilizada e
é provável que assim continue a ser, antes de mais porque
primeiro se deve contar com a eficácia preventiva da
supervisão prudencial, depois com a solução/apoio pelo
próprio sector financeiro (como aconteceu, por exemplo,
nos EUA em 1998, com o caso do Long Term Capital
Management), e só depois pela injecção de fundos pelos
bancos centrais. Naturalmente, a intervenção dos BCN, a
existir, deve ser feita em estreita coordenação com as
autoridades nacionais de supervisão (se não forem os
próprios) e com o Eurosistema para acautelar conveniente-
mente o potencial impacte da operação na liquidez da Zona
Euro e na política monetária única.

Em princípio, o actual sistema (incluindo os mecanismos de
coordenação) de bancos centrais e de supervisores
bancários nacionais afigura-se capaz de responder pronta e
eficazmente a uma eventual crise potencialmente sistémi-
ca, embora esta convicção dependa do tipo e da gravidade
da crise. Ora, uma das características das grandes crises
financeiras é serem muito dificilmente previsíveis, ou
mesmo imprevisíveis, e outra característica é que as
medidas de combate raramente se compadecem com regras
e procedimentos estabelecidos para tempos normais ou
mesmo para a crise anterior. Consequentemente, é possível
que futuramente, após uma eventual crise sistémica grave,
se venha a reconhecer a necessidade e a suprir a falta de uma
entidade europeia responsável pela monitorização do risco
sistémico – que não teria de ser necessariamente o BCE,
embora o pudesse ser –, ou a reconhecer o inconveniente e a
acabar com actual ambiguidade relativa à função de
prestamista de última instância a nível europeu.

Lisboa, 18 de Abril de 2000

*Economista

O leitor interessado pode consultar o artigo "O Sistema Europeu de
Bancos Centrais", A. Mendonça Pinto, nº 39/40, Out.
98/Mar. 99, e, para mais desenvolvimento, o capítulo 7 do livro

, António Mendonça Pinto, Ed.
Principia, 1999.

As ideias e opiniões expressas neste artigo não decorrem do exercício de
qualquer actividade profissional de supervisão bancária, mas sim de uma
reflexão académica e, obviamente, não se identificam necessaria-
mente com as do Banco de Portugal, nem o comprometem de
modo nenhum.

1

2

Inforbanca
Política

Económica em Portugal e na Zona Euro

O Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) é constituído pelo Banco
Central Europeu (BCE) e pelos 15 Bancos Centrais Nacionais (BCN) da
UE, mas, como há 4 BCN de EM que ainda não fazem parte da Zona Euro
e, portanto, não participam nas decisões da política monetária única, foi
adoptada a expressão Eurosistema para designar o conjunto formado
pelo BCE e pelos 11 BCN que participam em pleno no SEBC.
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"... a supervisão bancária na Zona

Euro continua a assentar na

competência nacional e na

cooperação internacional"
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Aavaliação da contribuição

da SIBS – Sociedade In-

terbancária de Serviços para a

modernização do sistema de

pagamentos português per-

mite, de alguma forma, medir o

sucesso desta sociedade tendo

em consideração os objectivos

q u e p r e s i d i r a m à s u a

constituição.

E f e c t i v a m e n t e , s e n d o

formalmente constituída no

início do último trimestre de

1983, à SIBS foi então definido

como objecto social “a

instalação, montagem e gestão

em Portu-gal de sistemas bancários de pagamentos”.

Assim, depois de apresentarmos uma visão global sobre os sistemas de pagamentos actuais,

procuraremos passar em revista alguns marcos fundamentais da evolução dos mesmos, desde a

fundação da SIBS, e, na sequência, não só avaliar o passado, mas também perspectivar linhas de

evolução para o futuro.

Manuel Lopes da Cunha*

O na

dos

Papel da SIBS

Sistemas de Pagamentos
Modernização Modernização

SIBS
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Um olhar sobre os sistemas de pagamentos pode ser
concretizado sobre diversos prismas. O que aqui apresenta-
mos parte dos instrumentos para os sistemas interbancários
de suporte dos mesmos.

Neste sentido, poderemos considerar como principais
meios de pagamento: o numerário, o cheque, os efeitos
comerciais e as transferências. Para a respectiva disponibi-
lização (no caso do numerário), processamento e/ou
liquidação, coexistem sistemas distintos, que no seu
conjunto compõem o núcleo fundamental do sistema de
pagamentos português. A respectiva organização, na óptica
interbancária, poderá ser esquematizada da forma constan-
te na Figura 1, onde transparece também a confluência da
liquidação de saldos dos sistemas de compensação no
SPGT , a par das operações de grande montante (GrM),
que são liquidadas por bruto ( ).

A área de intervenção da SIBS nos sistemas de pagamentos
em Portugal é, pois, significativa, centrando-se em sistemas
interbancários com grande impacto nos clientes, nomeada-
mente particulares e empresas.

O presente texto terá como pano de fundo este enquadra-
mento. Começar-se-á por caracterizar a situação dos
sistemas de pagamentos em 1985, ano do primeiro serviço
disponibilizado pela SIBS – a rede de Caixas Automáticos
MULTIBANCO –, será feita referência aos principais
acontecimentos desde essa data até ao presente e efectuado
um ponto de situação relativamente ao momento actual.
Desta forma, pretende-se aferir com objectividade a
dimensão e alcance do contributo da SIBS no desenvolvi-
mento do sistema de pagamentos.

No ano em que a SIBS disponibilizou o seu primeiro

serviço interbancário, a situação a nível de meios e sistemas
de pagamentos caracterizava-se por uma elevada utilização
do numerário e por um recurso absoluto ao suporte papel na
realização de operações interbancárias, nomeadamente o
cheque (com cerca de 98 milhões de cheques compensados
em 1985).

Embora em vigor desde 1981, a normalização do cheque
não tinha carácter imperativo no sistema de compensação, a
qualidade da linha óptica era deficiente, implicando
elevados níveis de rejeição e erros, e a leitura dos cheques
era realizada quer no banco tomador, quer no banco sacado.

No que respeita a cartões, havia poucas dezenas de milhar
de cartões de crédito, que implicavam canais de autorização
baseados em processos administrativos, enquanto as
tentativas no sentido da implementação de cartões de débito
eram incipientes e aguardavam a concretização da aborda-
gem global subjacente à SIBS, como factor indispensável
de racionalidade económica.

Conforme consta do nº 1 do Boletim Informativo da
Associação Portuguesa de Bancos, no final de 1987 (ano do
arranque da rede de Terminais de Pagamento Automá-
tico MB) havia 26 instituições de crédito a operar em
Portugal (10 das quais criadas na sequência da (re)aber-
tura do sector bancário à iniciativa privada), com cerca de
58,5 mil funcionários e 1500 balcões.

Em função do referido, fácil será deduzir que os serviços de
atendimento ao balcão apresentavam deficiências várias,

O Sistema de Pagamentos
Interbancário em Meados da
Década de 80

"... a situação a nível de meios e

sistemas de pagamentos

caracterizava-se por uma elevada

utilização do numerário e por um

recurso absoluto ao suporte papel na

realização de operações

interbancárias ..."

SITEME
(2)

Sistemas operados pela SIBS

SPGT

INTER-
BOLSA

MULTIBANCO CHEQUES EFEITOS TRANSFERÊNCIAS

Saldo MB

DébitoCrédito

Saldo
SDD (3)

Saldo
TEI

Efeitos
GrM

Saldo
Efeitos

Cheques
GrM

Saldo
Cheques

Saldo
Interb.

CA TPA PMB

Figura 1

(1)

(4)

Sistema de Pagamentos Português –
Breve Enquadramento
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tanto ao nível de eficiência como de qualidade. Este facto
tinha como reflexo a existência de filas de espera nas
agências para operações básicas, como o levantamento de
dinheiro.

Desde a criação da SIBS até ao presente, numerosos factos
marcaram o sistema de pagamentos português:

. Em Setembro, entrou em funcionamento a rede
de Caixas Automáticos (CA-MB), com 52 caixas e
470 mil cartões, tendo-se realizado 54,4 mil operações
nesse primeiro mês, 68% das quais levantamentos.
Desde o início, estiveram disponíveis as operações de
levantamento, consulta de saldos, consulta de movi-
mentos e pedido de livro de cheques. No final desse

milhões de operações no decorrer do ano.

. Arranque da rede de Terminais de Pagamento
Automático Multibanco (TPA-MB). Foram instalados
38 terminais até ao final desse ano, através dos quais
foram realizadas, aproximadamente, 115 mil compras.

. Disponibilização da operação de Pagamento de
Serviços em CA; no final do ano, tinham sido efectua-
dos mais de 560 mil pagamentos e, em Dezembro,
2,2% dos movimentos na rede CA-MB corresponde-
ram a pagamento de serviços. Em Maio, entrou em
funcionamento a telecompensação de cheques, ainda
apenas para a praça de Lisboa, mas já com truncagem
de cheques ao nível do banco tomador. Em 1989,
foram telecompensados cerca de 51 milhões de
cheques.

� 1985

1987

1989

ano, a rede contava com 71 terminais e tinha permitido
a realização de mais de 500 mil operações, tendo sido
emitidos mais de meio milhão de cartões.

. Início da aceitação de cartões internacionais na
rede de CA-MB. No final do ano, havia 117 caixas e

766 mil cartões válidos na rede, tendo sido realizadas
mais de 5,5

�

�

�

1986

�

�

�

�

�

�

1990

1990

1991

1992

1995.

1996

. Início da telecompensação de efeitos comerci-
ais, com 2,7 milhões de operações telecompensadas
nesse ano.Apartir de Julho, passou a estar disponível a
realização de pagamentos de baixo valor na rede
MULTIBANCO, para os quais não é exigida a
autorização com PIN; no primeiro ano de plena
utilização (1991), mais de quatro milhões de paga-
mentos foram realizados através deste serviço.

. Em Outubro a telecompensação de cheques foi
alargada à praça do Porto, em paralelo com o aumento
do valor do de truncagem, factores que
indiciam a progressiva aceitação e confiança que o
sistema mereceu.

. Verifica-se a associação do serviço de pagamen-
tos de baixo valor ao sistema de cobrança de portagens
automático Via Verde, permitindo débito automático
em conta bancária sem necessidade de paragem do
veículo.

. Início da telecompensação de Transferências

Electrónicas Interbancárias (TEI), que permitiu a
desmaterialização das transferências interbancárias
a crédito, tendo sido compensados cerca de 2,7
milhões de transferências ao longo do primeiro ano.

Lançamento do Porta-Moedas MULTIBANCO
(PMB), vocacionado para a realização de pequenos
pagamentos, visando reduzir a necessidade de moedas
e trocos. No primeiro ano completo de existência do
novo meio de pagamento, foram emitidos mais de 400
mil cartões e realizados mais de 6 milhões de paga-
mentos com o novo cartão, numa rede que totalizava
mais de 30 mil terminais.

. Entrada em produção do SPGT, concebido para
a liquidação interbancária, em tempo real, de transfe-
rências de elevado montante e para a liquidação dos
saldos dos sistemas de telecompensação. O papel da

plafond

"... o sistema de pagamentos

português, nomeadamente no que

respeita ao serviço MULTIBANCO,

caracteriza-se actualmente como

sendo um sistema moderno,

abrangente e automatizado, dotado

de infraestruturas que o capacitam

para continuar a evoluir e fazer face

aos desafios que se avizinham"

A Evolução 1985-1999
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SIBS neste sistema abrangeu, para além da função de
interface entre os participantes e o Banco de Portugal,
a concepção da componente de segurança, a gestão das
comunicações e o desenvolvimento da aplicação de
diálogo de todos os bancos com o banco central (a
Aplicação de Tesouraria).

. Arranque do serviço TeleMB, que permite a

realização de operações disponibilizadas pela rede de
CA-MB, a partir de telemóveis. Em 1997, primeiro
ano de pleno funcionamento do serviço, perto de
400 mil operações foram realizadas através deste
canal.

. Disponibilização do serviço consultas e
pagamentos de impostos na rede MULTIBANCO e
criação do acesso ao Multibanco por Internet.

. Em Julho, por deliberação do Banco de Portu-
gal, a telecompensação de cheques foi alargada às
regiões autónomas, sendo extinta a compensação
tradicional. Em Novembro, teve início a liquidação de
cheques de elevado montante no SPGT.

. Entrou em produção a primeira vertente do
sistema EDIBANCA, que possibilita a realização de
transferências a crédito com base na norma EDIFACT,
constituindo-se como um complemento das TEI.

� 1996

1998

1998

1999

�

�

�

Este ritmo de evolução foi, ao mesmo tempo, factor de
dinamização e resultado da actividade das diferentes
instituições de crédito, criando-se condições para a redução
dos custos suportados pelo sistema bancário na oferta de
serviços bancários básicos (tipo ) e para a
oferta de serviços específicos para as instituições de crédito
que o pretendam (“serviços especiais”).

Face a tão extenso e abrangente número de modificações
introduzidas, o sistema de pagamentos português pouco
tem em comum com aquele que existia em meados da
década de 80. Alguns dados de 1999 poderão ser elucidati-
vos das alterações entretanto induzidas no comportamento
dos clientes bancários (Figura 2).

Como complemento aos dados apresentados neste quadro,
refira-se que cerca de 85% das operações na rede
MULTIBANCO foram contabilísticas (levantamentos,
compras ou pagamentos).

Ao número de cheques no quadro, há a acrescer cerca de 70

milhões de cheques intrabancários (não compensados),
pelo que estimamos o total de cheques emitidos em cerca de
330 milhões. Não fora a generalização dos pagamentos com
cartão (de débito ou crédito), estes números seriam certa-
mente bastante superiores.

Finalmente, note-se a importância do SPGT, que absorveu
mais de 90% do valor total compensado.

Desta forma, o sistema de pagamentos português, nomea-
damente no que respeita ao serviço MULTIBANCO,
caracteriza-se actualmente como sendo um sistema mo-
derno, abrangente e automatizado, dotado de infra-
estruturas que o capacitam para continuar a evoluir e fazer
face aos desafios que se avizinham.

Moderno, por se apoiar nas mais recentes tecnologias
de gestão de informação e de telecomunicações, colocando-
-as ao dispor de bancos, tanto directamente, por exemplo,
nos processos de compensação e no SPGT, como indi-

commodities

MEIOS DE PAGAMENTO ESCRITURAIS – 1999
Em milhões

* Incluindo operações não financeiras (v.g. consultas).

10
6

contos

Vol. Op. Importância

Rede MB*
Cheques Telecompensados
TEI
Efeitos
SPGT

Cartões (Dez.)
Operações por Cartão

Operações Processadas 687,7
4,6

50,7
9,2

620,6
–
–

2,6

1 052
777
248,2
19,3

11
0,6

74

6,5

Figura 2

A Situação Actual
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rectamente, ao viabilizar a prestação de serviços aos
seus clientes.

Abrangente, quer numa óptica funcional, por proporcionar
acesso a múltiplos serviços, desde os tradicionais – como
levantamentos de numerário, depósitos ou consultas –, a
um alargado leque de alternativas de pagamento escritural –
como o pagamento automático e de baixo valor, pagamento
de serviços e cartões porta-moedas (PMB) –, quer numa
perspectiva geográfica, pela cobertura que a rede MULTI-
BANCO proporciona, generalizando a qualquer ponto
do país o acesso aos referidos serviços. No final de
1999, existiam cerca de 7.000 CA-MB e de 80.000
TPA-MB.

Automatizado, porque os serviços são prestados de forma
automatizada e sem recurso a procedimentos administrati-
vos pesados e onerosos, quer em termos de custo, quer de
eficácia.

Paralelamente, os subsistemas de telecompensação
permitem importantes ganhos de eficiência no processa-
mento dos pagamentos interbancários.

A cooperação interbancária, que os bancos materializaram
na SIBS, permite igualmente a redução do esforço do
investimento do sistema bancário como um todo. Por seu
turno, a automatização de serviços proporcionada pela rede
MULTIBANCO tornou possível a optimização de recursos
ao nível de operações de balcão.

Face ao exposto, parece indiscutível a asserção de que a
SIBS tem desempenhado um papel essencial na moderniza-
ção do sistema de pagamentos português, na automatização
dos serviços bancários e do respectivo progresso qualitati-
vo. Naturalmente, tal não seria possível sem o dinamismo
das instituições bancárias e a colaboração do próprio Banco
de Portugal. Poderá inclusivamente afirmar-se que a
mudança seria inevitável, com ou sem SIBS, embora,
naturalmente, assumindo então rumos e concretizações
diferentes.

Esta sociedade reúne três características que, no seu
conjunto, nos parecem decisivas para o crescimento na
utilização de meios automáticos de pagamento e, conse-
quentemente, para o actual posicionamento do sistema de
pagamentos português (particularmente o sistema
MULTIBANCO) entre os mais avançados a nível
mundial:

Objectivo de garantir a modernização do sistema de
pagamentos, assente na cooperação interbancária e na
partilha de uma infraestrutura tecnológica para a
prestação de serviços que não consubstanciam uma
vantagem concorrencial entre as instituições de
crédito.
Estrutura accionista que permite congregar as
instituições financeiras de maior implantação no
mercado nacional.
Opção pela criação de redes interbancárias, particular-
mente as redes de CA-MB e de TPA-MB, às quais têm
acesso todos os clientes bancários para a realização de
operações básicas, mas com flexibilidade suficiente
para permitir a disponibilização de serviços específi-
cos aos bancos que os pretendam, ao mesmo tempo

que proporciona a remuneração das instituições que
mais contribuam para a capilaridade das referidas
redes (especialmente o banco de apoio do terminal, no
caso dos CA-MB).

A conjugação dos três factores revelou-se decisiva para o
sucesso da rede MULTIBANCO. Face à alternativa de
várias redes próprias, esta solução apresenta vantagens
inegáveis para bancos e clientes bancários. Aos primeiros,

�

�

�

"... a experiência acumulada ao longo

dos anos permite antever que a SIBS

deverá continuar a ser parte

importante no desenvolvimento de

soluções interbancárias ..."

O Papel da SIBS

Novo
Curso

em Setembro
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permite poupanças significativas a nível de investimentos e
importantes ganhos de eficiência decorrentes da canaliza-
ção para canais automatizados da procura de serviços e
operações rotineiras (anteriormente apenas acessíveis em
balcões). Para os segundos, além da evidente melhoria da
qualidade destes mesmos serviços, há a acrescentar a
respectiva disponibilização de forma abrangente por todo o
país e igualmente de serviços não exclusivamente bancári-
os, como sejam pagamento de facturas, carregamento
de telemóveis, além do acesso a serviços de interesse
público (como consultas de impostos ou a cadernos
eleitorais).

A quantidade e conveniência destes serviços, algo de muito
pouco previsível há 15 anos, foi conseguida numa óptica
interbancária, sem nunca colocar em causa, como se
referiu, a possibilidade de serviços próprios específicos dos
bancos, bem como o desenvolvimento de estratégias
próprias e independentes.

O reconhecimento da relevância da actuação da SIBS na
modernização do sistema de pagamentos não basta para
concluir que tal tendência se manterá no futuro. O sistema
bancário encontra-se há alguns anos em fase de mudanças
profundas, tanto pelo impacto das tecnologias de informa-
ção como pela redefinição de estratégias, num enquadra-
mento de competição internacional, consequência da

como o demonstra a prevista entrada em produção, ainda
este ano, do sistema interbancário de débitos directos.

Finalmente, é, na nossa perspectiva, desejável que, num
contexto de internacionalização de serviços bancários e da
integração das economias dos países da zona euro, a SIBS
venha a desempenhar um papel na ligação mais eficiente do
sistema de pagamentos português com os de outros países.

*Director do Departamento de
Sistemas de Pagamento da SIBS

(1) O SPGT é um sistema de pagamentos com liquidação por
bruto, instantâneo (em ) e contínuo, operado e gerido
pelo Banco de Portugal. As comunicações do sistema entre as
instituições participantes e o Banco de Portugal são efectuadas
através da rede da SIBS. O SPGT visa minimizar os riscos de
crédito, de liquidez e sistémico, proporcionar aos participan-
tes um instrumento apropriado de gestão de tesouraria e
possibilitar a desmaterialização e o processamento automáti-

real time

criação do euro, da globalização e, sobretudo, da Internet.
Neste sentido, a actividade da SIBS deverá tomar em
consideração estes desenvolvimentos, adequando e
revendo o posicionamento dos seus serviços focalizando a
sua intervenção no que constitui o da sua
actividade: a gestão de infraestruturas e sistemas de
pagamento com garantias de segurança.

Paralelamente, a experiência acumulada ao longo dos anos
permite antever que a SIBS deverá continuar a ser parte
importante no desenvolvimento de soluções interbancárias,

core business

�

co de ordens de transferência dadas ao Banco de Portugal.
(2) O SITEME é um sistema no âmbito do qual se realizam as

operações dos mercados monetários e que possibilita a
comunicação directa de dados entre as instituições e o Banco
de Portugal, através de terminais.

(3) O SDD é um sistema interbancário de compensação de ordens
de débito, ou seja, instruções de transferência em que a conta
do ordenante (o credor, normalmente, mas não necessaria-
mente, uma empresa) é creditada por contrapartida de um
débito sobre o destinatário (o devedor). No caso do SDD, as
instruções de débito directo pressupõem a existência prévia de
uma autorização de débito em conta concedida pelo devedor
ao seu banco e relativa a instruções específicas comunicadas
pelo credor. As instruções de débito serão comunicadas à
SIBS, que efectua a compensação, e encaminha as operações
para os bancos dos devedores e os saldos de compensação para
o Banco de Portugal.

(4) Sem considerar Caixas Económicas (excluindo o Montepio
Geral) e de CréditoAgrícola Mútuo.

Novo
Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro

Perspectivas

Novo
Curso

em Setembro
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Desafios

A
s pessoas são o principal

factor de competitividade.

pers-

pectiva operacional

perspect iva

estratégica

Es t a e ou t r a s a f i rmações

semelhantes são na actualidade

proferidas um pouco por todo o

lado e, normalmente, obtêm o

consenso geral.

É provável que isto aconteça

porque, por um lado, numa

, para quase

todas as empresas, as pessoas

r e p re s e n t a m u m a r u b r i c a

importante dos custos de

funcionamento, logo, importa gerir

e gerir bem, sobretudo em época de

contenção e racionalização de

custos ; numa

, são as pessoas que

tornam todos os outros recursos

(matérias-primas, tecnologia, informação, capital, etc.) operacionais e verdadeiramente efectivos. O valor

acrescentado que é gerado pelas pessoas é bem patente, sobretudo no sector de Serviços, onde cada vez mais é o factor

humano que faz a diferença entre organizações.

Esta segunda perspectiva é acentuada pelo seguinte facto, que se manifesta na actualidade, como refere Michel Godet:

«

»

Neste sentido, julgámos de interesse criar, neste número da revista, um espaço de informação e confronto de ideias

sobre os recursos humanos na banca.

Inicialmente, apresentamos uma breve caracterização dos recursos humanos no sector e um conjunto de pistas para

reflexão, inferidas da leitura dos elementos apresentados.

Depois, ficamos com as respostas apresentadas por três gestores de recursos humanos do sector a três

questões/temas sobre o presente e o que se pensa do futuro da gestão das pessoas.

Finalizamos com um esboço, da nossa responsabilidade, de síntese de ideias.

A produtividade das empresas não garante a competitividade, também é preciso qualidade e inovação, que dependem,

primeiro que tudo, do comportamento, da iniciativa e da imaginação de cada um a todos os níveis. Torna-se, assim, cada

vez mais claro que o principal factor de competitividade e de excelência é o factor humano…

Mutações

Mutações eMutações Desafios

Teresa Pereira
Docente do ISGB/Coordenadora de Área

daDesafios
Gestão de
Recursos Humanos no
Sector Bancário
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Elementos de Caracterização da
População Bancária*

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BANCÁRIA
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Anos

Elementos de Caracterização da
População Bancária*

Existe uma tendência controlada para

a diminuição do número de efectivos

que, quando comparada com outros

indicadores (expansão da rede

comercial e evolução do número de

empregados por balcão), é indicativa

de um aumento da produtividade dos

recursos humanos, facto que

certamente terá sido influenciado

pelos investimentos realizados pelos

agentes do sector na reestruturação

dos processos e métodos de

trabalho, na adaptação dos modelos

de gestão, na utilização de novas

tecnologias e na qualificação dos

recursos humanos.

Apresentaremos em seguida alguns elementos de caracterização dos recursos humanos no sector bancário e uma
breve síntese das pistas de reflexão que a leitura desses elementos nos sugere.

*Estes elementos tiveram por base os boletins informativos da APB; não foram
considerados, contudo, os empregados afectos a sucursais no estrangeiro.
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ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO
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No período em análise, verifica-

-se um acréscimo das funções

específicas/técnicas no total da

população do sector, enquanto

as funções administrativas e

auxiliares diminuem. Esta

evolução é congruente com a

necessidade que as

organizações têm de dispor de

recursos humanos qualificados

para poderem responder aos

desafios que a competitividade

coloca.

A análise da estrutura

etária permite-nos

verificar que cerca de

35% da população

bancária tem mais de 44

anos; contudo, o

número de efectivos com

menos de 30 anos é

cerca de 20% do total.

A população com mais de 15 anos de

permanência no sector representa

cerca de 46% do total dos efectivos, o

que é revelador de uma cultura

sectorial de forte ligação dos

colaboradores à empresa.

ANTIGUIDADE
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A distribuição da população por tipo de

actividade, a expansão da rede de agências e a

aposta actual no desenvolvimento de canais

alternativos de comunicação e prestação de

serviços aos clientes (c , banca

electrónica) revelam o esforço de adaptação das

organizações do sector para responderem às

exigências do mercado, cujo funcionamento

tem sido caracterizado pelo dinamismo e a

complexidade.

all centers
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Pistas para ReflexãoPistas para Reflexão

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
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Ensino Secundário Ensino BásicoEnsino Superior

19961995

O ensino básico e o secundário representam os

níveis de escolaridade mais frequentes na

banca.

O número de efectivos com um diploma do

ensino superior tem vindo a aumentar:

(16,4%) em 1995, passando para 23,4%

em 1998.

Em 1998, a maior concentração de licenciados

verificava-se nas funções específicas e técnicas,

com 45,4% dos licenciados, seguindo-se-lhes a

função administrativa, com 30,2%, e as chefias,

com 24,4%.

�

«Antecipação e Proactividade… » «Quanto

mais depressa se roda, mais devem iluminar

os faróis (Gaston Berger)»

«O Desenvolvimento de Competências:

aprender, continuar a aprender, continuar…»

Parece existir uma tendência controlada para a
redução do número de efectivos do sector, o que
torna importante, entre outras, as actividades de
gestão previsional do emprego e das competências.

No sector tem existido uma aposta forte, à escala
nacional, na formação e elevação do nível de
qualificação dos colaboradores; contudo, o facto de
33% da população possuir ainda o ensino básico
indicia, face ao aumento de complexidade da
actividade financeira, a necessidade de se continuar
a investir em projectos ajustados de
desenvolvimento de competências.

Adicionalmente, a idade e a antiguidade médias da
população, relativamente elevadas, levam a
considerar que os programas de formação contínua e
de reconversão profissional continuarão a ser
questões centrais para a gestão de recursos humanos
a nível do sector.

«Os Desafios da Liderança: Levar a crer e a

querer fazer»

O nível etário e o nível de antiguidade elevados que
caracterizam a população bancária são susceptíveis
de influenciar os processos de mudança
organizacional, exigindo políticas de recursos
humanos e capacidade de liderança que contrariem
quer eventuais tendências de resistência à mudança,
quer sentimentos de exclusão ou atitudes de auto-
exclusão de uma parte significativa dos
colaboradores.

Adicionalmente, a coexistência, na actualidade, de
duas populações com trajectórias profissionais
diferentes (uma, jovem, com menos de 30 anos, um
nível de habilitações elevado e que construiu a sua
qualificação através da obtenção de um diploma
académico, outra, com um nível de antiguidade
elevado e uma profissionalização baseada na
experiência) coloca desafios às funções de chefia e
enquadramento: a diversidade é, no mundo
biológico, potencialmente fonte de riqueza e de
capacidade de adaptação, mas geri-la com êxito, ao
nível organizacional, exige, certamente, engenho e
arte.
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!«O Futuro não está escrito, está por fazer…" e "O
Futuro diz-nos respeito a todos… está aberto às
acções de múltiplos actores que agem hoje em função
dos seus projectos para o futuro…"(Michel Godet,
1993),

colocar três questões/temas para reflexão a responsá-
veis de recursos humanos de três organizações do
sistema financeiro com o objectivo de captar ideias-
-chave sobre as tendências emergentes da gestão das
pessoas no sector.

Quais os principais desafios que lhe têm sido colocados enquanto responsável de
recursos humanos no sector bancário?

José Vargas Bulcão

Director de Recursos Humanos

BES

Rui Calheiros da Gama

Director de Recursos Humanos

Caixa Económica Montepio Geral

Potenciar a instituição de recursos
humanos compatíveis com as

novas exigências, quer de mercado,
quer tecnológicas, bem como
desenvolver um adequado e racional
plano de formação, este devidamente
direccionado para o desenvolvimento
do potencial de todos quantos
trabalham na CEMG, com particular
enfoque no desenvolvimento de
projectos especiais na área comporta-
mental e estratégica (cultura/missão,
modelo de serviço, trabalho de equipa,
etc.).

Efectivamente, tem-se vindo a apostar
em elevados níveis de formação
interna, através de novas metodologi-
as e inovadores modelos pedagógicos,
bem como no recrutamento de jovens
de elevado potencial, com forte
motivação na área bancária, os quais,
na sua grande maioria, possuem
habilitações académicas de nível

Sem dúvida que o mais aliciante
desafio foi e continua a ser o

processo de mudança em que o BES
está profundamente empenhado desde
há alguns anos.

Entendo que a Direcção de Pessoal
deve ser considerada como um agente
da mudança, funcionando como um
consultor interno junto das outras
direcções para a resolução dos
problemas, ajudando a encontrar os
consensos e os equilíbrios necessários
ao sucesso da mudança e favorecendo
a descentralização da tomada de
decisões e desconcentração da gestão
de meios, sem nunca pôr em causa a
unidade da política de pessoal da
empresa.

Por outro lado, também acho que
Director de Pessoal deve ter um papel
de intermediário entre a Direcção da
empresa e os empregados de modo a

o

O Crédito Agrícola Mútuo tem
hoje, nesta viragem de milénio,

de ser contextualizado, numa dupla
óptica: a de Grupo (reunindo o conjun-
to das Caixas de Crédito Agrícola e as
diversas empresas que lhes estão asso-
ciadas) e, num sentido mais restrito, a
de Sistema Integrado do Crédito Agrí-
cola Mútuo (SICAM), reunindo 146
Caixas e a Caixa Central (enquanto
entidade aglutinadora e polarizadora
da dinâmica do Sistema).

As políticas de gestão de recursos
humanos no CAM reflectem também
a dualidade acima exposta: descon-
centradas e bastante sectorizadas
enquanto Grupo, mais integradoras e
articuladas (sem prejuízo das compe-
tências próprias e locais de cada Cai-
xa) enquanto SICAM (área exclusiva-
mente bancária).

O SICAM caracteriza-se por ter uma

Experiências e Olhares Sobre o Futuro
Recursos Humanos na BancaRecursos Humanos na Banca

Porque resolvemos:

José Vargas Bulcão

Director de Recursos Humanos

BES

Rui Calheiros da Gama

Director de Recursos Humanos

Caixa Económica Montepio Geral

Nuno Cordeiro

Director de Recursos Humanos

Nuno Cordeiro

Director de Recursos Humanos

Caixa Central de Crédito Agrícola MútuoCaixa Central de Crédito Agrícola Mútuo



IFB 20 Anos de Actividade

53or ancanI B 45

José Vargas Bulcão

que estes vejam nele uma referência. E
esse papel é mais eficaz quando se
conhece bem a empresa e os
empregados conhecem o percurso
profissional do Director de Pessoal. É
que, num contexto de mudança, onde
sempre se instala um clima de alguma
incerteza e ansiedade, é importante
que alguém desempenhe essa missão,
que amor-teça os conflitos e
preserve a paz social na empresa.

Um outro aspecto com que sempre me
preocupei é o da cultura da empresa,
porque penso que uma cultura da
empresa forte é um elemento de
coesão importante. Naturalmente, a
cultura das empresas evolui, mas
há factores que permanecem e é
isso que distingue uma empresa das
outras.

O BES tem uma cultura muito forte e
sempre me tenho esforçado para que
assim continue. É por isso que na
admissão de novos quadros nos preo-
cupamos em transmitir-lhes e em
integrá-los na cultura do banco.�

médio e superior, reforçando assim de
forma qualitativa o quadro de pessoal.

(SIRH), numa
perspectiva de melhoria da qualidade
e da rapidez das decisões, onde o
conhecimento atempado da informa-
ção correcta melhora o próprio
processo de decisão, bem como o
controlo e planeamento da própria
organização.

Trata-se de um instrumento de gestão
que, pela sua natureza táctica e
operacional, permitirá, de forma
sistémica e integrada, dar resposta às
cada vez mais exigentes necessida-
des de uma gestão previsional de
recursos humanos, que, no caso
particular da CEMG, se pauta pela
conjugação de valores de eficácia,
com os valores e essência do mutualis-
mo, onde a nossa cultura humanista
impera.

Outro dos grandes desafios que
igualmente se nos coloca é o da
implementação de um novo e
adequado Sistema de Informação
de Recursos Humanos

�

população (cerca de 3 500 emprega-
dos em 31/12/99) francamente jovem
(média de 35 anos), com baixa antigui-
dade (média entre 10 e 15 anos), habi-
litações académicas concentradas no
11º e 12º anos e um forte enraizamento
social (fruto da estratégia de recruta-
mentos locais e de uma baixa mobili-
dade induzida pela própria natureza
jurídica das entidades integrantes do
SICAM).

Assim, à gestão de recursos humanos
no SICAM colocam-se três grandes
desafios:
a) Garantir os adequados suportes e

incentivos formativos (sistemáti-
cos e específicos), visando a aquisi-
ção de competências acrescidas
não só no domínio do global conhe-
cimento científico e técnico, mas
também no perfeito manuseio das
modernas práticas bancárias e do
conhecimento específico da arte;

b) Manter pela via da rotação de pes-
soal (e especificamente pela se-
lecção e recrutamento) uma postura
de renovação qualificante que per-
mita um corpo de colaboradores em
plena força activa (com incremen-
tos significativos nas qualificações
de base) e, essencialmente, com um
potencial de crescimento sustenta-
do (profissional e pessoal), garante
de actividade comercialmente voca-
cionada, de integração sistémica e
saudável ambição institucional
dentro de um projecto singular no
âmbito da economia social em que
se insere;

c) Não descaracterizar o espírito e a
forma de relacionamento entre os
empregados e os associados e de-
mais clientes do CAM, privilegian-
do práticas e posturas que são
essenciais à identidade própria do
CréditoAgrícola e da sua capacida-
de concorrencial. Importa assim ter
políticas específicas de progressão
e desenvolvimento de carreiras,
retenção de «efectivos-chave» na
dinâmica institucional e promover
acções integradoras dos quadros e
colaboradores em geral na cultura
do grupo e nos seus objectivos de
modernização e consolidação.�

José Vargas Bulcão Rui Calheiros da Gama Nuno CordeiroJosé Vargas Bulcão Rui Calheiros da Gama Nuno Cordeiro
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2Na sua opinião, quais são as ideias-chave que virão a orientar a gestão de
recursos humanos na banca?

Compete aos recursos humanos,
como estrutura organizativa e

órgão de apoio à Administração a que
reporta, dotar, formar, manter e gerir o
necessário capital humano, aqui
entendido como o mais importante
recurso da organização.

Assim sendo, a gestão de recursos hu-
manos pautar-se-á pelas linhas de ac-
ção e orientação estratégicas definidas
por cada instituição, as quais, atenden-
do à natureza específica da CEMG,
diferem seguramente das demais do
sector. A CEMG, enquanto instituição
de crédito anexa ao Montepio Geral,
desenvolve a sua actividade na área da
denominada "Economia Social", ten-
do uma cultura/missão interna muito
fortes, ondeésentidooempenho,moti-
vação e disponibilidade de todos quan-
tos nela trabalham, como, aliás, nos
mostra e dá eco o "Diagnóstico de
Clima Organizacional", que periodi-
camenteépromovido internamente.

Repare que hoje vivemos num
contexto de mudança, em que

não são apenas as empresas que
mudam, mas também o ambiente em
que elas actuam e em que as novas
tecnologias não só desempenham
um papel decisivo, mas são também
factor de mudança.

Por isso, as empresas tendem a ser
cada vez mais instáveis, com fusões e
aquisições e participações, alterando a
sua área de actuação e as suas alianças,
a ser mais abertas em termos de
circulação de informação e de
competências e ainda flexíveis, na
medida em que a procura da melhoria
de produtividade e da qualidade de
resposta ao cliente implica um modelo
organizacional permanentemente
ajustado e a afectação de recursos, eles
próprios mais adaptáveis e flexíveis.
No fundo, a lógica da importância do
c l ien te assen ta num modelo
organizacional que tem como
pressuposto a qualidade e em que o
empregado tem, naturalmente, um
papel deter-minante no sucesso.

Por isso, em meu entender, a questão
fundamental da gestão de pessoas nos
próximos anos será a gestão humana
da mudança e o desenvolvimento das
competências.

Trata-se de uma situação complexa,
que resulta, por um lado, da aceleração
dos ritmos da empresa, com ciclos de
vida dos produtos cada vez mais curtos
e importantes evoluções tecnológicas
e organizacionais, e, por outro, de mu-
danças profundas na natureza do tra-
balho, em que se torna necessário dar
formação aos empregados para que
possam acompanhar a evolução do
mercado e das tecnologias, sendo tam-
bém preciso reconverter aqueles cujas
funções, por vezes desempenhadas
durantemuitosanos,desapareceram.

Aárea financeira (especifica-
mente, a banca) é justamente

considerada como um sector que em
Portugal tem sabido evoluir com
consistência, ultrapassando os
sucessivos desafios (estratégicos,
tecnológicos, sociais) que, em
especial nos últimos três lustros,
se colocaram à sociedade portugue-
sa em geral e à banca em par-
ticular.

A gestão de recursos humanos tem, a
meu ver, de ser também um garante
(fortemente contributivo) para a
continuidade desses desideratos, que
não estão ultrapassados, antes pelo
contrário, se vão renovando e a ritmo
cada vez mais acelerado, às vezes
mesmo frenético.

Ter uma
visão macroscópia do sistema aberto,

Que perfil, que qualificação, que
postura e capacidade deve possuir o
trabalhador bancário?

Rui Calheiros da Gama

Rui Calheiros da Gama Nuno CordeiroJosé Vargas BulcãoJosé Vargas Bulcão Rui Calheiros da Gama Nuno Cordeiro
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Assim, o conce i to-chave do
desenvolvimento das competências é
a formação. Não estamos mais a falar
de um homem unidimensional, mas de
pessoas dotadas de múltiplas
capacidades que , a t ravés da
aprendizagem, vão contribuir para a
mudança e sucesso da empresa e
acabam por se mudar a si próprias.

Naturalmente, este processo também
gera expectativas nos empregados, as
quais devem, mais do que nunca, ser
tomadas em conta, para evitar o
descontentamento e as frustrações que
podem prejudicar o desempenho
global da empresa.�

Com maior relevo nos últimos dez
anos, a CEMG vem promovendo o
alargamento sustentado da sua rede
comercial, com a consequente admis-
são de jovens de elevado potencial,
bem como o desenvolvimento de polí-
ticas de recrutamento interno no que
concerne a cargos de chefia e funções
técnicas.

A CEMG tem vindo a apostar numa
política de recursos humanos descen-
tralizada, partilhada, de características
menos administrativas e mais técnicas,
através de políticas sectoriais integra-
das (de recrutamento e selecção, for-
mativa, remunerativa e social), nu-ma
perspectiva sistémica e estratégica, que
permita gradualmente a passagem de
uma gestão administrativa de pessoal
para uma verdadeira gestão previsio-
nal de recursos humanos.

Pautamos a nossa gestão de acordo
com as necessidades existentes, mas
em total respeito pelos valores e
dignidade do trabalhador como pessoa
humana, suporte de toda a organização.
�

matricial e integrado que cada vez
mais caracteriza o sector. Ser um
activo da instituição, tanto no do-
mínio do seu objecto específico de
actuação como na perspectiva mais
globalizante da prossecução de
objectivos estratégicos da mesma. Ser
pró e auto-formativo, aquisitivo de
competências contínuas, não apenas
especificamente técnicas, mas
também comportamentais. Ter uma
visão microscópica dos e das
redes grupais e funcionais que possam
conduzir a elevação da sua produção
ao estádio de conhecimento e cons-
ciência do porquê da acção/acti-
vidade e dos seus efeitos a montante
e jusante.

O trabalhador bancário do século XXI
não executa, trata e analisa informa-
ção; não actua, promove procedimen-
tos produtivos; não transmite dados,
«coopera com» e conexa informação;
não decide, valida informação e
desencadeia (com inteligência emo-
cional) a reprodutividade dos seus
conhecimentos.

links

�

Rui Calheiros da Gama Nuno CordeiroJosé Vargas BulcãoJosé Vargas Bulcão Rui Calheiros da Gama Nuno Cordeiro

FORMAÇÃO EM TÉCNICAS BANCÁRIAS

FORMAÇÃO EM GESTÃO

FORMAÇÃO DE FORMADORES

FORMAÇÃO EM MICROINFORMÁTICA

Mais de 20 cursos de diferentes temáticas
e de curta duração

Cerca de 30 cursos de curta duração de
diferentes áreas temáticas

Curso integrado de média duração e
vários módulos de curta duração

Vários cursos de curta duração em
ambiente Windows

Veja Calendário dos Cursos em ww.ifb.pt
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Que conselhos/sugestões daria a um jovem que acabou de entrar para o sector
bancário e nele pretende progredir profissionalmente e viver satisfeito?3

Também um jovem recém-ingres-
sado no mundo do trabalho turbu-

lento, competitivo e aliciante que é a
banca, seja qual for a função que desem-
penhe ou para a qual se vocacione, é um
ser social e produtivo, para o qual o
espaço laboral ocupa pelo menos um
terço da sua vida activa.

É preciso viver bem esse espaço, com a
permanente noção de que não basta
perspectivar o que a instituição bancária
pode fazer para a sua projecção
profissional e pessoal, mas também de
que, em simultâneo, é necessário actuar
na promoção activa do reforço, solidez e
progressão da entidade com quem con-
vive e que em grande parte o socializa.�

Nãoháclientes satisfeitoscomempre-
gados infelizes. Por isso, as empre-

sas preocupam-se com o bem-estar dos
seus trabalhadores, procurando, em geral,
criar condições para que eles se sintam
bem.

Actualmente, como referi, os bancos es-
tão envolvidos num projecto de mudança
que, nomeadamente, tem a vantagem de
criar novas funções muito mais atraentes,
em termos de desempenho, do que as ve-
lhas funções maisoumenos rotineiras. Es-
sas novas funções conferem ao emprega-
do maior autonomia e constituem para ele
um desafio, por exemplo, em termos de
concretização de objectivos. Ao mesmo
tempo, permitem-lhe maior possibilidade
de progressão na carreira, não apenas no
sentido tradicional, isto é, uma progressão
vertical, mas também horizontalmente,
considerando que, actualmente, a tendên-
cia das organizações é a de serem cada vez
menoshierarquizadasemais flexíveis.

Eu diria, portanto, que um jovem que gos-
te desta profissão, que aposte no desen-
volvimento das suas competências atra-
vés da formação e que não receie assumir
desafios tem todas as condições para pro-
gredir profissionalmente e para se sentir
satisfeito.�

Nuno Cordeiro

O sector bancário é seguramente um
dos sectores em rápida e crescente

mutação, onde a inovação e o conheci-
mento imperam.

Destarte, por força das exigências do mer-
cado consumidor, da concorrência

e dos constantes avanços da tecno-
logia de informação, a tradicional rede de
balcões, bem como as estruturas afectas
aos novos canais de distribuição (Banca
Telefónica, Net 24, etc.), carecem de
meios técnicos e humanos necessários à
aproximação e fidelização dos clientes.

É neste contexto que urge que cada
jovem recém-admitido se muna das
necessárias competências que lhe permi-
tam desenvolver o seu potencial, man-
tendo-se sempre actualizado e capaz de
dar resposta às exigências que se lhe depa-
ram, quantas vezes a velocidades vertigi-
nosas. Para tal, e sem prejuízo da forma-
ção interna que lhe deverá ser disponibi-
lizada, e para a qual deve estar disponível
e sedento, concorre um forte investimen-
to pessoal, quer em termos de auto-for-
mação, quer em termos de valorização
sócio-cultural, como complemento
necessário à sua evolução como pessoa e
como profissional. As oportunidades

inter
pares

existem, mas é necessário estar-se prepa-
rado para as agarrar. Cada jovem recém-
-admitido não deve adoptar uma postura
passiva, mas proactiva no que concerne à
sua formação, auto-formação e mesmo
no que respeita ao direccionamento da
sua carreira profissional, esta de acordo
com as suas apetências e motivação.�

José Vargas BulcãoJosé Vargas Bulcão Rui Calheiros da GamaRui Calheiros da Gama

Rui Calheiros da GamaRui Calheiros da Gama

Nuno CordeiroNuno Cordeiro
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Precisamos de continuar a aprender e vamos ter muito
para aprender

Conhecer para antecipar e agir

A construção de um equilíbrio dinâmico entre
mudança e continuidade

As empresas necessitam de continuar a investir em
projectos de desenvolvimento de recursos humanos
para poderem dispor em tempo útil das competências
necessárias para alcançarem os seus objectivos
estratégicos.

Os indivíduos têm de adquirir conhecimentos
necessários para garantirem a sua empregabilidade e
construírem a carreira profissional.

Esta necessidade de aprendizagem contínua pode ser
considerada uma boa notícia, pois, segundo alguns estudos
e a opinião de diversos autores (por exemplo, Peter
Drucker, 1997), ela parece contribuir para a longevidade da
eficácia intelectual e para o êxito.

As empresas precisam de conhecer os seus recursos
humanos, ter um sistema de informação articulado
para poderem realizar a gestão preventiva e proactiva
do emprego e das competências .

Os indivíduos necessitam de adquirir os
conhecimentos necessários para manter a sua
empregabilidade e construir o seu projecto de carreira ,
tirando partido das oportunidades com que se
deparam e que também constroem.

O desafio entre mudar para evoluir ou, sobretudo, para
sobreviver profissionalmente ou no mercado e a
necessidade de manter uma auto-percepção de identidade,
factor indispensável para a saúde dos indivíduos e para a
integridade das empresas.

É provável que este desafio, a nível micro, tenda a
enquadrar-se no debate que começa a surgir a nível
europeu sobre algumas características da relação de
trabalho que conhecemos (a questão da ligação indivíduo-
empresa, o valor da lealdade, a renovação do conceito de
carreira, as especificidades das novas formas de

�

�

�

�

Esboço de SínteseEsboço de Síntese

As boas notícias:

Os Desafios:

Da leitura dos elementos de caracterização dos recursos humanos e das ideias expressas pelos nossos
entrevistados, salientamos:

o r g a n i z a ç ã o d o t r a b a l h o , t e l e -
-trabalho, empresas virtuais).

Debate que, por certo, obrigará a uma reflexão sobre con-
ceitos dados como adquiridos e colocará o tema da
CULTURA (perspectivada a diversos níveis) em
destaque. �

Instituto de Formação Bancária
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O então Grémio dos Bancos e Casas Bancárias constituiu, em Fevereiro de 1974, um Grupo de
Trabalho integrado pelos responsáveis pela Formação dos Bancos Fonsecas, Espírito Santo,
Atlântico e Agricultura:

Os respectivos relatórios não tiveram seguimento. Estava-se em 1974.

Após a nacionalização da banca, foi criada a Comissão Coordenadora das Actividades
Interbancárias de Formação, que desenvolveu diversas acções pontuais. Mas só mais tarde é
constituída a Associação de Formação Bancária.

«…tendo em conta imperativos resultantes:

De disposições contratuais que contemplam o princípio de que as instituições bancárias
devem proporcionar aos seus trabalhadores, com a participação activa destes, meios
apropriados de formação de base e de aperfeiçoamento profissional;

Da necessidade sentida em dar resposta aos desafios que o desenvolvimento da
actividade bancária provoca.»

Da sua actuação resultou um inquérito sobre as necessidades de formação dos bancos e
um estudo das estruturas de formação interbancária em Espanha, Bélgica,
Inglaterra e França.

in loco

�

�

�

ORIGEM

Origem

FACTOS

FACTOS

e

MARCANTES

1980

Associação de
Formação Bancária

Instituto
de Formação
Bancária
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AFB

Em 10 de Janeiro de 1980, por iniciativa do Banco de
Portugal, é constituída a AFB – Associação de Formação
Bancária, tendo por objecto:

«a formação profissional e o desenvolvimento dos traba-
lhadores ao serviço dos associados, através da organização
de cursos de formação profissional de base e de acções de
aperfeiçoamento, reciclagem e especialização, podendo
cooperar com quaisquer entidades, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras adequadas à prossecução do
objecto referido.»

A Associação de Formação Bancária surgiu como uma
entidade autónoma, tendo como órgãos a Assembleia
Geral, a Direcção, o Conselho Pedagógico e o Conselho
Fiscal e como cargos sociais os de membros da Mesa da
Assembleia Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal.

Para o primeiro triénio da
actividade, 1980-1982, foram
designados para os cargos da
Direcção os titulares conforme
o quadro em “caixa”:

A actividade corrente da
Associação era coordenada por
um Secretário-Geral, cargo para
que foi nomeado o Dr. Francis-
co Monteiro, então pertencente
aos quadros do Banco de
Portugal.

Constituída em 1980, a AFB
começou a dar os seus primeiros
passos em 1982, promovendo
algumas acções de formação
específica, ainda que de forma
não sistemática, procurando
fazer face aos apelos mais
prementes que até ela vinham
chegando.

19801980

Associação de
Formação Bancária

Associação de
Formação Bancária

Assim surgiram, entre outros, os Cursos:

Iniciação à Organização e Métodos;
Auditoria Interna;
Formação Pedagógica de Formadores;
Seguros de Créditos;
Língua Inglesa;
Seminários cujo tema, “Portugal e a Integração na
CEE”, estava então na ordem do dia e que, depois do
sucesso obtido em Lisboa, iriam, num pronúncio de
descentralização, até Ponta Delgada e ao Porto.

Em 18 de Outubro de 1982, iniciam-se, por sua vez, os
Cursos de Formação de Base, que constituem já uma acção
estruturada, destinando-se a ministrar formação básica a
recém-admitidos na banca.

�

�

�

�

�

�

PRIMEIRA DIRECÇÃO DA AFB

Banco de Portugal – Presidente

Caixa Geral de Depósitos

Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa

Banco de Fomento Nacional

Banco Fonsecas & Burnay

Banco Português do Atlântico

Dr. Luís Brás Teixeira
Dr. J. Luís Nogueira de Brito

Dr. João A. Lopes Alves
Dr. Silva Pereira
Dr. José Pires Lourenço

Dr. José Ferreira Neto

Dr. Herlânder Estrela

Engº Francisco Lacerda
Dr. Francisco Pecurto Abelho

Dr. Fernandes de Almeida
Dr. Augusto Ferreira dos Santos
Dr. António Pereira Torres
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ED

Em Outubro de 1984, a Associação de Formação Bancária lançou o
primeiro Curso de Formação Profissional de Base em Ensino a Distância.
Logo nessa altura, as instituições financeiras se sentiram obrigadas a
reflectir sobre a sua capacidade de adaptação a uma realidade cada vez mais
competitiva e exigente quanto à qualidade dos seus recursos humanos.

A carência de formadores e de estruturas necessárias para uma coerente
preparação dos vários agentes bancários impunha igualmente a adopção de
novos métodos de ensino.

O Ensino a Distância revelou-se então uma opção estratégica capaz de
resolver os desafios que obrigavam a formar um elevado número de
profissionais em pouco tempo, com economia de meios humanos e
financeiros, sem se perder qualidade de ensino.

Com o Curso de Formação Profissional de Base em Ensino a Distância, a
AFB veio, de modo pioneiro, propor a preparação de pessoas localizadas do
Minho aoAlgarve e regiões autónomas que pretendessem estudar e ter a sua
oportunidade sem que isso as obrigasse ao afastamento, por períodos

prolongados, dos seus locais de trabalho.

A metodologia pedagógica de Ensino a Distância mostrou-se de tal forma oportuna e eficaz que a sua utilização
rapidamente se generalizou a outros cursos, estando também na base de diversas acções de consultoria posteriormente
desenvolvidas no Leste Europeu e nos PALOP.

CAGB

IFB
Em 25 de Novembro de 1985, cinco anos após a sua criação e por
deliberação da Assembleia Geral da Associação de Formação Bancária, foi
decidida a sua integração na então constituída Associação Portuguesa de
Bancos, como Instituto de Formação Bancária, a partir de 1 de Janeiro de
1986.

O Instituto de Formação Bancária, dando continuidade ao trabalho
anteriormente desenvolvido pela AFB e tendo como objectivo prioritário
promover a elevação das qualificações técnico-profissionais da classe
bancária portuguesa, veio a desenvolver um conjunto de iniciativas
dirigidas à criação de uma estrutura de formação integrada e sequencial que
lhe atribui o sentido de uma verdadeira “Escola Bancária”, abrangendo a
formação de base, a formação intermédia e a formação superior, que
disponibiliza às instituições financeiras e outras e, consequentemente, à
população bancária em geral, aos que se candidatam à profissão bancária,

O Curso Avançado de Gestão Bancária (CAGB), que teve a sua primeira
edição no ano lectivo de 1987/88, tem por objectivo a formação de
executivos ao nível da pós-graduação, capazes de responder aos desafios
que contínua e renovadamente se colocam no âmbito do sistema financeiro.

Esta formação revela-se de importância acrescida face aos desafios que
enfrentam as instituições financeiras, resultantes da progressiva integração
no espaço financeiro europeu, de uma crescente internacionalização das
instituições nacionais, das novas exigências na racionalização dos recursos
e da gestão do risco na actividade financeira.

Realizado, desde o início, em cooperação com a Universidade Católica
Portuguesa, nele têm participado, além de docentes nacionais e
estrangeiros, muitos dos principais responsáveis pelas instituições
bancárias portuguesas.
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ISGB

CR

Internacional

O Curso Regular de Formação Bancária, lançado em 1989, corresponde a
uma profunda alteração na política e na metodologia da formação oferecida
pelo IFB aos bancários portugueses. É um projecto global desenvolvido em
3 anos, do qual resulta um esquema integrado de formação profissional.

Tem como objectivo proporcionar uma sólida qualificação técnico-
-profissional de base a profissionais bancários, com pouca ou alguma
experiência, que pretendam obter e dominar o quadro de conhecimentos
básicos da profissão.

Dirigido à generalidade da população bancária, dispersa pelo Continente e
Regiões Autónomas, surge como resposta às necessidades de formação de
base impostas pelas grandes mudanças perspectivadas para o sector
bancário.

Utilizando a metodologia pedagógica do Ensino a Distância/Auto-Estudo
Assistido, tornou possível abranger qualquer empregado bancário,
independentemente do local onde habita ou trabalha, sem prejuízo da sua
actividade profissional.

Instituto de
Formação Bancária

1986

Curso Avançado de
Gestão Bancária

1987

A partir de 1990, para além de um conjunto de acções de relacionamento
com organizações de idêntica vocação de outros países, que já
vinham sendo praticadas, o IFB passa a intensificar a sua actividade a nível
internacional, quer no âmbito de iniciativas associadas a preocupações
sentidas no seio dos países comunitários, quer da cooperação com os
PALOPe países do Leste Europeu.

No âmbito da Europa Comunitária assinala-se, já em 1991, a participação
do IFB na constituição da European Bank Training Network (EBT-
Network), de que o Instituto foi eleito Presidente para o primeiro biénio.

A EBT-Network integrou as principais organizações de formação bancária
dos Estados da Comunidade, tendo como objectivo central promover,
através da formação e treino, o desenvolvimento do sector financeiro, no
âmbito da Comunidade Europeia, projectando a sua actividade à Europa
Central e do Leste.

A partir daqui, a actividade internacional do IFB desenvolveu-se,
compreendendo acções em países como a Hungria, República Checa, Eslováquia, Estónia, Bulgária, Polónia e Rússia.
Iniciou-se igualmente em 1991 a cooperação sistemática com os PALOP.

Actividade
Internacional
Actividade

Internacional
Actividade

Internacional

19901990

Em 1991, preocupações derivadas de carências registadas na banca
quanto a pessoal qualificado, com acentuação nos quadros,
conduziram à criação do Instituto Superior de Gestão Bancária
(ISGB), constituído ao abrigo do Estatuto do Ensino Superior Particu-
lar e Cooperativo.

O ISGB propôs-se contribuir para a formação, com rigor e qualidade,
de quadros técnicos e gestores para a actividade bancária e financeira.

A sua actividade iniciou-se no ano lectivo de 1991/92 com o 1º ano do
Curso de Gestão Bancária. Em 1992/93, arrancou o 1º ano do Curso de
Organização e Sistemas de Informação.

A partir de 1999, o ISGB passou a disponibilizar também uma Pós-
-Graduação em Mercados Financeiros, destinada à preparação de
operadores especializados para actuação nestes mercados.
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CGB

A funcionar desde Janeiro de 1992, o Curso Geral Bancário em Regime de
Alternância resultou de uma iniciativa conjunta do Instituto de Formação
Bancária e do Instituto do Emprego e Formação Profissional, dirigida à
satisfação de carências sentidas no âmbito da formação de candidatos à banca.

O regime pedagógico adoptado impõe a alternância entre a formação teórica de
carácter geral e tecnológico e a formação prática obtida no posto de trabalho,
junto das instituições aderentes, visando a obtenção de experiência
profissional e a integração gradual no ambiente laboral.

É um projecto que regista forte adesão por parte da banca, sendo de salientar,
por um lado, a colaboração das instituições através dos responsáveis pelas
áreas de recursos humanos e monitores do posto de trabalho e, por outro, o
acolhimento dado aos jovens que vão finalizando o curso, aos quais têm vindo
a ser proporcionadas adequadas carreiras profissionais.

On Line

Virtual

Em 1997, tem início o funcionamento da “Escola Virtual” do IFB. Empenhado
na investigação e desenvolvimento de novas técnicas de formação, o Instituto
de Formação Bancária não podia deixar de apostar fortemente na utilização de
novos canais telemáticos de comunicação, nomeadamente a Internet, como
forma de potenciar a sua intervenção pedagógica junto dos formandos.

Foi neste contexto que o Instituto decidiu desenvolver a sua Escola Virtual,
como forma privilegiada de ligação com os participantes em acções de
formação a distância.

No quadro da Escola Virtual, os formandos têm a vantagem de poder estudar,
colocar questões e comunicar entre si ou com os formadores a qualquer hora,
bastando para isso que disponham de um computador com ligação à Internet.

Já no ano 2000, a necessidade de adequar a formação a uma sociedade em que o
progresso das novas tecnologias privilegia novas formas de comunicação
conduziu o IFB, numa óptica de futuro, ao desenvolvimento de novos sistemas
de formação bancária e financeira .

Recorrendo à Internet, pretende-se proporcionar aos utilizadores a realização
de percursos formativos individuais, de acordo com as suas necessidades de
formação.

on line

Curso
Geral Bancário

Curso
Geral Bancário

Curso
Geral Bancário

19921992

19971997

Escola VirtualEscola VirtualEscola Virtual

20002000

Formação On LineFormação On LineFormação On Line
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Curso
Geral Bancário

1992

1997

Escola Virtual

2000

Formação On Line

A evolução da actividade AFB/IFB desde 1982 a 1999, medida em função do número de participações, é a representada no
seguinte gráfico:

O extraordinário crescimento do número de participações em 1998 deveu-se ao excepcional acolhimento que a formação
sobre o Euro assumiu no contexto bancário.

Em 1999, o número de participações registado nas diferentes acções de formação promovidas retoma a tendência dos anos
anteriores a 1998, reflectindo a consolidação do nível de actividade global do Instituto.

Caracterização Quantitativa da
Evolução do Instituto
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O indicador “Número de Participações” só por si não expressa inequivocamente o nível de actividade desenvolvido, uma
vez que uma participação num curso de curta duração implica, naturalmente, um nível de actividade inferior a uma partici-
pação num curso de longa duração.

Não se pode, pois, concluir que nos anos em que o número de participações diminuiu tenha existido quebra real
de actividade.

De forma a ponderar a duração dos cursos, o IFB passou a calcular, a partir de 1991, um outro indicador, denominado “Ho-
ras Formando”, que associa ao formando o número de horas envolvido na sua formação.

Desde a sua constituição até 1994, a acti-
vidade do IFB apresentou uma linha de
crescimento, como ressalta da evolução
do número de “horas formando”.

A partir de 1994, tem-se verificado uma
tendência para a consolidação dos ní-
veis de actividade atingidos, definidora
da fase de maturidade alcançada pelo
Instituto.

Presentemente, o IFB, com uma oferta
superior a uma centena de cursos dife-
rentes, que vão desde acções formativas
de base para candidatos à profissão até
aos cursos para quadros e especialistas e
seminários para gestores de topo, acom-
panha as necessidades da pirâmide
bancária.�
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Gestão de
Produtos
Financeiros

CURSOS

O Cheque e
Outros Meios
de Pagamento

O Euro

Crédito à
Habitação

CURSOS

�

�

�

�

�

�

�

Porque é que a comunicação entre as
pessoas é tão complexa?

Como se redige uma carta comercial?

Quais os elementos que a compõem?

Como se lê em "superfície" e em "diagonal"?

Como tomar notas?

Como se faz um bom relatório ou uma
carta?

As dúvidas do português.

Novo
Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro

Novos Cursos

em Setembro
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terceiro

I

3

Transcrevemos a parte introdutó-
ria do capítulo «Caracterização do
Sistema Bancário Português, do
Boletim nº 1, Ano 1, publicado em

O como elemento facilitador da
mudança na banca

IFB

"Em 31 de Dezembro de 1987

operavam 26 instituições de

crédito em Portugal, das quais:

3 bancos comerc ia is

privados nacionais

9 bancos comerc ia is

públicos

9 bancos estrangeiros

3 instituições especiais de

crédito públicas

2 instituições especiais de

crédito privadas

e m p r e g a n d o 5 8 4 6 3

trabalhadores e com activos

brutos que ascendiam a mais

de 7 347 milhões de contos.

A rede de distribuição era

constituída por um total de 1 509 balcões, correspondendo a uma cobertura nacional de

cerca de 6 800 habitantes por balcão.

Daqueles 26 bancos, 10 entraram em funcionamento após a abertura do sector à iniciativa

privada (Decreto-Lei nº 406/83, de 19/11), dos quais 9 são bancos comerciais e o restante –

BPI – uma Instituição de Crédito (IEC)."

�

�

�

�

�

Junho de 1988, relativo ao exercí-
cio de 1987. Estávamos, então, em
1987 e não em 1980, quando o
Instituto de Formação Bancária

iniciou as suas actividades. E, no
entanto, é abissal a diferença entre
o que era, então e o que é hoje o
sistema bancário nacional. Uma

elementoO Terceiro ElementoO Terceiro Elemento

Filipe de Jesus Pinhal*
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IFB

3º
verdadeira revolução em pouco
mais que uma dúzia de anos.

Nestes últimos 20 anos – os 20
anos da vida do IFB –, tudo mudou
no panorama financeiro em Portu-
gal. Um sistema retrógrado, fecha-
do sobre si mesmo, refractário à
mudança e divorciado do mercado,
teve a capacidade para se reformar
e evoluir até ao que é, no início do
novo século, um exemplo de
modernidade, de eficiência e de
capacidade para entender os clien-
tes e para lhes responder de forma
competente e eficaz.

Deixo aos interessados a estimu-
lante discussão de saber se o
impulso determinante se deveu aos
novos bancos privados, à vinda
dos bancos estrangeiros, à abertura
da economia, consequente da ade-
são à CEE, ou à tradicional capaci-
dade de adaptação dos portugue-
ses. Sejam quais tenham sido as
causas, ou o concurso de várias
delas, o certo é que a modernização
das instituições de crédito, na esca-
la em que se processou, só foi pos-
sível por se terem reunido três fac-
tores essenciais: capacidade finan-
ceira, tecnologia e recursos huma-
nos qualificados. E foi na geração
deste terceiro elemento que consi-
dero ter o Instituto de Formação
Bancária desempenhado um papel
de importância decisiva.

Arrancando de forma pioneira,
contra muitas dúvidas e resistên-
cias, o IFB teve de construir o seu
próprio caminho, sedimentando,
passo a passo, a sua afirmação,
impondo-se, finalmente, como
escola competente e rigorosa. Fê-
-lo, primeiro, na comunidade ban-
cária, depois, no contexto dos ins-
titutos especializados de forma-
ção. Inicialmente, só no país, mais
tarde, também no estrangeiro.

Os novos tempos impõem a reci-
clagem de competências e de

conhecimentos, a actualização de
técnicas e instrumentos, a refor-
mulação de modelos de organiza-
ção e de sistemas de trabalho. A
formação profissional e a requali-
ficação de trabalhadores constitu-
em factores críticos para o sucesso
de qualquer solução que se imagi-
ne para os problemas emergentes
deste ambiente de acelerada muta-
ção, onde a ameaça de obsolescên-
cia constitui um dado não negli-
genciável na definição das estraté-
gias de médio ou longo prazo.

A inovação em produtos e servi-
ços, o refinamento das técnicas de
vendas e a escalada de exigências

do cliente bancário fizeram surgir
um mercado complexo onde coe-
xistem centros de "inteligência",
detentores de capacidades cada
vez mais sofisticadas, e a massifi-
cação do acto de venda, na qual os
chamados "canais remotos", base-
ados no telefone e no computador,
desempenham um papel fulcral.

Numa lógica comercial que privi-
legia as vantagens competitivas, as
variáveis-chave "personalização"
e "proximidade" estão a ser paula-
tinamente substituídas pela dupla
"preço-conveniência", o que
impõe o domínio de próprias
da grande distribuição, o recurso a
legiões de vendedores, com conhe-
cimento circunscrito aos argumen-
tos de venda dos produtos que pro-
movem, a substituição do homem

skills

pela máquina, em parcelas cada
vez mais alargadas do processo
operativo, e a inevitabilidade de
horários tendencialmente

Neste cenário de novas exigências
– de crescente sofisticação, para
reduzido número, por um lado, e
de progressiva massificação, para
os restantes – o IFB vai ser chama-
do a gerir o delicado equilíbrio
entre a qualidade e a quantidade,
continuando, em todo o caso, a
cumprir o que é a essência da sua
missão: servir o sistema bancário
nacional, assegurando a formação
de novas gerações de bancários
munidos das competências e das
capacidades – o terceiro elemento
– de que uma economia moderna e
competitiva jamais poderá pres-
cindir.

No passado, nenhuma escola, ou
sistema de formação, teria sido
capaz de responder às necessida-
des das instituições de crédito da
forma "customizada" como o IFB
o fez; estou certo de que, no futuro,
o Instituto saberá responder às exi-
gências dos novos tempos, o que
requer o acerto do passo pelas
novas tecnologias e pelos novos
métodos de ensino a distância.
Soluções de Internet e Intranet,

, conferência e vão expo-
nenciar o interesse dos formandos
e a eficácia do ensino. A interacti-
vidade, as possibilidades de pro-
cessamento, visualização e trans-
missão de gráficos, a modelização
de sistemas, a capacidade ilimitada
de pesquisa e simulação de solu-
ções representam novas fontes de
interesse que irão converter a
aprendizagem num exercício
lúdico com graus potencialmente
crescentes de motivação e de
realização pessoal. É uma janela
que se abre ao IFB, não tenho
dúvidas de que a saberá aproveitar.

around
the clock.

e-
-mail chat

*Administrador do
Banco Comercial Português

�
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Maria do Pilar Alves Soares*

IFB

Quando em Janeiro de 1982 (1) o Ser-
viço de Gestão de Pessoal do BFB
divulgou, a pedido do Banco de Portu-
gal, uma Nota Informativa cujo
Assunto era “Recrutamento de Pes-
soal para a Associação de Formação
Bancária”, explicando através de mui-
tos anexos os meandros do concurso,
deixou de haver dúvidas.

Então, era mesmo verdade… a AFB ia
mesmo “arrancar”! E, como é natural,
quer no Serviço de Formação do BFB,
quer nos seus congéneres noutros ban-

cos, muitos dos colaboradores se
interrogaram sobre aquele desafio…e
talvez uma aventura…

As candidaturas excederam de longe
as expectativas. E foi um concurso
difícil, devo dizer – organizado pela
Universidade Nova de Lisboa, consis-
tia numa prova escrita, eliminatória –
num dos anfiteatros do Instituto Supe-
rior Técnico (tantas caras conhecidas e
um nervosismo igual ao de qualquer
exame final); o assunto era “Refle-
xões sobre a Educação” e os candida-

tos poderiam escolher entre dois
temas: 1. “A melhor escola é uma
biblioteca” ou 2. “A melhor escola é a
vida” ou abordar os dois, respeitando
já nem sei quantos pressupostos…

Algum tempo depois, já só com escas-
sas dezenas de sobreviventes, uma
curiosa prova oral (feita para um gra-
vador) no laboratório de línguas do…
Colégio Militar.

E depois foi a espera – havia só meia
dúzia de vagas…

Quando chegou a carta da Associação
de Formação Bancária com o tão dese-
jado convite, foi uma surpresa gratifi-
cante – no fundo, ia-se ajudar a criar
algo de novo com base numa expe-
riência profissional adquirida no
banco ao longo de 10 anos – apesar do
desconhecido, partíamos do ponto
zero, a todos os níveis, havia uma
quase intuição de garantia de sucesso.
De facto, tratava-se, agora, de traba-
lhar numa escala maior, para um uni-
verso mais alargado, mas continuava a
ser Formação Profissional Bancária.

As Instituições mobilizaram-se na
resolução das questões burocráticas
que se colocavam pela primeira vez
em relação à transferência dos quadros
seleccionados – eram requisitados,
destacados, cedidos, emprestados.
Tudo acabaria por se resolver e a
mudança fez-se em Junho de 1982,

Há 20 Anos...
Foi Assim ...
AFB

Novo
Curso

em Setembro
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para as instalações provisórias, cedi-
das pela UBP, no 14º andar do Edifício
Castil.

É difícil descrever o entusiasmo e a
entrega com que se construíram os
alicerces do IFB.

Era então impossível imaginar que
aquela equipa de meia dúzia de pesso-
as ia ser a raiz da estrutura que hoje
todos admiramos e respeitamos e que
é o nosso Instituto de Formação Ban-
cária.

É com um imenso orgulho que, ao
olhar para trás, revejo os passos dados,
os obstáculos ultrapassados, o verda-
deiro espírito de equipa que surgia a
cada momento de uma forma espontâ-
nea – mesmo quando era preciso tra-
balhar ao sábado e ao domingo.

O Instituto de Formação Bancária é
hoje, para todos nós, uma referência,
o símbolo de uma sólida construção
que se foi fazendo, que foi crescendo e
que ultrapassou as fronteiras do país;
é uma Instituição que está ao mesmo
nível dos seus parceiros europeus e
por que não dizê-lo com toda a justiça
e isenção, quantas vezes tem sido cha-
mado a assumir a liderança de tantos
projectos inovadores, com o reconhe-
cimento de todos.

Hoje, o IFB já não é só uma equipa de
pessoas entusiasmadas (que continua
a ser) com todos os desafios que sur-
gem, é uma Instituição de dimensão
internacional, que irá continuar na
linha da frente do desenvolvimento e
do prestígio da Formação Profissional
Bancária.

Terei de pedir desculpa pelo lugar
comum, mas, realmente, se se quises-
se fazer a História do que foi a vida do
IFB nos seus 20 anos de existência,
provavelmente a não che-
garia – seria preciso um livro.

Parabéns, IFB!!

Lisboa, 3 de Março, 2000

*

Inforbanca
�

A Dra. Maria do Pilar Soares é, ac-
tualmente, Directora no Banco BPI.

Tendo colaborado na Associação de
Formação Bancária desde o início
da sua actividade, continuou a
desempenhar funções no Instituto
de Formação Bancária, onde foi
Directora até 1991, data em que
regressou ao seu banco de origem.

.

(1) AAssociação de Formação Bancá-
ria foi constituída por escritura
pública em 10 de Janeiro de 1980;
no entanto, só em Janeiro de 1982
começou a fase de selecção de
quadros e a criação de uma
estrutura orgânica e funcional.

Novo
Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
Novo

Curso

em Setembro
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A alavanca de
desenvolvimento do IFB

ED
ED

Princípios da década de 80. As grandes mudanças
avizinham-se.

No sector bancário, éramos, à altura, cerca de 60 000 e
tornava-se indispensável preparar toda essa população,
a todos os níveis, para que se pudessem encarar e
suportar com segurança os desafios e as dificuldades
que estavam à vista.

Era, portanto, necessário encontrar um processo
que pudesse assegurar essa preparação,
rapidamente e em tempo útil, com um
investimento suportável.

A resposta encontrou-a a então recém-criada
Associação de Formação Bancária na nova
metodologia de formação – o ensino a
distância – que lá fora estava a dar
provas de poder conceder a uma
vasta quantidade de indivíduos uma
formação eficaz sem os deslocar e
sem os afastar da sua ocupação
profissional.

Pode, assim, afirmar-se que,
no nosso país, o IFB foi
pioneiro na adopção do
ensino a distância,
metodologia em que
muitos à altura ainda não acreditavam.
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textos ilustrados, questionários de controlo, circuitos de
operações, exercícios, jogos, cassetes de áudio, etc.

No nº 6 do boletim daAssociação de Formação
Bancária lê-se o seguinte:

Tratava-se do arranque do ensino a distância na banca, que
teve desde logo o melhor acolhimento por parte das institui-
ções.

Com efeito, nesta primeira edição, registou-se a adesão de
praticamente todos os bancos, que, no total, inscreveram

Informação

«Na primeira semana de Outubro de 1984, realizaram-
-se em todo o país, desde Trás-os-Montes até aos Açores,
reuniões de trabalho em que os empregados inscritos
trocaram as primeiras impressões com os Delegados de
Zona, dinamizadores dos vários Núcleos, e receberam o
material de suporte do Curso de Formação Profissional
de Base, destinado a bancários na província.»

Foi em 1 de Junho de 1982 que se começaram a dar os
passos preparatórios dos primeiros cursos a ministrar
em regime presencial, de forma regular e em grande

escala, pelaAssociação de Formação Bancária.

Haviam sido recrutados 8 técnicos com ligação à banca, os
quais,constituindo a chamada «Sala de Formadores»,
foram encarregados de produzir os textos necessários ao
arranque dos primeiros cursos, a iniciar em Outubro desse
mesmo ano.

Nesta tarefa, trabalharam em estreita cooperação com um
grupo de pedagogos e técnicos de audiovisuais, que se ocu-
pavam da elaboração de outros suportes de apoio aos cur-
sos, como textos programados, casos, jogos pedagógicos,
diaporamas, etc.

Um desses formadores conta-nos como é que esses cursos
contribuíram para o desenvolvimento do ensino a distância
no Instituto:

Mas porque é que entre nós se diz que foram estes os cursos
precursores do ensino a distância do IFB?

Cada um de nós, por vezes integrado numa equipa de
dois, preparou um curso, nomeadamente escrevendo o
respectivo livro de apoio.

Os livros de apoio eram designados por «Documentos
AFB».

Preparámos, ao todo, 8 livros sobre as matérias conside-
radas mais necessárias no momento: Operações Bancá-
rias Gerais, Contabilidade Bancária, Cálculo, Economia,
Direito e Estrangeiro.

— É porque todos estes textos serviram como «Texto-
Base» aos 4 produzidos para o ensino a distância, que
adopta estas mesmas matérias e as desenvolve depois,
usando técnicas próprias do ensino programado. É claro
que de cada constam ainda outras peças, tais como

kits

kit

Arranque do Ensino a Distância

Brochuras produzidas na AFB para
um dos seus primeiros cursos

Conteúdo de um dos do
1º Curso em Ensino a Distância da AFB

kits
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1 029 empregados, dos quais 814 no Continente e 215 nas
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Agrupavam-
-se em 47 núcleos, apoiados por igual número de Delegados
de Zona, representando os distritos do país (todos menos
Lisboa e Porto, dado que este primeiro curso se destinava
exclusivamente a bancários da província).

No ano seguinte, 90% destes formandos concluíram o curso
com êxito.

O programa compunha-se de 8 grandes temas, que abarca-
vam, de uma forma genérica, as principais funções e áreas
de conhecimento da actividade bancária, e o material peda-
gógico era constituído por 4 que continham 17 peças,
desde as lições sobre a matéria, até aos cadernos de exercí-
cios, jogos e cassetes de áudio.

kits,

O Director-Geral do Instituto dizia, no final de 1986, no II
Encontro de Delegados de Zona do Curso de Formação Pro-
fissional de Base:

Aatenção do Instituto volta-se, então, para o reforço da ver-
tente pedagógica, criando um núcleo de especialistas em
pedagogia a quem foi dado o encargo, com o apoio de um
ilustre pedagogo estrangeiro, o Prof. Pedro Municio, de
efectuar investigação e aprofundar os aspectos teóricos e
práticos relacionados com a transmissão do conhecimento a
adultos, particularmente pela via do ensino a distância.

São estes especialistas que, integrando o Departamento
Pedagógico, dão corpo a um

, próprio do Instituto de
Formação Bancária.

Este modelo pedagógico viria a permitir a realização de
cursos de mais altos voos, utilizando esta metodologia de
formação.

É o caso do , curso que o
IFB lança em 1998, ainda no decurso dos estudos do mode-
lo pedagógico de ensino a distância. É que as transforma-
ções ocorridas nos Mercados Financeiros, em fins de 1987,
e a importância crescente que os mesmos vinham assumin-

«O aparecimento de uma concorrência efectiva [na ban-
ca] irá, sem dúvida, provocar uma maior preocupação
nos critérios de gestão por parte das várias instituições.

Trata-se, assim, de grandes desafios para os quais o IFB
deverá procurar uma resposta:

Quer colocando-se à disposição dos associados para
empreender as acções acordadas dentro do seu
âmbito;
Quer desenvolvendo uma indispensável investiga-
ção por forma a poder tomar iniciativas e responder
com eficácia às solicitações que lhe forem apresen-
tadas.»

modelo pedagógico de ensino
a distância/auto-estudo assistido

Mercado Financeiro e Títulos

�

�

OS 8 TEMAS DO Nº 1 DO CURSO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BASE

KIT

1. A moeda e a actividade bancária

2. O depósito

3. Instrumentos de movimentação do
capital depositado

4. O crédito

5. Operações financeiras

6. Operações com o estrangeiro

7. Prestação de serviços

8. Sistema Bancário Português

MATERIAL PEDAGÓGICO DO CURSO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BASE

1. Pasta

2. Cassete de áudio

3. Livro de apresentação da Associação de
Formação Bancária

4. Guião de meios do

5. Instruções para utilização do

6. Introdução ao curso

7. Programa do curso

8. Código de sinais utilizados no

9. Ensino programado

10. Texto ilustrado

11. Questionário de controlo

12. Texto-base

13. Caderno de exercícios

14. Folha de respostas ao ensino programado

15. Resumos do ensino programado

16. Jogo (manipulação)

17. Calendário do curso com as datas-guião

kit

kit

kit

1988 – Nasce o Modelo Pedagógico

Gravação de áudio com vista à produção de
cassetes para o Ensino a Distância
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do no âmbito da actividade bancária determinavam a máxi-
ma prioridade na preparação de um elevado número de res-
ponsáveis pelo acompanhamento de clientes e operacionais
da área de títulos, dispersos por todo o país.

Assim, o material de estudo fornecido aos formandos era já
elaborado segundo os preceitos do novo modelo pedagógi-
co de ensino a distância.

Este modelo começa por definir os requisitos fundamentais
que presidem à adaptação das matérias a tratar, de que sali-
entamos 3: .

A aponta para que todos os manuais e
outras peças de estudo sejam concebidos com respeito
pelos princípios de uniformidade de tratamento e de lógica,
e sequência de aprendizagem.

Isto aponta para uma determinada e sempre semelhante

estrutura dos temas a tratar nas várias disciplinas e também
para o equilíbrio dos níveis de tratamento das matérias.

Quanto à de linguagem: esta deverá ser acessível e
atractiva, isto é, a leitura não deve provocar dificuldades de
entendimento, enfado ou rejeição. Todas as previsíveis dúvi-
das do aluno devem estar esclarecidas no próprio texto, em
favor de uma compreensão imediata.

Finalmente, no que respeita à , o aluno deve
sentir que falamos com ele, devendo evitar-se a linguagem
impessoal e fria.

Em suma, no ensino a distância, o aluno tem de sentir que o
professor está presente nos materiais de estudo, quer sejam
manuais, quer sejam outros meios, como peças audiovi-
suais, simulações em computador, jogos.

O modelo contempla ainda a .
Adopta a avaliação contínua e formativa, que começa,
desde logo, nas lições, com os exercícios de auto-avaliação
e correspondente , que é formativo e que também

sistematização, clareza e personalização

sistematização

clareza

personalização

avaliação de conhecimentos

feedback

orienta a progressão no estudo.

Finalmente, o modelo ocupa-se de
que visam a humanização do estudo e a estreita

ligaçãoAluno/Instituto.

Este objectivo é concretizado através da realização da Ses-
são de Apresentação do Curso, de Sessões de Apoio das
várias disciplinas para realização de trabalhos práticos e
esclarecimento de dúvidas e, nalguns casos, apoio por Tutor
ou Mentor ao longo de todo o curso.

O
foi pela primeira vez aplicado em toda a

sua extensão no Curso Regular de Formação Bancária, que

arrancou em Janeiro de 1989.

Pensado, no começo, como um «esquema integrado e pro-
gressivo de cursos», desenvolvia-se em 4 níveis sequencia-
is, desde o de fornecer conhecimentos básicos a emprega-
dos com pouca experiência até ao de preparar chefias de
nível intermédio para o acesso a funções de Direcção.

Mais tarde, vem a ser transformado num curso de 3 anos
«com a finalidade de proporcionar uma sólida qualificação
técnico-profissional de base».

Este curso, considerado como um dos mais notáveis produ-
tos do IFB, o pai de muitos outros que dele emanaram,
entra no ano 2000 na sua 13ª edição e por ele já passaram
cerca de 10 000 formandos.

Foi a excepcional experiência de ensino a distância propor-

esquemas de apoio
pedagógico

Modelo Pedagógico de Ensino a Distância/Auto-
-estudo Assistido

Curso Regular, o Primeiro Grande Ensaio

O contributo do Prof. Pedro Municio foi essencial para a
criação do modelo pedagógico de Ensino a Distância

O folheto do 1º Curso Regular, em 1989
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cionada pelo Curso Regular que permitiu ao Instituto aba-
lançar-se a realizações mais ambiciosas, tais como a quase
exclusiva adopção desta metodologia nos cursos do

, as acções de consulto-
ria e de transmissão de em projectos de formação
a distância destinados a países da

e também de todos os , aspectos que serão
desenvolvidos mais adiante.

Os conhecimentos e o à-vontade obtidos nestas e em muitas
outras práticas do domínio do ensino a distância vieram
permitir ao IFB a aplicação deste seu modelo a outros
cursos que obtiveram um inegável êxito (por exemplo, o
Curso "O Euro" só em 1998 contabilizou 20 000
participantes) e possibilitou-lhe, a partir de 1997, novos
desenvolvimentos desta metodologia, agora na área da
Telemática.

O desenvolvimento das Telecomunicações e da Informática
(das quais deriva a palavra Telemática) que se tem registado
nos últimos anos tem permitido
aproximar pessoas e informação
onde quer que se encontrem, no
desenrolar da chamada «sociedade
de informação».

Há quem afirme, inclusivamente,
que, se o ensino a distância não se
tivesse desenvolvido até aqui, a
década de 90 se teria encarregado de
o fazer, já que o contacto, através da
comunicação por computador entre
professores/tutores, colegas e escola
se encontra muito mais facilitado.
Muitas Universidades Virtuais,
Instituições de Educação e de For-
mação desenvolvem do
género

ou

Insti-
tuto Superior de Gestão Bancária

Europa do Centro e de
Leste PALOP

"Faça connosco o seu
Curso qualquer que seja o lugar
do mundo em que se encontra!"
"Os nossos Cursos, em qualquer

know how

slogans

,

computador perto de si!", o que não deixa de ser
revelador.

Os sistemas de formação surgem assim num
quadro de desenvolvimento telemático na educação e na
formação profissional, bem como num quadro de procura
de soluções formativas que satisfaçam tanto os interesses
das organizações como dos indivíduos que nelas tra-
balham.

Em 1997, com o desenvolvimento da Telemática e com a
aumento do grau de acessibilidade destes meios a uma fatia
crescente da população, o IFB implementa o primeiro
Curso da sua Escola Virtual, baseada em conferência por
computador, via Internet.

O primeiro Curso – Introdução aos Mercados Financeiros
–, com uma duração de 3 meses e meio, decorre de
Novembro de 97 a Fevereiro de 98, registando uma
participação de 50 formandos, que são apoiados por
2 tutores, 1 pedagogo e 1 informático.

Em cada fase, os participantes realizam actividades de
exploração do tema em causa, através do estudo de casos,
c o n s u l t a d e d a I n t e r n e t , t r a b a l h o
colaborativo/discussões em grupo, terminando cada etapa
com uma actividade avaliativa (testes intermédios,
comentários a textos, etc.). Na última fase, os estudantes
realizam um trabalho de fim de curso e, se o desejarem,
submetem-se a um exame final presencial.

Todo o trabalho é orientado pelo tutor, que envia a cada
aluno as mensagens adequadas ao seu caso.

A avaliação do primeiro curso foi, em termos gerais,
positiva em todos os itens ponderados.

on line

on line

s i t e s

ESCOLA BANCÁRIA VIRTUAL
Avaliação do 1º Curso

+

–

1

2

3

4

5

6

Por
Etapas

Casos Sites

www
Testes Exame Trabalhos Apoio

Tutor

Novas Tecnologias

Escola Bancária Virtual

Em Amarante, 1990, numa das reuniões locais
com Delegados de Zona
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Os participantes referiram como principais aspectos
positivos a flexibilidade e a inovação do meio, assim como o
bom apoio tutorial, expressando ideias como:

"…

Os resultados deste primeiro Curso animaram o IFB a
prosseguir nesta via e hoje, para além dos três cursos
existentes – Gestão de Produtos Financeiros, Meios de
Pagamento e Euro –, outros temas se encontram em
perspectiva de realização.

Um outro sistema de formação nasce no IFB como uma
opção de formação bancária e financeira que,
utilizando a Internet, proporciona aos utilizadores a
realização de percursos formativos individuais, de acordo
com as suas necessidades de formação, numa filosofia de
auto-estudo independente e à medida.

Quais são os principais componentes deste sistema?

Auto-teste diagnóstico inicial;
Aconselhamento de percurso formativo;
Módulos Temáticos, das áreas bancária e financeira;
Auto-avaliação relativa aos Módulos, com avaliação
formativa;
Mecanismo de pesquisa temática;
Espaço de comunicação e Tutoria.

Em termos de acessibilidade e interesse para o sector
financeiro, é de salientar o facto de o utilizador aceder ao
sistema via Internet, ficando ao seu dispor, para consulta ou
para estudo, uma série de módulos temáticos relevantes da

a formação torna-se mais interessante, provocando um
certo entusiasmo…"
"…é um luxo de personalização…"
"…é quase como se fosse um Instituto presencial…"

on line

�

�

�

�

�

�

CD-ROM, com Ligações à Internet

Linhas de Desenvolvimento

Serviços a Alunos Via Internet

área bancária e financeira, de uma forma
organizada, estruturada, com um tipo de linguagem
sintética e clara, ilustrada por exemplos
quotidianos.

As principais aplicações deste sistema vão desde a
formação autónoma, à auto-formação prévia a
qualquer Curso IFB, à preparação para exames
(apenas sendo necessário vir ao IFB para realizar
exame final presencial se se desejar obter diploma),
aconselhamento de formação, ou permitindo
também ao utilizador efectuar uma consulta rápida
sobre determinado tema ou assunto.

O que é um banco, como funciona, quais são as
áreas de negócio da banca, qual a sua actividade,
organização e funcionamento?

Trata-se de um curso para recém-admitidos na banca,
podendo igualmente funcionar como meio de apoio
complementar a disciplinas e cadeiras do IFB, nesta área.

Obviamente, pode, pela sua natureza, interessar a um
público-alvo mais lato.

É um produto misto, pois, por um lado, os conteúdos
estabilizados são suportados em CD-Rom, permitindo uma
aproximação multimédia, interactiva e não sequencial, de
acordo com as necessidades de formação individuais, e, por
outro lado, apresenta ligações à Internet, relativamente à
comunicação com Tutores e indo buscar à Rede conteúdos
actualizados a cada momento.

No sentido de aproveitar as possibilidades da Internet para
permitir aos seus alunos uma gestão mais eficaz do seu
tempo, recurso escasso por definição, e com maioria de
razões para quem trabalha e estuda simultaneamente, o
Instituto Superior de Gestão Bancária põe à disposição dos
seus alunos um conjunto de serviços administrativos via
Internet.

Estes serviços incluem, nomeadamente, a consulta de notas
ou de informações e circulares, o pedido de emissão de
certificados e outros documentos, ou ainda a possibilidade
de consultar a biblioteca.

Poucas dúvidas existem de que o futuro da formação
contínua ao longo da vida passa pelo desenvolvimento e
aprofundamento das metodologias pedagógicas de ensino a
distância, isoladamente ou de forma combinada com a
formação presencial, numa óptica de soluções mistas de
formação, nas quais as organizações actuais, em ambiente
concorrencial, se encontram cada vez mais interessadas.�

Sistema de formação bancária e financeira on line

Sistema de Formação On Line
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ED

No âmbito da formação pro-
fissional, o ensino a dis-
tância apresenta-se como

uma resposta eficaz também reco-
nhecida e incentivada a nível comu-
nitário, como provam os diversos
programas de apoio às novas meto-
dologias de formação, nos quais o
ensino a distância é incluído.

Deste modo, cada vez mais o ensi-
no a distância se apresenta não
como opção para desfavorecidos,
mas como uma alternativa em pé
de igualdade com outras.

Como se refere no Livro Branco da
Comissão Europeia (cujo objecti-
vo é debater ao nível dos países da
União Europeia novas linhas de
orientação para os sistemas profis-
sionais e educativos):

Aproveitando a grande abertura
que entidades financiadoras como
o Banco Mundial e a Comunidade
Europeia deram ao desenvolvi-
mento de projectos de apoio à for-
mação no sector bancário utilizan-
do a metodologia do ensino a dis-
tância, o IFB iniciou nos anos 80 a

«actualmente existem mais de
500 000 estudantes inscritos no
ensino superior a distância, ou
seja, cerca de 7% da população
presente no ensino superior».

Meio de Afirmação
ED

IFB

O

Actividade

como

na

do

“Mantivemos uma cooperação extremamente
intensa e eficaz com os representantes do IFB
de Portugal, ao longo da fase preparatória de
criação de um programa de aprendizagem à
distância para a indústria bancária eslovaca.
Apreciámos sinceramente o profissionalismo e
a abordagem sensível dos quadros e
profissionais do IFB português que estiveram
no nosso Instituto, em Bratislava, e que, a
pouco e pouco, foram criando condições
excelentes para uma implementação eficaz de

todo o projecto.

A estreita cooperação entre o IFB e o IFBE do Banco Nacional Eslovaco na
área da formação de formadores para acções de aprendizagem a distância
e o esclarecimento dos processos e metodologias de elaboração dos
manuais respectivos permitiram melhorar substancialmente o nível
técnico e pedagógico dos nossos manuais e outro material de
aprendizagem, o que representou um contributo valioso…

A concluir, gostaria de manifestar a minha sincera convicção de que me
parece difícil conceber uma organização melhor e mais profissional e que
melhor conseguisse apoiar um projecto internacional do que o IFB de
Portugal e os seus quadros que participaram no nosso projecto de
aprendizagem a distância sobre “Gestão Bancária”. Não julgo exagerar ao
afirmar que as relações entre o IFB de Portugal e o IFBE são superiores ao
que é normal, baseando-se na confiança profissional e numa cooperação
criativa e eficaz.

Para além da área profissional de base, a cooperação entre o IFB e o IFBE
conseguiu adquirir uma dimensão humana e social igualmente
importante, baseada no conhecimento mútuo de estilos de vida, opiniões
e culturas diversas, dentro de uma Europa que caminha gradualmente
para a unificação. Esta experiência é ainda mais importante para a
indústria bancária eslovaca, na medida em que a República Eslovaca
pretende aderir à União Europeia.

Os vinte anos de desempenho bem sucedido do IFB de Portugal consti-
tuem um ideal e um modelo atraentes para o nosso Instituto eslovaco.”

*Director do Instituto de Formação Bancária

Dusan Garay*Dusan Garay*

IFB um modelo atraente
para o Instituto eslovaco

Internacional
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internacionalização das suas acti-
vidades. Primeiro, nos países afri-
canos de expressão oficial portu-
guesa e mais tarde, nos anos 90,
nos países da Europa de Leste e
Bálticos.

O reconhecimento que consegui-
mos adquirir no contexto interna-
cional e que se traduziu em projec-
tos ganhos quer individualmente,
quer em consórcio decorreu não só
deste clima favorável em termos
de financiamentos ao ensino a dis-
tância aplicado à formação bancá-
ria, mas também do modo eficaz
como o IFB soube identificar e
gerir a área de competência em que
se podia apresentar internacional-
mente com vantagem competitiva:
o ensino a distância.

Finalmente, mas não menos
importante, o IFB soube alicerçar
as suas competências técnicas no
contacto humano e no estabeleci-
mento de relações de confiança
com os parceiros e com destinatá-
rios dos projectos.

De facto, uma das grandes mais-
-valias do trabalho internacional
decorre da cooperação quer entre
parceiros, quer com os destina-
tários.

Os depoimentos incluídos neste
artigo ilustram as opiniões do
nosso parceiro mais antigo e mais
constante – Peter Van de Kamp,
responsável pela área internacio-
nal do Instituto Holandês, nosso
homólogo – e ainda as de Dusan
Garay, Director do Instituto Ban-
cário Eslovaco, com quem desde
1995 temos trabalhado em
projectos de implementação de
cursos de gestão bancária
utilizando a metodologia do ensino

“O NIBE – actualmente NIBESVV, depois da

recente fusão com o Instituto Nacional de

Formação em Seguros dos Países Baixos – tem

vindo a cooperar com o IFB desde 1992. Embora

tenha havido contactos anteriores, a

cooperação intensificou-se a partir daquela

data devido a projectos comuns a realizar na

Europa Oriental.

O lema da nossa cooperação tem sido “sermos

um só espírito e aprendermos uns com os outros”, porque havia,

naturalmente, diferenças nacionais.

Os dois principais projectos em que o IFB e o NIBESVV colaboraram, e que

visaram a criação de sistemas de aprendizagem à distância destinados à

indústria bancária da Hungria e da República Checa, tiveram grande êxito.

A cooperação entre o IFB e o NIBESVV tem sido fértil em muitos aspectos:

A satisfação de concluir, em conjunto, projectos cujos resultados

foram positivos;

A possibilidade de partilhar com novos parceiros a convicção de que a

aprendizagem a distância é uma ferramenta educacional eficaz;

Ter conseguido, através de trabalho concreto realizado em conjunto,

gerar uma compreensão melhor e mais aprofundada das nossas

respectivas organizações e das pessoas que nelas trabalham;

A percepção crescente de que as actividades educacionais deixaram

de poder restringir-se ou nortear-se pelas peculiaridades nacionais.

Este último factor está já a desempenhar um importante papel, e irá

continuar a desempenhá-lo no futuro. A criação da UEM e a introdução do

euro não só tiveram impacte ao nível dos nossos clientes – os empregados

bancários e a banca – como também dos nossos Institutos.

O NIBESVV e o IFB são ambos membros de várias organizações

internacionais e europeias, como, por exemplo, a EBT – Network, tendo

em vista a criação de uma dimensão europeia susceptível de ser utilizada a

nível nacional.

Quaisquer que sejam os objectivos ou ideais desta cooperação europeia, a

verdade é que os objectivos nacionais se sobrepõem, frequentemente, aos

objectivos supranacionais.

O tipo de cooperação que o IFB e o NIBESVV têm mantido nos últimos anos

constitui, porém – pelo menos segundo a experiência do NIBESVV –, uma

maneira muito mais eficaz de aprendermos a conhecer-nos melhor e

percorrermos juntos a via europeia.”

�

�

�

�

*Responsável pela área internacional do NIBE –

Instituto de Formação Bancária da Holanda

IFB e NIBE
Cooperação fértil

Peter Van de Kamp*Peter Van de Kamp*
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Nesta área, a actividade internacional do IFB tem-se
concretizado de três modos distintos:

Projectos visando o estabelecimento de estruturas
necessárias à criação de cursos de gestão bancária,
utilizando a metodologia do ensino a distância
(Hungria, Repúblicas Checa, Eslovaca e da
Estónia). Estes projectos têm sido financiados pelo
PHARE;
Organização de seminários feitos à medida das
necessidades dos bancos receptores (Bulgária,
Polónia), igualmente integrados na iniciativa
comunitária PHARE;
Como facilitador de sinergias entre sectores
bancários.

No âmbito da implementação de projectos de ensino a
distância, são de salientar os projectos em que o IFB tem
vindo a trabalhar nos seguintes países: Hungria, Estónia,
República Checa e República Eslovaca.

Na a participação do IFB aconteceu em dois
momentos:

Numa missão organizada pela UE (1992) com o
objectivo de identificar as necessidades para uma
acção de apoio ao sistema bancário húngaro, a
realizar num momento posterior;
Na implementação de um curso de formação
bancária geral, usando a metodologia do ensino a
distância.

O IFB trabalhou na durante dois anos no âmbito
da concepção, desenvolvimento e implementação de
um curso de formação bancária para gestores usando a
metodologia de ensino a distância. Este envolvimento
concretizou-se no apoio pedagógico para a elaboração
dos conteúdos programáticos e na supervisão da criação
de todas as infraestruturas necessárias à gestão de um
curso de ensino a distância.

Na e ao longo de quatro anos, o IFB
desenvolveu um trabalho de cooperação com o Instituto
Bancário de Praga, no sentido de desenvolver um curso

�

�

�

Hungria,

Estónia

República Checa

�

�

deProjectos Internacionais
Consultoria ConsultoriaProjectos

de formação bancária para gestores usando a metodo-
logia de ensino a distância. O trabalho consistiu na
assistência técnica e pedagógica necessária à criação dos
conteúdos dos materiais escritos, à estruturação das
infraestruturas necessárias à implementação de um curso
de ensino a distância e à formação de toda a equipa local.

No mesmo ano (1995) em que começou o projecto
anterior, foram iniciados os trabalhos na

Desde então, a cooperação com o Instituto de
Formação Bancária local continua em desenvolvimentos
que decorreram do projecto inicial, o qual, à semelhança
do que aconteceu em outros países, se destinou à
formação em gestão dos gestores bancários utilizando o
ensino a distância.

Neste país, o envolvimento do IFB tem sido acrescido,
pois, para além da responsabilidade técnica por alguns
conteúdos programáticos, formação pedagógica da equi-
pa local e apoio à criação das infrestruturas necessárias,

República
Eslovaca.

Leste Europeu

Projectos de ensino a distância
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o IFB teve, também, a responsabilidade de coordenar o
consórcio internacional encarregado do projecto.

Na organização de seminários feitos à medida das neces-
sidades dos bancos receptores é de referir o projecto rea-
lizado na onde o Instituto de Formação Bancá-
ria tem vindo a desenvolver actividade com o sector
financeiro, não só através de contactos com o Instituto de
Formação Bancária local, mas também directamente
com alguns bancos comerciais.

De facto, durante mais de um ano, foi o IFB responsável
por uma série de feitos à medida das necessi-
dades específicas dos bancos participantes num projecto
financiado pela UE sob o título “In-House Trainning for
the Commercial Banks”.

Como exemplo da responsabilidade técnica do IFB nos
referidos , destacam-se os seguintes conteú-
dos: activos e passivos na banca, marketing e produtos
bancários, gestão bancária, técnicas de negociação e for-
mação de formadores.

No capítulo da cooperação, tem sido notória a actividade
do IFB relacionada com o incremento de contactos bila-
terais, que têm facilitado e promovido importantes siner-
gias entre sectores bancários.

É exemplo disso o caso da , em que a cooperação
tem sido concretizada através da organização de seminá-
rios, actividades de consultoria e visitas de gestores de
topo do sector financeiro polaco a Portugal com o objec-
tivo de contactarem de perto a nossa realidade, que se
configura como um interessante caso de estudo para os
países da Europa de Leste, em geral, e para a Polónia, em
particular.

as relações com algumas instituições de for-
mação para o sector bancário local têm sido excelentes.

Bulgária,

Polónia

Na Rússia,

workshops

workshops

O IFB tem actuado como um facilitador muito eficaz no
estabelecimento de pontes entre o nosso sector bancário
e o russo. O IFB teve ainda um papel de destaque na cria-
ção de instituições de formação bancária locais, nomea-
damente em Moscovo. Recentemente o IFB assinou um
protocolo de cooperação com a Moscow Finance Aca-
demy , através do qual novas oportunidades de coopera-
ção tangível começaram a ser desenhadas .

Desde muito cedo, ainda na fase Associação de Forma-
ção Bancária, se iniciou a colaboração com os Países
Africanos Lusófonos, mais correntemente designados
PALOP. Com efeito, logo em 1983 foi estabelecido um
esquema de cooperação com o Banco Central da Guiné-
Bissau, tendo em vista o levantamento de necessidades
de formação e a subsequente realização de Cursos de
Formação de Base.

No ano imediato, foi definido e concretizado um progra-
ma de formação para o Banco de S. Tomé e Príncipe.

Todavia, foi a partir de 1991 que a actividade nos PALOP
do já então Instituto de Formação Bancária passou a
desenvolver-se com maior abrangência e de modo sus-
tentado. Efectivamente, as mutações político-econó-
micas ocorridas naqueles países determinaram a necessi-
dade de uma banca comercial actuante, consentânea com
as exigências da economia de mercado que se pretendia
implantar. Assim, os respectivos Bancos Centrais solici-
taram à Associação Portuguesa de Bancos a colaboração
do IFB na definição e realização de acções de formação
para os profissionais dos seus sistemas financeiros.

Desde sempre, a cooperação do IFB com os Países Afri-
canos Lusófonos se norteou por dois vectores essenciais:
a transferência de e o apoio à criação de estru-
turas locais de formação permanente. Mercê do trabalho
realizado, são já hoje muito apreciáveis a experiência e

know how

PALOP

Seminários

Sinergias entre sectores bancários

Cabo Verde
Alunos do 1º Curso de Gestão Bancária



IFB 20 Anos de Actividade

82 or ancanI B 45or ancanI B 45

os conhecimentos transmitidos, quer no plano técnico,
quer no plano pedagógico. São também já realidades os
Institutos de Formação Bancária de Angola e Moçambi-
que, bem como a Associação Guineense de Formação
Bancária. Em Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, os pro-
jectos de criação de Associações de Formação Bancária
vêm também sendo considerados. Com os Institutos de
Angola e Moçambique existem protocolos de coopera-
ção que estruturam e dão consistência aos programas de
apoio a levar a efeito.

Desde 1991, tem o IFB dado o seu contributo à realiza-
ção, pontual e intermitente, ou sustentada, de inúmeras
acções e ciclos de formação, para todos os níveis, nas
mais diversas áreas temáticas. As virtualidades do Ensi-
no a Distância permitiram que, sucessivamente, em
Cabo Verde (1991), Guiné-Bissau (1997) e S. Tomé e
Príncipe (1998) entrassem em funcionamento "pólos" do
Curso Regular do IFB. Em Angola e Moçambique, fo-

ram implementadas variantes nacionais autónomas deste
Curso, conduzidas pelos Institutos locais e que, tal como
aconteceu em Portugal, ganharam o estatuto de reconhe-
cimento oficial pelos respectivos Ministérios da Educa-
ção, com equivalência aos seus ensinos técnico-médio e
secundário.

Em Cabo Verde, e de novo por mérito do Ensino a Dis-
tância, funciona desde 1998-99 um pólo do Curso de Ges-
tão Bancária, do ISGB, experiência que poderá vir a repe-
tir-se noutros PALOP.

Deixamos apenas este apontamento de síntese sobre a
colaboração nos Países Africanos Lusófonos, pois seria
fastidioso e descabido enveredar pelo desfiar de porme-
nor das acções levadas a cabo.

Aliás, a entrevista que o Director-Geral do Instituto de
Formação Bancária de Angola, Sr. Cândido Vaz, teve a
gentileza de conceder a este número da (ver
caixa) diz também, na sua impressiva concisão, algo

Inforbanca

sobre o que tem sido a colaboração do IFB e o apreço em
que ela é tida.

Independentemente da cooperação bilateral directa entre
o IFB e os Sistemas Financeiros dos PALOP, deve refe-
rir-se que têm constituído suporte relevante para esta
actividade quer o apoio do ex-Fundo para a Cooperação
Económica, agora Agência Portuguesa de Apoio ao
Desenvolvimento, quer o enquadramento proporciona-
do por Projectos do Banco Mundial. Neste último caso,
as intervenções do IFB têm ocorrido, de modo geral, no
âmbito de concursos internacionais que tem vencido.

A finalizar, é ainda de mencionar, no âmbito da coopera-
ção com os PALOPque vem sendo prosseguida, desde há
vários anos, a política de atribuição de bolsas de estudo a
bancários destes países que venham a Portugal frequen-
tar Cursos do Instituto de Formação Bancária, do Institu-
to Superior de Gestão Bancária ou o 12º ano com vista ao
ingresso no ensino superior em Portugal.

É também apoiada a realização de estágios no IFB,
tendentes à preparação para o desempenho de funções
directivas, técnicas, pedagógicas e administrativas nas
organizações locais de formação.�

Guiné
Início do Curso Regular na Guiné-Bissau

S. Tomé e Príncipe
Durante os exames do Curso Regular

Moçambique
Quando da assinatura de um protocolo de cooperação
com o Instituto de Formação Bancária de Moçambique
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Que balanço faz do percurso do IFBA até ao
momento?

O ano 2000 constituirá um marco significativo para
ambos os Institutos de Formação Bancária: o de
Portugal atinge os 20 anos de existência e o de Angola
cumpre o seu 5º. ano de funcionamento.

Que comentários lhe sugerem estes dois
acontecimentos?

— Com toda a convicção, permito-me aqui afirmar
que o balanço feito da actividade do IFBA, no
período de 1995-1999, é francamente positivo,
com relevância para o cumprimento do plano
de médio prazo, o qual contemplava um
conjunto de acções onde foi evidente a
estratégia da Instituição para o quinquénio.

— A grande leitura que faço do 20º. aniversário do
IFB é, em primeiro lugar, a vasta experiência que
essa Instituição conseguiu deter ao longo
destes anos, fundamentalmente no domínio da
banca, com a demonstração nítida de um
seguro , provado, sobretudo, na sua
transmissão através de programas de
cooperação, quer ao nível da Europa, quer ao
nível de países de expressão portuguesa, esta
última realidade mais vivida por nós.

Por outro lado, nestes 5 anos de vida, o caminho
trilhado pelo IFBA contou sempre com o apoio e
acompanhamento do IFB, aspecto importante
para o sucesso alcançado nos diversos
projectos que foram desenvolvidos.

know how

Uma questão fundamental em termos de futuro,
que o IFB sempre procura privilegiar no âmbito dos
projectos que foram ou vêm sendo desenvolvidos,
é a transferência de .

Em que medida esse aspecto tem sido conseguido, no
caso do IFBA?

Que significado poderá ser atribuído à assinatura do
protocolo de cooperação entre o IFB e o IFBA
efectuado em Luanda, em Janeiro passado?

A finalizar, atendendo ao desenvolvimento e novos
desafios que se têm vindo a colocar ao Sistema
Financeiro Angolano, com a inevitável exigência de
profissionais cada vez mais preparados e capacitados
para um eficaz desempenho da profissão, com que
poderão contar as instituições no que respeita ao
papel do IFBA neste processo?

know how

— Muito conseguido, pois um dos aspectos que
mais tem caracterizado o IFB, nos seus
projectos de cooperação com o IFBA, é, sem
dúvida, a transmissão de .
Testemunho deste facto é a implementação e
consolidação do Ensino a Distância em Angola e
o assegurar integral da Formação de Base com
formadores locais.

— O protocolo de cooperação é, antes de tudo, o
reconhecimento mútuo da amizade e da
solidariedade que une as duas Instituições e
que foi nutrida ao longo dos 5 últimos anos.

know how

Entrevista ao
Director-Geral do IFBA,
Cândido Augusto Vaz

O Sr. Cândido Augusto Vaz é Director-Geral do
IFBA, Instituto de Formação Bancária de Angola,
desde 1997, mas assistiu em 1995 ao início do seu
funcionamento e acompanhou o desenvolvimento
das actividades do IFBA desde a primeira hora.
Aspectos, aliás, que o IFB também viveu de perto.
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deProjectos Internacionais
Investigação InvestigaçãoProjectos

De 1997 a 1999, o Instituto participou em consórcio – Insti-
tuto Bancário Francês (CFPB), Alemão (Bankakademie),
Luxemburguês (IFBL) e as Universidades de Toulouse e de
Bundeswehr – no projecto de investigação

, financiado pelo
Programa Leonardo da Vinci.

Este projecto teve como objectivo desenvolver um suporte
informático que permita realizar a avaliação e validação de
conhecimentos e competências na área bancária. Em resul-
tado do trabalho realizado, os participantes desenvolveram
metodologias comuns a nível da avaliação e validação de
competências, e produziu-se uma versão preliminar de um
suporte informático destinado ao diagnóstico de necessida-
des de formação e à validação de conhecimentos.

A Telemática ao serviço do ensino a distância foi o objecti-
vo da actividade levada a cabo pelo projecto

, que se desenvolveu de 1996
a 1999 e através do qual o IFB trabalhou com 25 parceiros
de 5 países (Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e Filândia).
Sob a coordenação da empresa italiana TRAINET (grupo
Telecom Itália), participaram, entre outros, a Universidade
Aberta, TDC-Tecnologia das Comunicações (Grupo Portu-
gal Telecom), a COPRAI, a RAI e o University College of
Dublin.

Como resultado, duas acções de formação com a utilização
de meios telemáticos, uma para alunos do ISGB, outra para
gestores de PME, concretizaram a fase de demonstração do
modelo telemático construído.

"Carta de Com-
petências Bancárias à Escala Europeia"

EETP– Euro-
pean Educational Teleports

No ano de 1997 e também apoiado pelo programa comuni-

tário Leonardo, esteve o IFB envolvido no projecto
. Este projecto envolveu 16 bancos de 4 paí-

ses, tendo-se procurado determinar quais as estruturas e
características dos departamentos de formação, a dimensão
dos ambientes de formação e identificar as novas compe-
tências requeridas no sector.

Lear-
ning Banking

�

�

De 1998 a 2000, o IFB esteve envolvido no projecto comu-
nitário Leonardo

.

O objectivo geral deste projecto, que envolveu bancos per-
tencentes a cinco países europeus, foi o seguinte:

Desenvolver um estudo e análise acerca das práticas
inovadoras existentes no sector bancário e financeiro,
ao nível da formação e dos recursos humanos;
Relacionar o resultado do estudo referido com as fun-
ções, papéis, competências e caminhos de aprendiza-
gem emergentes, em particular tendo em conta as pers-
pectivas da evolução no sector, nas áreas em estudo.

Este trabalho foi realizado em consórcio do qual fizeram
parte, para além de Portugal, a Grécia, a Hungria, a Espa-
nha, e a Itália, que foi o país coordenador.

De 1992 a 1994, o Instituto coordenou a participação de 5
bancos portugueses no , no qual parti-
ciparam também 5 bancos italianos e 5 bancos gregos coor-
denados pelas respectivas associações bancárias.

Este projecto foi criado no âmbito do Programa Force da
Comunidade Europeia e teve como objectivo realizar o diag-

LABS Learning Agent in the Banking
Sector

Projecto Bank Skill

— O IFBA é uma Instituição de apoio ao sector
bancário, vocacionada para a formação e
desenvolvimento dos bancários.

Neste âmbito, o IFBA pretende, em primeiro
lugar, levar a formação bancária a todos os
locais onde a banca está presente e dar
permanente atenção e acompanhamento ao

desenvolvimento do sector, de modo a
possibilitar-lhe deter uma estratégia na
formação dos recursos humanos que permita
responder da forma mais eficaz às grandes
transformações do sector bancário, indo
sempre ao encontro da satisfação das
expectativas quanto àquilo que se pode esperar
do papel a desempenhar pelo IFBA. �
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Organizações
emParticipação

Organizações Internacionais
O Instituto de Formação Bancária tem vindo a consoli-
dar o seu relacionamento internacional, quer no âmbito
dos contactos bilaterais com instituições homólogas,
quer no contexto de organizações internacionais a que
pertence, como a

de que foi membro fundador e cujas actividades
acompanha regularmente.

O IFB presidiu à EBT de Setembro de 1991 (data da
criação desta organização) a Dezembro de 1993.
Durante este período destaca-se a criação, em 1992, de
uma Escola Bancária em Moscovo (International
Finance and Banking School).

Refira-se que a EBT absorveu, a partir de Novembro de
1997, as actividades anteriormente desenvolvidas pela
International Foundation for Computer Based Education
(IFCEB).

O IFB é membro, também, da organização de âmbito
mundial

, onde procura marcar presença nas conferên-
cias bienais com a apresentação de comunicações que
representem experiências relevantes no âmbito do ED.

Importante é, ainda, referir a presença do Instituto nas
Conferências anuais da

de que é igualmente membro.

European Bank Training Network
(EBT)

International Council for Distance Educati-
on (ICDE)

European Distance Education
Network (EDEN),

Nessas conferências, tem o IFB apresentado várias
comunicações das quais se destacam:

«Vocational Training and Academic Recognition in
Distance Learning», onde se expôs a experiência do
Instituto naquela área.

«The IFB Participation in EU Programmes for
Training in the Bank Sector: Their Impact (Inside
and Outside the Organization) and Added Value»,
onde se apresentou a experiência do IFB na área
internacional.

�

�

�

Participação

nóstico das competências necessárias à introdução de
novos produtos e serviços no sector bancário.

Em 1996, o IFB participou num projecto Leonardo denomi-
nado , cujo objectivo foi desenvolver uma
simulação bancária que efectuasse a harmonização das com-
patibilidades bancárias, rácios e transição para a moeda
única. Este projecto foi elaborado por um consórcio do qual
fizeram parte, para além de Portugal, a Ludolux (Luxem-
burgo), IFBL (Luxemburgo), Institut Universitaire Profes-
sionnalisé de Sciences Financières (Nancy) e o EFFEBI
(Roma).

EUROBANK

No ano de 1994, foi publicado o

. Este estudo, elaborado no âmbito da EBT Network,
foi coordenado pelo IFB e envolveu os principais fornece-
dores de formação nos 12 Estados membros da EU.Ainfor-
mação foi recolhida sobretudo via entrevistas quer em ban-
cos, quer nos institutos de formação dos países intervenien-
tes. Este estudo identificou conclusões gerais e por país,
tendo também apontado recomendações. Foi, sem dúvida,
um projecto que o IFB se orgulha de ter coordenado pela
possibilidade de ter facilitado importantes sinergias e pela
valência transnacional dos resultados obtidos.

Survey on Existing
Approaches to Banking Education in the Twelve EU
States

�

Os componentes da 1ª Assembleia Geral da
EBT Network, Luxemburgo
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diplomas

Ao criar, em 1991, no âmbito das acti-
vidades de formação que já desenvol-
via no IFB, o Instituto Superior de Ges-
tão Bancária, aAssociação Portuguesa
de Bancos culminou uma política
desde há muito seguida: a atribuição
de diplomas pela conclusão de certos
cursos, como resultado de processos
sistemáticos de avaliação.

Com efeito, já em 1984 era
lançado o Curso de Formação
Profissional de Base, ministra-
do em Ensino a Distância, cuja
conclusão com aproveitamen-
to conduzia à atribuição de um
diploma. Tratava-se, todavia,
de um diploma puramente pro-
fissional, “reconhecido” ape-
nas no contexto do sector ban-
cário.

Porém, a orientação prossegui-
da levaria mais longe, trans-
cendendo a meta dos diplomas
meramente profissionais, de
reconhecimento circunscrito
ao âmbito bancário, pugnan-
do-se pelo reconhecimento
oficial de certos diplomas, com a con-
sequente equivalência a níveis bem
definidos de escolaridade.

Assim, foi dado o primeiro passo, em
1991, com o reconhecimento pelo
Ministério da Educação do Curso
Regular de Formação Bancária, criado
em 1989, que veio a ser equiparado ao
12º ano de escolaridade, permitindo o
prosseguimento de estudos e, deste

modo, o acesso ao ensino superior.

Acriação do Instituto Superior de Ges-
tão Bancária, estabelecimento de ensi-
no superior particular reconhecido
pelo Ministério da Educação, nos ter-
mos do Estatuto do Ensino Superior
Particular e Cooperativo, veio permi-

tir que também na formação de qua-
dros se conseguisse concretizar a polí-
tica traçada: embora ministrando cur-
sos de carácter vincadamente profis-
sionalizante, o ISGB, como escola
integrada no ensino superior politéc-
nico, confere aos seus diplomados os
graus de bacharel e licenciado e pode
mesmo realizar cursos de pós-gra-
duação que, se bem que não confiram
qualquer grau académico, implicam,

no entanto, a atribuição de um diplo-
ma.

Não deve também deixar de referir-se
o Curso Geral Bancário, em regime de
aprendizagem/alternância, que vem
sendo realizado, desde 1992, com o
suporte do Instituto de Emprego e For-

mação Profissional: em razão
da própria configuração legal
dos cursos no âmbito do Siste-
ma Nacional de Aprendizagem,
o Curso Geral Bancário assegu-
ra a equivalência ao 12º ano de
escolaridade, permitindo as-
sim, tal como o Curso Regular,
o acesso ao ensino superior.

Esta política de conjugação de
formação profissional com qua-
lificações académicas, prosse-
guida com clareza e determina-
ção, tem permitido:

Motivar os formandos,
proporcionando-lhes si-
multaneamente valoriza-
ção profissional, sempre
uma prioridade em todos

os cursos, e qualificação acadé-
mica oficialmente reconhecida, a
que corresponde um diploma
válido a nível nacional;

Dar aos cursos e à formação que
m i n i s t r a m p r e s t í g i o e
credibilidade, que lhes são
conferidos pelo reconhecimento
oficial e pelo diploma que lhe
corresponde.

�

�

�

Reconhecimento Oficial
de Cursos

Atribuição de Diplomas

diplomas

Cursos
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Um Percurso de Sucesso

Regime de Alternânciaem

Curso Geral BancárioCurso Geral Bancário

OCurso Geral Bancário em Regime deAlternância é
um curso diferente porque parte do princípio de

que “a melhor forma de aprender é fazer”.Assim, toda a
estratégia pedagógica está orientada para a articulação
entre o que se aprende na escola (o IFB) e o desempenho
profissional (no banco). Da qualidade de tal articulação
depende, naturalmente, a eficácia da formação. Nor-
malmente, a escola e o mundo do trabalho têm papéis e
objectivos bem definidos que, em boa parte, não são
coincidentes. O nosso grande desafio neste Curso é,
exactamente, fazer com que se realize um “casamento
perfeito” entre as duas realidades.

O Curso Geral Bancário em Regime de Alternância
nasce em 1992 (vai iniciar-se a 10ª Edição), fruto da
cooperação entre o Instituto de Formação Bancária e o
Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbi-
to do Programa Aprendizagem, e tem o seu enquadra-
mento legal na Portaria nº 443/92, de 28 de Maio.

O Curso tem a duração de três anos, destina-se, priorita-
riamente, a jovens com idades entre os 15 e os 21 anos

A Caixa aderiu, desde
a primeira hora, ao

projecto “Curso Geral
Bancário”, tendo já
apoiado a formação de
cerca de 200 jovens nas
9 edições do Curso já
realizadas.

Trata-se de um projecto
muito interessante, que
alia 3 vertentes funda-
mentais: a) a formação
académica; b) a formação profissional teórica e c) a
formação profissional prática. Neste conjunto, ganha
particular relevo o estágio obrigatório, repartido pelos
3 anos, numa organização real e em posto de trabalho.
Também valorizamos a forma como o Curso está
estruturado, em regime de alternância, conduzindo o
formando entre a escola e a empresa, transmitindo-lhe
conhecimentos e proporcionando-lhe a aplicação
prática desses conhecimentos, o que, como se sabe, não
acontece noutros sistemas de ensino.

Se à articulação entre estas diversas vertentes se acres-
centar um perfil adequado, uma motivação forte para o
início da vida profissional e um apoio empenhado e bem
organizado da instituição bancária em que o estágio
decorre, gerar-se-á uma experiência muito rica, decisiva
para o desenvolvimento e futura empregabilidade des-
tes jovens. Os resultados, felizmente, confirmam esta
tese.

O projecto tem de
apontar para outros objectivos

José Manuel

Ventura Dias*

Manuel Ferreira

Director da Direcção de Formação Profissional
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de idade e concede equivalência ao 12º ano de escolari-
dade, a par de um Certificado de Aptidão Profissional
de Nível III da UE. O objectivo central é preparar os
participantes para funções comerciais na área da banca.

Ministrado com recurso à metodologia pedagógica do
Ensino em Alternância, o Curso desenvolve-se através
de um programa de formação ministrado em sala, con-
jugado com períodos de formação nas instituições de
crédito que decidem aderir ao Projecto. Decorre daqui
que o Curso permite, ao longo dos seus três anos de dura-
ção, uma sólida articulação de saberes teóricos e práti-
cos que se tem revelado uma preciosa mais-valia quer
para os jovens que o frequentam, quer para os bancos
que os acolhem.

O conhecimento recíproco que os três anos de formação
no posto de trabalho possibilita dá às instituições de cré-
dito sólidas informações sobre a futura adaptabilidade
dos jovens . Daí que, apesar de não existir nenhuma obri-
gação nesse sentido, o Curso esteja a constituir para as
instituições uma fonte privilegiada de recrutamento.
De facto, no âmbito dos processos de selecção que os
bancos organizam, os jovens diplomados evidenciam
normalmente uma preparação e uma maturidade que os
qualificam especialmente para os perfis profissionais
mais procurados.

O primeiro curso do Projecto iniciou-se em Janeiro de
1992. Ao longo do ano anterior, o IFB e o Instituto do
Emprego desenvolveram um frutuoso trabalho de coo-
peração que permitiu estabelecer as principais linhas
orientadoras nos domínios técnico e pedagógico. As-
sentou-se que haveria um Pólo em Lisboa e outro no
Porto, competindo ao IFB criar as estruturas que asse-
gurassem a eficácia e a qualidade pretendidas.

A Escola ganhou rapidamente forma e, partindo de um
total de 150 formandos admitidos no 1º Curso, tem tido
uma frequência média anual de 350 jovens, distribuídos
por Lisboa e Porto. Todos os anos o Curso tem sido ree-
ditado, estando, neste momento, em fase de divulgação
a 10ª edição, a iniciar em Setembro de 2000.

O envolvimento dos bancos associados e a formação
do tutores tornou-se uma prioridade desde a fase de
arranque. Depois de um período inicial de alguma hesi-
tação, o Projecto foi registando adesão crescente.
De um núcleo inicial de 11 bancos em 1992, passou-
-se, rapidamente, para 25 participações, o que sig-
nifica praticamente todo o nosso sistema finan-
ceiro.

Até este momento, cerca de 600 participantes obtive-
ram o seu diploma. A esmagadora maioria desses parti-
cipantes encontra-se hoje a trabalhar aos balcões dos

Embora os destinatários deste Curso estejam definidos
pelo Instituto de Formação Bancária como “jovens can-
didatos à profissão bancária” e seja verdade que a maior
parte deles vem efectivamente a desempenhar funções
no sector, parece-nos pouco ambicioso tornar a banca
como único destino potencial, ou mesmo como principal
destino destes jovens. A preparação que recebem, quer
em termos do “saber”, quer em termos do “saber fazer”
e, naturalmente, da “atitude profissional”, torna-os
capacitados para uma multiplicidade de funções na área
técnico-administrativa e comercial que ultrapassa as
fronteiras do sector bancário.

Aliás, se tivermos em consideração que, desde o início do
projecto, o sector bancário reduziu o número de empre-
gados em mais de 4 000, sendo que só de 1997 para
1998 essa redução foi de quase 1 200, é fácil prever que
o projecto, a manter-se, tem de apontar para outros
objectivos. É importante que se diga que só a elevada
qualidade dos formandos deste Curso tem permitido
resistir a um contexto tão adverso para o seu recruta-
mento, mantendo valores de empregabilidade no sector
da ordem dos quase 100%.

A Caixa tem vindo, como dissemos, a participar no
Curso Geral Bancário, precisamente por reconhecer que,
para além de estar a contribuir para um objectivo social
– a formação e empregabilidade dos jovens –, está a
fazer um bom investimento, despistando potenciais
candidatos para as admissões que inevitavelmente se
acabam por fazer. E aqui com três vantagens acrescidas:
por um lado, os candidatos já têm parte da formação
inicial feita; por outro lado, têm 1 200 horas de traba-
lho na nossa empresa, o que inevitavelmente gera um
nível interessante de aculturação; finalmente, trata-se
de candidatos que podemos ir avaliando no terreno, em
situação real, formulando sobre eles uma opinião quan-
to ao interesse no seu futuro recrutamento.

Por tudo isto, pensamos que o Curso Geral Bancário é
uma aposta ganha, tanto para o Instituto de Formação
Bancária, que tem vindo a atingir os seus objectivos,
prestando um bom serviço aos Associados, como para os
bancos, que passaram a dispor de uma Bolsa de Recruta-
mento em condições privilegiadas e, naturalmente, tam-
bém para os jovens formandos, que vêem aumentar as
suas possibilidades de entrada na vida activa.

Não seria justo terminar esta breve nota sem uma refe-
rência ao trabalho cuidadoso e empenhado que a equipa
do IFB que coordena o Curso tem tido, planeando e cum-
prindo irrepreensivelmente as várias fases do projecto.
Num misto de profissionalismo e de algum paternalismo
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nossos bancos, desempenhando as funções para que
foram preparados.

O facto de o Curso ser de características profissionais
mas permitir, simultaneamente, o ingresso em cursos
superiores faz com que parte dos diplomados esteja,
neste momento, a frequentar o Instituto Superior de Ges-
tão Bancária, dada a facilidade da metodologia pedagó-
gica de ensino a distância que o mesmo pratica. Outros
optaram por frequentar cursos superiores em diferentes
universidades. É interessante referir que alguns deles já
possuem o bacharelato ou mesmo a licenciatura. Cons-
tatamos assim o êxito de uma política sempre seguida
pela escola no sentido de incentivar a continuação dos
estudos, bem como a formação ao longo da vida.

O corpo docente do Curso integra mais de oito dezenas
de professores. São dois os critérios mais importantes
que devem reunir: formação académica adequada e liga-
ção profissional (actual ou passada) ao sector bancário.
Só assim é possível tornar a aprendizagem marcada-
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e maternalismo (para abranger todos) que a idade e
(i)maturidade dos formandos justifica, a equipa tem
vindo a realizar em excelente trabalho, ao qual, muito
sinceramente, damos os nossos parabéns.

*Caixa Geral de Depósitos
Director de Pessoal

O Dr. José Dias é Director de Recursos Humanos na Caixa Geral
de Depósitos. Integrou, até 1986, a Área Pedagógica da
equipa inicial da Associação de Formação Bancária onde teve
um papel de relevo na concepção e lançamento do Ensino
a Distância.

Os acasos da vida
fizeram-nos cruzar

com alguém do Instituto.
Perguntou-nos se es-
taríamos interessados
em participar num pro-
jecto novo, de formação
em alternância. Aceitá-
mos o desafio desde o
pr imeiro momento.
Minha mulher teve de
abandonar. Com muita

tristeza. E não só dela…

Eu continuo peão atento aos jovens que se vão impondo
numa banca em mutação acelerada e que
conquistaram espaço próprio no Instituto, mesmo tendo
este alargado a sua acção aos PALOP, aos países de leste
europeu e também à formação de nível superior. Isto
quando se publicita a 10ª edição do curso para o ano
lectivo de 2000-2001. Tem valido a pena? Penso que
sim! E em todos os aspectos, a começar pelo elevado
índice de empregabilidade de que dispõem os nossos
formandos. Aquele explica-se pelo enorme prestígio da
Instituição, que tem vindo, também, a ser cimentado
pela eficácia e versatilidade da formação inicial
ministrada.

*Professor de Língua e
Cultura Portuguesa

Manuel Goulão*

Continuo peão atento aos jovens
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mente prática e transmitir os valores da profissão.

Anualmente, cerca de 800 quadros bancários acompa-
nham os participantes nos locais de trabalho no seu
papel de tutores. Trata-se de um contributo muito
importante para os objectivos do Projecto, já que é desta
forma que se faz a verdadeira interligação entre o que se
aprendeu ao longo do ano e o dia-a-dia da actividade
bancária.

A grande necessidade de manter em sintonia todas as
vertentes do Projecto exige uma frequente troca de expe-
riências entre os formadores do Porto e de Lisboa. Para
além de reuniões por disciplina para se afinarem estra-
tégias pedagógicas, tem lugar no início de cada novo

ano lectivo uma Reunião Anual de Formadores, com
objectivos mais globais e estratégicos.

E é precisamente no começo de cada ano lectivo que se
promovem sessões de acolhimento aos novos forman-

dos, como forma de lhes dar a conhecer e de os
integrar na escola onde vão passar muitas horas das

Reunião anual de formadores

Sessão de acolhimento

Formação no Posto de Trabalho:
experiência muito positiva

Gostaria de vos
transmitir a minha

experiência obtida ao
longo de cinco anos, em
estreita colaboração
com o IFB na formação
no Posto de Trabalho.

Tratando-se de vertente
d e t e r m i n a n t e n a
a v a l i a ç ã o d o s
f o r m a n d o s , e s t a
experiência tem sido, no

entanto, muito positiva nos dois sentidos.

Aos alunos é dada a possibilidade de obterem um melhor
conhecimento da realidade prática de um banco; em
contrapartida, e igualmente a equipa de um balcão
rejuvenesce, com a possibilidade de se poder
acompanhar e apoiar os jovens durante os períodos de
formação.

Ao tornar possível a execução das tarefas no próprio
local de trabalho, quer seja num balcão ou em serviços
de retaguarda, esta experiência é fundamental na
aprendizagem dos alunos, pois possibilita a maior
retenção e consolidação de conhecimentos já adquiridos
em sala.

A criação destes cursos reveste-se de grande interesse
para o sistema bancário, pois possibilita a admissão de
jovens já com uma formação e experiência adequadas
ao exercício da profissão, aptos a iniciarem funções
administrativas ou comerciais.

De realçar igualmente a importância da equipa de
formadores do IFB, que bastante contribuem para a
formação pessoal dos jovens, ajudando-os a serem
indivíduos íntegros e preparados para enfrentarem as
dificuldades do quotidiano.

*Banco BPI
Gerente – Formadora no Posto de Trabalho

Curso Geral Bancário

Isabel Faria*
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suas vidas, permitindo um melhor enquadramento e
uma interiorização de culturas.

Atentos às novas realidades, temos procurado aprovei-
tar as vantagens da evolução tecnológica, pondo à dis-
posição de todos as ferramentas adequadas, nomeada-
mente o uso da informática e do didáctico que
já hoje fazem parte do quotidiano da Escola. Com esse
objectivo, o corpo docente e os formandos têm vindo a
ser alvo de uma preparação específica no uso de meto-

dologias como o acesso à Internet e a utilização de CD
Rom. Procuramos, essencialmente, e apesar dos êxitos
alcançados, manter o empenhamento de todos os que
trabalham no Projecto, tornando a aprendizagem cada
vez mais interactiva e motivadora.

Aavaliação constitui um ponto chave na estratégia peda-
gógica do Curso. Assenta em três pilares: os resultados
da formação em sala, a opinião dos tutores no posto de
trabalho e a nota de uma Prova de Aptidão Profissional,
realizada no final dos três anos do Curso. Seguem-se os
princípios da avaliação contínua quer no âmbito da for-
mação em sala, quer no âmbito da formação no posto de
trabalho.

software

Mini-maratona

Baile de finalistas

Após a constituição
do BNC – Banco

Nacional de Crédito
Imobiliário, SA, em
1991, e em consequên-
cia da ligação existente
desde o início com o
Instituto de Formação
Bancária, aderiu-se em
1992 ao projecto do
Curso Geral Bancário
em Regime de Alter-
nância.

Ao longo destes 8 anos de intercâmbio com o IFB relati-
vamente a este projecto específico, o BNC acolheu
alguns jovens durante os 3 anos em que decorre a forma-
ção no posto de trabalho, nos balcões situados na zona
da Grande Lisboa e do Grande Porto.

Da experiência reunida ao longo deste período de tem-
po, pode-se afirmar que se trata de um projecto válido e
virado para os desafios com que a banca se depara nos
dias de hoje, no que diz respeito a formação de base dos
seus empregados.

Este projecto constitui um instrumento importante de
mudança no panorama do actual modelo do ensino
secundário em vigor, considerando, por um lado, que se
inicia sempre com um processo de recrutamento dos
formandos composto por testes de avaliação psicológica
e motivacionais para comprovar a sua real motivação
para este projecto específico e, por outro lado, que existe
um verdadeiro regime de alternância entre a formação
teórica e a aplicação prática dessa formação no posto de
trabalho, sendo efectuada uma avaliação independente
relativa aos dois tipos de formação.

Os formandos, apesar de bastante jovens e inexperien-
tes, apresentam uma grande expectativa e forte motiva-
ção para o desempenho de funções na banca, inclusiva-
mente para evoluírem academicamente nesta área,
sendo da extrema importância, para um maior grau de
sucesso deste projecto, o acompanhamento personaliza-
do do estágio e a motivação dos formadores.

*Banco Nacional de Crédito Imobiliário
Direcção de Recursos Humanos

Isabel Mourato*

Instrumento importante de mudança
no panorama do actual modelo de
ensino secundário
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Tanto o corpo docente como os monitores do posto de
trabalho recebem formação adequada a este objectivo,
de forma a que na avaliação esteja presente um conjunto
de elementos que não se esgotem nos saberes teóricos
adquiridos. Factores como o espírito de iniciativa, a
postura, o absentismo e o relacionamento são alguns
dos enfoques de que resulta uma avaliação mais rigoro-
sa e objectiva .

Para além de proporcionar uma formação técnica ade-
quada ao desempenho de funções na banca, o Curso não
perde de vista o desenvolvimento integral dos forman-
dos. Assim, decorrem regularmente actividades com-
plementares, como visitas de estudo e manifestações
culturais e desportivas, cujo objectivo é alargar os hori-
zontes e proporcionar uma adequada integração so-
cial.

Mas não se pense que quando os cursos terminam o IFB
perde o contacto com os seus ex-alunos! Continuam,
embora de forma diferente, a fazer parte das preocupa-
ções da Escola, tendo sido criado propositadamente, na

do IFB, um espaço de mensagens recíprocas.
Lançar as bases de umaAssociação deAntigosAlunos é
outro dos objectivos mais imediatos. O IFB vai assim
ao encontro do desejo manifestado por muitos deles,
pelo que se disponibiliza para mais esta ajuda.

Foi nesta linha que, recentemente, foi elaborado um
inquérito dirigido a todos os que já deixaram o IFB. Des-
tacam-se aqui algumas afirmações que proferiram e que
sublinham a importância do Curso e da Escola que fre-
quentaram.

homepage

Nunca me arrependerei. Tenho orgulho em ser aluno
do IFB e de ter convivido com esta maravilhosa famí-
lia que é o IFB. O curso potenciou o meu desempenho
e deu-me uma nova forma de olhar para a banca –
Rui Alberto da Silva Pereira – 3º Curso – BBPI;

�

Jantar de convívio

A ligação entre duas entidades
com partilha de responsabilidades

Aformação profissional
terá, inevitavelmente,

de ser encarada como ele-
mento decisivo na qualifi-
cação da mão de obra exis-
tente em Portugal, in-
dependentemente do sec-
tor de actividade.

Esta qualificação é, na
verdade, uma tarefa priori-
tária e, como tal, deve ser
encarada em dois planos –
o individual e o das organi-

zações. Sem pretender diminuir a importância do plano
individual, onde as expectativas e a valorização social
dessa qualificação serão, quase de certeza, os critérios
principais que orientam as escolhas efectuadas, preferi-
ria, no entanto, deter-me na análise das questões relaci-
onadas com as organizações. É certo que, em alguns
casos, a escassez de oferta, aliada, por vezes, a uma
deficiente relação dessa oferta com a necessidade real da
economia, será responsável por um conjunto de desade-
quações mais ou menos evidentes no mercado de traba-
lho.

A consciência deste facto faz-nos reflectir com algum
cuidado sobre o papel que, numa economia aberta que
se pretende cada vez mais competitiva, desempenham
as organizações, sejam elas entidades empregadoras ou
entidades formadoras. Como é óbvio – e, acreditamos,
consensual –, a articulação entre ambas é o aspecto
determinante na resposta efectiva às solicitações da
economia.

Neste sentido, parece-nos de realçar a missão desempe-
nhada pelo Instituto de Formação Bancária na tentativa
de colocar no mercado candidatos munidos das compe-
tências exigidas palas entidades empregadoras. Dos
muitos cursos ministrados pelo IFB permitam-nos desta-
car o Curso Geral Bancário em Regime de Alternância.
Sobre este, do ponto de vista de uma entidade aderente
ao processo, como é a nossa, consideramos importante
realçar aquilo se nos afigura determinante – a ligação
entre duas entidades com partilha de responsabilidades
em momentos diferenciados do processo formativo.

Esta partilha de responsabilidades permite construir um
clima de confiança mútuo, que, em termos concretos, se
traduz no unir de esforços para encontrar as respostas
mais adequadas face aos desafios que a envolvente colo-
ca a todas as entidades operantes no mercado.

*Grupo BCP/Atlântico
Director – Núcleo de Selecção e Formação

Fernando

Teixeira da Silva*
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Benéfica a permanência destes alunos
no balcão

Fernanda Silva*

Pertencer desde o início
à Alternância é para

mim um motivo de or-
gulho e de satisfação.

Orgulho porque colaborar
num projecto sério e de
qualidade alimenta o meu
"ego profissional"; de facto,
a inserção no mundo do
trabalho dos jovens deste
curso profissional só pode
abonar em favor da sua

qualidade e seriedade.

Satisfação porque se trata de um investimento de grande
lucro no curto prazo de 3 anos .

É gratificante viver o crescimento do sentido de responsa-
bilidade dos alunos, a sua transformação a nível educa-
cional e ético, a mudança na postura e até, por vezes, na
sua apresentação. É comum observarem-se jovens de
cabelos compridos e calças "à dread" no 1° ano e que no
2° ano já mudaram de “look” por consciencialização de
que, na profissão que vão desempenhar, a apresenta-
ção conta muito.

Mais gratificante, ainda, é conviver com eles 3 anos e
depois vê-los uns "senhores bancários" e muitos deles
também" senhores universitários lSGB".

Felicito todos quantos se empenharam e empenham
neste projecto. Aos alunos, os meus parabéns por terem
tido a sorte de serem ou terem sido alunos do IFB.

*Coordenadora do Domínio de Matemática –
Formação em Sala

Curso Geral Bancário

Como formadora no
posto de trabalho

venho relatar um pou-co da
minha experiência.

Foi com grande surpresa e
também com alguma apre-
ensão que em Junho de 93
tive conhecimento de uma
nova função na minha acti-
vidade, "Formadora do IFB"
– o que é que isto era? o que
é que me trazia de mais-
-valia? que preocupações
iria encontrar?

A primeira aluna colocada neste Balcão para estágio já
tinha experiência anterior noutro Balcão. Foi uma expe-
riência a nível de trabalho enriquecedora e bastante
gratificante.

A aluna era muito inteligente, bastante proactiva e dinâ-
mica, o que se reflectiu num trabalho bastante satisfató-
rio quer no exercício das suas funções específicas, quer
na colaboração com o Balcão.

Outros alunos foram colocados neste Balcão, com os
quais tivemos uma boa colaboração, tendo-se articula-
do os seus conhecimentos teóricos com a realidade do
posto de trabalho, que para eles era inicialmente desco-
nhecida.

Para nós, a permanência destes alunos no posto de tra-
balho é bastante benéfica, devido aos seus conhecimen-
tos, postura, rigor, organização e dedicação.

*Banco Santander
Sub-Gerente – Formadora no Posto de Trabalho

Curso Geral Bancário

Irene Santos Costa*

Motivo de orgulho e satisfação

�

�

�

Parabéns ao IFB por conseguir chegar até nós, pois
quem deixou esse estabelecimento de ensino jamais
esquecerá o que fizeram por nós. Mais uma vez Para-
béns e Obrigado – Miguel Ângelo Lourenço Lopes –
4º Curso – Banco Mello.

O sucesso do curso deve-se, em parte, ao facto de os
formadores estarem directa ou indirectamente rela-
cionados com o meio e a realidade da banca – Ana
Patrício – 5º Curso – BPI;

É a forma mais apropriada de se obter formação qua-
lificada na área da banca – Amadiz Sabino – 1º
Curso – BES;

�

�

�

Tenho 23 anos, 4 anos de banca, estou a acabar um
Curso Superior e o que ganho é muito bom para um
primeiro emprego – Carlos Pereira – 2º Curso –
CGD;

Oportunidades que se criam a todos os níveis.
Componente profissional e relações humanas.
Amizades que dificilmente se desvanecerão e que nos
marcaram – Ana Cristina Patrício – 5º Curso – Banco
BPI;

O curso proporcionou-me uma vida estável, tanto ao
nível profissional como familiar – Nuno Barquinha
– 2º Curso – Banco Santander.
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Uma Década

Curso RegularCurso Regular

Em finais de 1988, já lá vão 12 anos, o Instituto de
Formação Bancária, ao anunciar a criação do
Curso Regular de Formação Bancária, escolhia

para a frase “ !”

Adivinhava-se, então, um ritmo de mudança ainda mais
acelerado na banca portuguesa, provocado pela recente
adesão à CEE e pelo advento do mercado único euro-
peu, anunciado para o “mítico” ano de 1992.

O desafio que se pretendia então vencer era, obviamen-
te, o da preparação dos recursos humanos da banca mas
enfatizando a ideia de que o desafio era sobretudo indi-
vidual e, por isso, dirigido a cada bancário consciente
dos ventos de mudança que se aproximavam.

slogan Vença o Desafio

Tratava-se de, sem prejuízo da necessária e indispensá-
vel formação complementar, específica de cada Institu-
ição, de acordo com a sua própria filosofia de gestão e
as circunstâncias particulares da sua actividade, promo-
ver uma formação de carácter geral muito sólida que
teria a adequada tradução nos objectivos, programas e

das acções que seriam levadas a cabo.timing

Na sequência de
diversos Cursos

que, em sala, e como
formando, tive o privilé-
gio de, por volta dos anos
70, frequentar na Associ-
ação Portuguesa de Ban-
cos – e que muito influen-
ciaram beneficamente a
minha vida profissional –
, mantive desde 1980
contacto com a então
recentemente criada

Associação de Formação Bancária – o IFB a partir de
1986. Logo que em 1984 se implantou a metodologia do
Ensino a Distância, passei a colaborar com o Instituto de
Formação Bancária como Delegado de Zona, onde tive a
oportunidade e a satisfação de, mais directamente, tra-
balhar, entre outros, com José Dias, Miguel Pacheco,
Manuel Ferreira e Reinaldo Figueira.

Foi, e continua a ser, um percurso muito enriquecedor
que, pela intencionalidade construtiva que encontrei
latente em todos os responsáveis, bem como pelo grande
desejo e a forte preocupação do IFB em prestar um servi-
ço cada vez melhor à população bancária, acabou por
me ligar sentimentalmente a esta Instituição. Com orgu-
lho posso dizer que, hoje, tenho nos responsáveis, moni-
tores e outros colaboradores do Instituto não só óptimos
colegas que me vêm proporcionando o ensejo de traba-
lhar com satisfação como, principalmente, verdadeiros e
excelentes amigos. Bem hajam por isso!

Ao longo destes anos – e já lá vão mais de 20 – tive opor-
tunidade, como formando, delegado, tutor ou mero cola-
borador, de contactar com algumas centenas de bancári-

Percurso muito enriquecedor

Manuel Gregório Martins*

Reinaldo Figueira

Director Adjunto – Departamento de Ensino a Distância
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Eram, naquela altura, muito grandes as carências de
formação de base dos colaboradores da banca. Daí que
só através de processos pedagógicos avançados e mas-
sificantes fosse possível responder à grande procura
que se antevia.

Logo no ano de arranque do curso (1989) inscreveram-
se 1 385 participantes e no ano seguinte estavam abran-
gidos 2 217 colaboradores bancários.

A surgiu, pois, como a resposta
natural para a situação existente dado que:

Bancários de

A frequência
da actividade profissional;

Cada participante
e de progressão que melhor se adapta às suas

necessidades.

Para atingir objectivos da dimensão dos referidos, foi
necessário estabelecer uma estrutura assente em

essenciais:

de elevada qualidade;
Um eficaz sistema pedagógico e administrativo de

;
Uma credível.

O Plano Curricular foi estruturado após um cuidadoso
levantamento das necessidades tendo presente que o
objectivo principal do Curso é o de proporcionar uma

.
Compreende 18 disciplinas e tem a duração de 3 anos
lectivos.

A criação do curso implicou acentuado esforço de
investimento em recursos humanos e materiais, que se
veio a revelar altamente proveitoso em termos de efi-
ciência, permitindo que, em simultâneo, e num espaço
geográfico que abrange todo o país, sejam satisfeitas as
necessidades básicas de formação de uma população-
alvo muito numerosa.

Desde o início do curso

Destes, 749 conseguiram equivalência ao 12º ano.

Até ao início do ano lectivo de 1999/2000 inscreveram-
se no Curso Regular cerca de 9 800 participantes. É
óbvio que, muitos deles, não completarão as 18 discipli-
nas que

Formação a Distância

todo o país podem participar no
Curso;

não colide com o normal desempe-
nho

pode escolher o ritmo de traba-
lho

três
pilares

Material pedagógico

apoio aos alunos
avaliação

“sólida qualificação técnico-profissional de base”

2 396 colaboradores bancári-
os obtiveram o seu diploma

�

�

�

�

�

�

o compõem. Para alguns tratava-se de um

os que frequentaram os Cursos Regulares de Formação
Bancária – assim chamados a partir de 1989 –, os Cur-
sos Básicos Bancários ou ainda os de duração mais redu-
zida, como os do Euro, Crédito à Habitação, etc.

Que melhor incentivo para um Delegado de Zona que
ouvir dos formandos frases como estas que aqui cito?

“Agora já me sinto à vontade para criticar constru-
tivamente o trabalho que desempenho”;
“Era um tanto inseguro. Agora sinto-me confian-
te”;
“Só agora percebo como era insuficiente a minha
preparação”;
“Sinto-mo mais disciplinado”.

A colaboração que, gostosamente, venho prestando ao
IFB tem sido uma experiência que não só enriqueceu os
meus conhecimentos como os manteve actualizados.
Embora com 42 anos de serviço à banca, nunca deparei
com uma disciplina dos Cursos da qual pudesse dizer que
já tudo sabia.

Pelo que de bom o Instituto me proporcionou o meu
muito obrigado.

�

�

�

�

*Delegado de Zona (Faro)

Curso Regular como motivador de
outros estudos

O Curso Regular de
Formação Bancária

permitiu-me adquirir e
aprofundar um variado
leque de conhecimentos
sobre a ac t i v idade
b a n c á r i a n a s s u a s
diversas áreas, desde as
operações bancárias
gerais a temas mais
específicos, como os
mercados financeiros.

Considero que alguns dos
conhecimentos adquiridos me ajudam, hoje, a
desempenhar mais facilmente e com outro nível de
qualidade algumas tarefas que me são atribuídas no
meu local de trabalho.

Por outro lado, o facto de ter obtido bons resultados no
Curso Regular despertou-me o interesse por outras
matérias e motivou-me a prosseguir os estudos,
encontrando-me neste momento a frequentar o 3º ano
do Curso Superior de Gestão Bancária.

*Ex-Formanda

Paula Cristina

Malveiro Matias*

Os Resultados Obtidos
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O Sistema Integrado
do Crédito Agrícola

Mútuo (SICAM) re-sulta
da interacção jurídica e
operacional do conjunto
das Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo e da
Caixa Central, enquanto
entidade de coordenação,
nos termos do artigo 3º
dos seus Estatutos.

Para a adequada prosse-
cução da sua missão e boa prestação de serviços aos seus
associados e clientes, o SICAM tem desenvolvido e man-
tém um conjunto de projectos e acções tendentes a
garantir processos operacionais de crescente qualidade,
contexto este onde ressaltam fortes investimentos em
diferentes áreas, nomeadamente numa adequada gestão
do recrutamento e selecção de colaboradores, bem como
na sua formação profissional.

Através do seu próprio e específico processo de constitui-
ção e consolidação, o SICAM tem crescentemente valori-
zado, enquanto aspecto essencial dos seus princípios
cooperativos e mutualistas e da sua estratégia comer-
cial, uma política de contratações assente na selecção de
perfis consonantes com as competências exigíveis, o que
conduz também a um especial enfoque nos candidatos já
portadores de formação bancária específica, nomeada-
mente o Curso Geral Bancário (em regime de alternân-
cia) ou os Cursos Básico e Regular de Formação Ban-
cária.

Neste âmbito, o Instituto de Formação Bancária, en-
quanto escola da banca vocacionada para a prestação de
actividades formativas de diferentes tipologias, tem pres-
tado inestimáveis serviços, entre os quais avulta, a jusan-
te, a possibilidade de incrementar o nível habilitacional e
de conhecimento da prática apresentado pelos
candidatos à profissão.

No entanto, é no domínio da actualização de conheci-
mentos e na fixação de uma sólida plataforma de compe-
tências bancárias (em especial para os empregados cuja
antiguidade ou dinâmica institucional constituírem um
impedimento em tempo oportuno) que deve ressaltar-se
o papel do IFB e do CRFB – Curso Regular de Formação
Bancária.

Desde que este foi disponibilizado, o SICAM, especial-
mente na segunda metade da década de 90, investiu for-
temente nesse instrumento formativo, o qual tem respon-
dido cabalmente às expectativas quer pela seu progressi-
va actualização, quer pela sua capacidade de manter a
qualidade através do sistema de ensino a distância.

on job

Nuno Cordeiro*

objectivo demasiado ambicioso e, quiçá, pouco adapta-
do às suas necessidades.Aforma flexível como o Curso
está organizado permite que cada um atinja o patamar
que mais lhe interesse, concluindo apenas as discipli-
nas que considere mais importantes.

Nos cuidados postos na elaboração no material pedagó-
gico reside uma das principais razões do êxito do Curso.
Seguindo um modelo próprio, concebido pelo IFB, o

distribuído aos alunos integra manuais, casse-
tes vídeo e áudio e disquetes com didáctico.

O investimento feito pelo Instituto nesta área ultrapassa
largamente o âmbito do Curso Regular. Com efeito, os
materiais pedagógicos, criados sempre numa base
modular, permitiram a sua utilização em inúmeros
outros projectos de formação, dada a facilidade com
que podem ser adaptados.

Combater o isolamento dos participantes, próprio de
qualquer sistema de ensino a distância, constitui sempre
uma prioridade do Instituto.

package
software

O mundo pula e avança ...
TERMINARAM O CURSO

2 396
Concluíram o curso
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O Material Pedagógico

O Sistema de Apoio
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No caso do Curso Regular, a estratégia adoptada pode
resumir-se aos seguintes aspectos:

Criação de uma estrutura descentralizada, baseada em
Delegados de Zona espalhados pelo país e enquadran-
do grupos de cerca de 20 participantes. O seu papel está
basicamente orientado para o estímulo e a motivação do
seu grupo.

Para além do apoio do Delegado de Zona, os formandos
têm oportuni

No caso do Curso Regular, dada a necessidade de reali-
zar anualmente largos milhares de provas de exame,
optou-se por um sistema automático, baseado num

informático próprio. Tal sistema permitiu a cria-
ção de uma base de dados com mais de 5 000 perguntas,
a partir da qual é possível gerar o tipo de exames ou tes-
tes que melhor se adeque a cada situação.Aprópria clas-
sificação é feita automaticamente e os resultados trans-
portados para o processo individual de cada partici-
pante.

Por esta metodologia, é ainda possível obter elementos
de gestão que se revelam de extrema importância quer
em termos pedagógicos, quer como suportes adminis-
trativos.

Pela dimensão atingida e, sobretudo, pelos resultados
que tem proporcionado, o Curso Regular constituiu um
dos projectos mais marcantes da vida do IFB.

Raros serão os projectos de formação que conseguem
manter-se ao longo de mais de uma década. No caso do
Curso Regular, tal foi possível graças a uma permanen-
te atenção às mudanças que atravessam, há anos, o sec-
tor bancário e que têm profundo impacto nas matérias
que integram o plano curricular. Houve, em cada
momento, que introduzir as adaptações peda

soft-
ware

dade de, em todas as disciplinas, assistir a
Sessões de Apoio conduzidas por especialistas das res-
pectivas matérias. O principal objectivo é o esclareci-
mento de dúvidas e a resolução de problemas surgidos
durante o auto-estudo.

Como em qualquer projecto de Formação a Distância, a
existência de um sistema de avaliação eficaz e credível
revelou-se essencial para os resultados obtidos.

gógicas,
técnicas e mesmo organizativas determinadas pela evo-
lução da banca.

Cada área do Curso
Regular, a que, neste

contexto, também pode-
mos chamar disciplina,
tem por detrás um res-
ponsável que deu origem à
criação de uma figura cujo
nome já se adivinha – a do
Responsável de Área (RA).
Dito de outra forma, este
RA é um técnico da maté-
ria respectiva que foi con-
vidado pelo IFB para ter a
seu cargo a concepção e a manutenção da qualidade das
peças pedagógicas essenciais, das quais depende a apli-
cabilidade da metodologia do Ensino a Distância (ED).
Estamos então a referir-nos, concretamente:

Aos Manuais e a alguma documentação de apoio
(por exemplo, o Regime Geral das Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras, brochuras sobre
o Euro, entre outras);
Aos Testes Intermédios (TI);
Aos Exames.

Começando pelos Manuais – matéria-prima fundamen-
tal para a elaboração dos restantes suportes pedagógi-
cos –, estes devem traduzir uma imagem tão fiel quanto
possível da realidade financeira em geral e bancária em
particular. Consequentemente, conhecendo a velocidade
a que os factos se sucedem, praticamente não existem
matérias de estudo que não sintam estas alterações, exi-
gindo ao RA um dinamismo de actuação compatível com
a inovação, mas, simultaneamente, com as normas que
regulam os projectos de formação em que se encontra
inserido – estamos a pensar, por exemplo, no facto de os
textos terem de utilizar a linguagem própria do ED, bem

�

�

�

O papel do Responsável de Área

As centenas de empregados do SICAM que frequentaram
o CRFB têm igualmente correspondido quer em resulta-
dos académicos, quer em crescimento de produtividade,
valorizando-se pessoal e profissionalmente e contribuin-
do ainda para a satisfação dos associados e clientes, tal
como para a projecção da capacidade do SICAM e do IFB
em particular e do Sistema Bancário em geral.

Se, como dizia António Gedeão, “ o mundo pula e avança
como bola colorida nas mãos de um criança”, também os
agentes envolvidos na formação e, neste caso, no Curso
Regular de Formação Bancária saberão certamente res-
ponder aos novos desafios e exigências, evoluindo e ac-
tualizando o conhecimento numa óptica de produtivida-
de e no interesse das partes intervenientes.

*Director de Recursos Humanos
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Lúcia

Assunção Fernandes*

Delegados de zona

Apoio presencial

O Sistema de Avaliação

Um Balanço
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Do Curso Regular, em determinado momento, nasce-
ram , que vieram a ter igualmente
grande impacto pelo número de participantes abrangi-
dos. O e o

são os exemplos mais impor-
tantes.

Mas o Curso Regular há muito que ultrapassou as
fronteiras do país. Bancários de todos os PALOP (

) beneficiam hoje da formação proporci-
onada pelo projecto. O Instituto tem sabido, na altura
própria, apoiar a criação das soluções que, partindo da
mesma matriz, melhor se adaptam a cada país. Tudo
isto, naturalmente, em ligação com os Institutos ou orga-
nizações locais entretanto criados. Mesmo na Europa –

– têm surgido solicita-
ções a que o Instituto sempre procurou dar resposta.
Colaboradores de bancos portugueses naqueles paí-
ses têm beneficiado da frequência do Curso Regular e
do Curso Básico Bancário, e alguns deles obtiveram
os respectivos diplomas concluindo todas as disci-
plinas.

Apesar de, durante 12 anos, ter conseguido manter-
se como uma referência na formação bancária em Por-
tugal, o Curso Regular precisa, inevitavelmente, de
uma adaptação às necessidades actuais da banca.

As qualificações iniciais dos novos empregados (a
que o Curso se destina privilegiadamente) são hoje
bastante mais elevadas. Haverá que ter isso em conta
na criação de novas soluções de formação que sucedam
ao Curso Regular.

Note-se, no entanto, que muitos dos princípios básicos
da actividade bancária que o Curso Regular transmite
serão indispensáveis em qualquer programa de for-
mação, mesmo que destinado a colaboradores já com
formação universitária, como hoje é regra na banca.

Um novo Plano Curricular está em preparação e absor-
verá todos os ensinamentos e toda a experiência do
Curso Regular. Em termos técnicos, constituirá uma
resposta actual às novas exigências da banca e, em ter-
mos pedagógicos, adoptará soluções flexíveis que per-
mitam aos bancários fazer autonomamente a sua pre-
paração profissional “onde, quando e como” lhes for
mais conveniente.

soluções autónomas

Curso Básico Bancário Curso de Comuni-
cação Escrita e Oral

Cabo
Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe, Angola e
Moçambique

França, Suíça e Luxemburgo

�

como na necessidade de os Testes Intermédios e respecti-
vas Avaliações Formativas obedecerem a uma estrutura
específica e serem enviados aos alunos de acordo com um
determinado calendário, que tem em vista a realização
das Sessões de Apoio e dos Exames em cada ano lectivo.

De facto, todos estes materiais pedagógicos obedecem a
princípios e a regras técnicas e pedagógicas, de conteúdo
e de forma, que estão necessariamente subjacentes à sua
elaboração, sem que se possa perder a noção da sua
interdependência e do modo como se articulam, sob pena
de não cumprirem a respectiva função.

Uma vez que os Testes Intermédios e os Exames são, em
regra , concebidos a partir de bases de dados de pergun-
tas, facilmente se depreende a importância da manuten-
ção das mesmas, pelo RA, com o número e com o tipo de
perguntas adequados, de forma a que, quando necessá-
rio, as possa seleccionar de acordo com cada caso concre-
to, tendo sempre em conta aspectos como o nível cogniti-
vo, a abrangência da matéria ou a Sessão do Manual a
que pertencem.

Outra das preocupações do RA prende-se com a técnica
de elaboração de “perguntas fechadas”. Estas são regi-
das por um determinado conjunto de regras que dificul-
tam bastante a sua concepção, embora assegurem que
essas perguntas possuem a estrutura ideal para serem
utilizadas em ED.

Na formulação destas perguntas é necessário tomar em
atenção um complexo leque de variáveis que se condicio-
nam mutuamente – afinal, é preciso não esquecer que os
distractores devem ser inteligíveis, possíveis, não exces-
sivamente difíceis mas suficientemente distractivos.

Para além das perguntas, há que pensar nas respostas,
constituindo também incumbência do RA, no tocante aos
Testes Intermédios, a elaboração das denominadas Ava-
liações Formativas dos TI, onde se deverá, com uma
explicação relativamente sucinta da questão, suscitar no
formando a vontade de consultar a Sessão do Manual
onde se encontra desenvolvida aquela matéria e, no que
respeita aos Exames, a concepção da grelha de respostas
às “perguntas fechadas” e das instruções para correcção
das “perguntas abertas”, tendo em vista objectivar ao
máximo os critérios de correcção dos vários classifi-
cadores.

São todos estes procedimentos que preenchem grande
parte da actividade do RA e que lhe conferem um carácter
peculiar, assumindo a responsabilidade por um papel
essencial que, apesar de não ser desempenhado junto dos
formandos, existe em função dos mesmos, enquanto
destinatários deste projecto de formação.

1

2

*Responsável de Área de Direito Bancário e
Sistema Financeiro Português

Curso Regular de Formação Bancária

1 Também podem ser gerados pelo RA no momento e em função das
necessidades concretas.

2 Distractor: cada uma das opções de resposta para além da certa, nas
perguntas fechadas.

O Futuro
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OInstituto de Formação
Bancária faz 20 anos!

A este propósito, foi-
-me pedido um depoimento
com base na minha expe-
riência nesta Instituição.

A colaboração ao longo de
mais de 10 anos com o IFB,
quer como delegada de zo-
na no âmbito do Curso Re-
gular de Formação Bancá-
ria, quer como monitora,
tem sido extremamente gratificante e enriquecedora,
porque exige uma constante actualização, levando a
uma maior valorização profissional e dá a oportunidade
de nos relacionarmos, em cada ano, com novos forman-
dos, do que resulta uma mais-valia em termos humanos e
profissionais.

Dado o ritmo a que as alterações decorrentes da onda de
fusões/operações de concentração e da inovação ao nível
dos produtos, canais de distribuição, etc., se sucedem no
nosso sector, é cada vez mais interessante e valiosa a
troca de informações e o confronto com as práticas das
diferentes Instituições.

Por outro lado, é também muito gratificante ver nascer
a coesão, espírito de grupo, amizade entre pessoas, algu-
mas da mesma Instituição, que inicialmente não se co-
nhecem e que, ao longo dos três anos do curso, vão parti-
lhando as suas vivências, chegando ao fim com novos
amigos, novos horizontes, vontade quase sempre concre-
tizada de ir mais longe, prosseguindo a sua formação ao
nível do ensino superior. Com efeito, nos últimos anos
têm sido muitos os formandos que prosseguem a sua
formação inscrevendo-se no Curso Superior de Gestão
Bancária. É igualmente muito revelador do sucesso do
Curso Regular o facto de muitos dos novos formandos se
inscreverem por incentivo dos seus colegas (superiores
hierárquicos, muitas vezes) antigos alunos do Curso.

Nos últimos anos, nota-se que a generalidade dos for-
mandos está altamente motivada, apesar da crescente
dificuldade em disporem de tempo para participarem nas
sessões de apoio e, claro está, para o necessário estudo.
Prova desta motivação, no caso de Leiria, são os prémios
de melhor aluno conquistados regularmente e até para
mais que um dos anos ou o facto de nos últimos exames
de Fevereiro apenas ter faltado uma pessoa (e por doen-
ça) dos cerca de 40 formandos dos 3 núcleos.

*Delegada de Zona e Formadora (Leiria)
Curso Regular de Formação Bancária

É frequente ouvir dizer-se
que os homens passam

e as Instituições ficam. Se
a asserção contém uma
grande dose de verdade,
também não é menos ver-
dade que as Instituições só
subsistirão se e enquanto
perdurarem no coração e
na memória dos homens.

A utilidade, a oportunida-
de e particularmente o
mérito constituem, em
meu entender, o substrato

fundamental para que uma Instituição se afirme no
tempo e se perpetue na memória e no coração daqueles a
quem serviu.

É com satisfação que hoje reconhecemos o lugar de mere-
cido destaque que o INSTITUTO DE FORMAÇÃO
BANCÁRIA, digno herdeiro da Associação de Formação
Bancária, tem entre os seus pares.

Pioneiros em muitos aspectos, os Cursos da Associação
de Formação Bancária permitiram a um sem número de
bancários retomar o e a apetência pelo saber e pelo
bem fazer, rompendo com a indiferença e o comodismo a
que uma certa letargia, imposta por razões político-
-económicas, parecia tê-los condenado.

Foi a acção da Associação fundamental nesta fase, cruci-
al para muitos bancários descrentes no futuro que lhes
estaria reservado e incertos das compensações que pode-
riam advir do esforço que então lhes era exigido.

Confrontada com tamanhos problemas, logo no seu iní-
cio, teveaAssociaçãoBancáriaoengenhoeaartede, fruto
do empenho abnegado dos seus dirigentes e servidores,
alterar mentalidades e instituir métodos de estudo que
fossem em cada momento ao encontro das necessidades
daquelesqueconstituemasuarazãodeser,osbancários.

Mas o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido já foi
muito para além do círculo dos seus destinatários natu-
rais e ultrapassou fronteiras, sendo hoje o INSTITUTO
DE FORMAÇÃO BANCÁRIA convidado a colaborar com
as mais diversas entidades e nos mais diferentes países.

Acumulando saber de experiência feito, soube o Instituto
ter sempre como objectivo o futuro, não se tendo deixado
adormecer pelos louros do presente nem se intimidando
com os novos desafios, que se adivinham cada vez mais
complexos.

O INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA existirá
enquanto persistir o espírito de bem servir que julgo ter
sido sempre o apanágio de todos aqueles que o têm servi-
do e que fizeram dele a prestigiosa Instituição que é.
Daqueles a que serviu e a quem serve, bancários e não
bancários, virá sempre um BEM-HAJA de agradecimento
e um até …sempre.

élan

Formador – Curso Regular de Formação Bancária

As instituições ficam ... Formandos altamente motivados

Manuel Fernandes* Ana Isabel Bernardes*
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