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O EURO está a chegar!

Aproxima-se do fim a caminhada que se iniciou com o nascimento do
Euro em 1 de Janeiro de 1999. Em 1 de Janeiro de 2001, as notas
e moedas de Euro – o Euro ao vivo – entrarão em cena, isto é, estarão
em circulação.

A passagem à moeda única constituiu, e constitui ainda, um assinalável
desafio para o sector financeiro. É que os bancos, para além de
defrontarem os problemas decorrentes da sua própria adaptação,
assumem um papel ímpar no esclarecimento e apoio aos seus clientes –
empresas e particulares.

O Instituto de Formação Bancária assumiu o papel que, neste contexto,
lhe competia, tendo iniciado em 1997 um vasto programa de formação
sobre a moeda única europeia, que integrou seminários para dirigentes e
quadros de topo, numerosos cursos presenciais de curta duração e,
perante a imperativa necessidade de formação massificada, culminou com
a organização de um curso a distância que, entre 1997 e 1999,
congregou mais de 25 000 participantes.

A INFORBANCA manteve-se também atenta a esta conjuntura,
complementando a acção formativa do IFB com a secção permanente “O
Euro e a Banca”, que marcou presença na revista nos últimos anos, e
intensificando ultimamente, como o presente número testemunha, a
inserção de noticiário sobre a implementação da moeda única.

O Instituto e a sua revista prosseguirão esta linha de acção, elegendo
agora como objecto, nesta fase derradeira de implementação do euro, as
questões mais direccionadas para os aspectos materiais das notas e
moedas e do respectivo manuseamento.

O IFB fez, assim, jus ao convite que lhe foi dirigido para se tornar
“Parceiro Oficial do Euro”, integrando a campanha informativa que o
Banco Central Europeu e os Bancos Centrais da Zona Euro levam a
efeito até ao início do próximo ano, a que damos a nossa colaboração.

Manter-nos-emos, deste modo, na primeira linha de informação e
esclarecimento, atentos a esta realidade:

“O EURO está a chegar!”

INFORBANCA
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crédito

Operacionais

OperacionaisCrédito e

deRiscosRiscos

Adelaide Cavaleiro*

Não obstante a contribuição inegavelmente positiva
do Acordo de Capital de 1998 (Comité de Supervi-
são Bancária de Basileia) para a estabilidade

financeira, o presente regime de adequação dos fundos
próprios das instituições de crédito e empresas de investi-
mento contém algumas deficiências, as quais ganharam
maior visibilidade com o desenvolvimento do processo de
inovação financeira e tecnológica entretanto ocorrido:

A estrutura dos ponderadores de risco dos activos e
das operações extrapatrimoniais não estabelece uma
diferenciação adequada do perfil de risco, em termos
efectivos e económicos, das contrapartes;
A divergência entre os conceitos de capital regula-
mentar e de capital económico potencia comporta-
mentos de arbitragem regulamentar;
O Acordo não permite, para efeitos de redução dos

�

�

�

riscos de crédito, novas técnicas ou instru-
mentos – tais como, em determinadas cir-
cunstâncias, a colaterização ou os deriva-
dos de crédito –, o que pode redundar na
introdução de incentivos perversos.

Assim, o Comité de Basileia emitiu, em
Junho de 1999 e Maio de 2001, documentos con-
sultivos, nos quais apresenta um conjunto de
recomendações visando uma reformulação pro-
funda doAcordo de Capital.

Entretanto, no contexto da Comunidade Euro-
peia, prosseguem trabalhos no mesmo domínio,
cujos principais objectivos consistem em, por
um lado, garantir uma convergência mínima dos
requisitos prudenciais a nível internacional e
em, por outro lado, atender à especificidade dos
sistemas bancários, ao diferente campo de apli-
cação das medidas prudenciais (além dos ban-
cos, outras instituições financeiras, como as
empresas de investimento), à diversidade da
aplicação, na prática, dessas medidas ( méto-
dos e perímetros de consolidação) e à diferente
natureza dos requisitos (normas legalmente

imperativas recomendações).
A revisão do regime de fundos próprios baseia-se nos

seguintes princípios e objectivos:
Manutenção dos actuais níveis globais de capitaliza-
ção, de modo a preservar a solidez e solvabilidade dos
sistemas financeiros, embora seja de esperar uma
redistribuição dos requisitos entre sistemas e institui-
ções;
Cobertura de forma adequada dos riscos subjacentes
às actividades financeiras, aumentando o grau de sen-
sibilidade ao perfil de risco efectivo das instituições;
Abordagem mais abrangente, visando-se a cobertura
de outros riscos, como os riscos operacionais, os riscos
jurídicos e, de forma mitigada, os riscos de taxa de juro
(da carteira bancária);
Atribuição de uma importância acrescida aos sistemas
de avaliação, gestão e controlo de riscos das institui-

v.g.,

versus

�

�

�

�

O Novo Regime de Adequação dos Fundos Próprios das
Instituições de Crédito e Empresas de Investimento
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ções e grupos financeiros, o que se traduzirá na maior
relevância da componente qualitativa quer da gestão
corrente, quer da própria supervisão prudencial;
Carácter evolucionista do novo Acordo (com possibi-
lidade de transição gradual de métodos para
métodos mais rigorosos), ou, por outras palavras, mul-
ti-opcional, visando acomodar instituições com dife-
rentes graus de sofisticação dos sistemas internos de
gestão e controlo de riscos, ou com actividades de com-
plexidade diversa.

O novo regime assenta em três blocos:
Definição do âmbito da consolidação e determinação
dos requisitos mínimos de fundos próprios para a
cobertura dos riscos de crédito e dos “outros riscos”
(como os operacionais ou jurídicos) – 1º Pilar (na ter-
minologia do Comité de Basileia) ;
Convergência das políticas e práticas de supervisão
(que podem originar, nomeadamente, a fixação de
requisitos mínimos diferenciados, em função dos per-
fis de risco ou da solidez dos sistemas de gestão e con-
trolo interno das instituições) – 2º Pilar (

);
Prestação de informações aos mercados e ao público
em geral, de modo a assegurar uma maior transparên-
cia sobre a situação financeira e solvabilidade das ins-
tituições – 3º Pilar (disciplina de mercado).

Dada a dimensão e complexidade das matérias em cau-
sa, iremos centrar-nos nos requisitos mínimos de fundos
próprios para cobertura do risco de crédito e do risco ope-
racional.

As propostas contemplam dois métodos – o método
e o método dos internos. As alterações mais

substanciais ao primeiro método incidem na grelha de pon-
deradores, de maneira a torná-los mais correlacionados
com o risco de crédito efectivo das contrapartes, no recurso
às agências de e na introdução de ponderadores de
50% (além dos aplicáveis aos empréstimos hipotecários
destinados à aquisição de habitação) e de 150%.

Ambos os métodos partem da premissa de que os requi-
sitos de fundos próprios se destinam à cobertura das perdas
não esperadas, enquanto as perdas esperadas (ainda não
verificadas, mas determináveis) deverão ser salvaguarda-
das através de provisões para riscos gerais de crédito e/ou
estatísticas.

No que diz respeito à consistência entre o método
e o sistema de internos, deve salientar-se que:
O método dos internos não deve ser “banaliza-
do”, com o intuito de o disponibilizar à generalidade
das instituições financeiras, sem um rigor mínimo na
verificação da observância de critérios quantitativos e
qualitativos (uma vez que se admite que este método
conduzirá a requisitos mínimos inferiores);
O novo regime deve ser perfeitamente explícito quan-
to à proibição de entre os dois métodos,
que provavelmente virão a ser utilizados parcial e

�

�

�

�

�
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standard

supervisory
review

stan-
dard ratings

rating

stan-
dard ratings

ratings

cherry picking

1

Riscos de Crédito
Método standard

simultaneamente por um número muito significativo
de instituições de crédito e empresas de investimento.

Por outro lado, o método não deve ser qualifi-
cado como um sistema intercalar ou inferior, até porque
muitas instituições o aplicarão, a longo prazo, pelo menos
para algumas sub-carteiras de crédito ( soberanos).

Por outro lado, deve assinalar-se o risco de algumas ins-
tituições optarem deliberada e indefinidamente pelo méto-
do , com o objectivo de “poupar fundos próprios
regulamentares” ( carteiras muito concentradas ou com
uma maturidade residual média muito elevada), o que deve-
rá exigir uma intervenção das autoridades de supervisão.

Delinearam-se dois métodos de internos – um
mais simplificado ( ) e outro mais sofisti-
cado ( ) – baseando-se os requisitos míni-
mos de reconhecimento, por parte das autoridades de super-
visão (quanto ao primeiro):

Na capacidade de as instituições financeiras estima-
rem a probabilidade média de incumprimento – para
cada classe de risco2 ( ) – para o hori-
zonte temporal de um ano;
Na existência de procedimentos adequados de gestão e
controlo dos processos de e de acompanhamen-
to da carteira de empréstimos.

A opção por um modelo simplificado de internos
resulta da verificação factual de que o recurso a metodolo-
gias mais complexas afastaria um número elevado de insti-
tuições financeiras comunitárias que, por conseguinte, se
veriam constrangidas a utilizar o método , que se
admite ser menos consonante com o perfil de risco efectivo
das contrapartes e que se defronta com a escassez das nota-
ções externas por parte da maioria das empresas europeias.

O método ou melhor, os ponderadores de ris-
co, recorrem aos fornecidos por agências de notação
externas, assumindo, pois, particular importância os critéri-
os de reconhecimento das mesmas pelas autoridades de
supervisão. Os critérios fundamentais são qualificados
como “credibilidade” e “transparência”, e o seu cumpri-
mento será aferido atendendo, em particular, à metodologia
utilizada, à aceitação pelo mercado, à independência, aos
recursos humanos e tecnológicos, à experiência e à correla-
ção entre as avaliações de crédito ( ) e as taxas efecti-
vas de incumprimento ( ).

Relativamente ao tipo de notações externas, serão privi-
legiados os de longo prazo dos mutuários ou as
notações de dívida sénior de longo prazo. Na presença de

múltiplos, serão seguidas regras já previstas em
directivas comunitárias. Quanto aos não solicita-
dos, a opinião maioritária advoga o princípio da subsidarie-
dade, eventualmente enquadrado por orientações comuns.

No que se refere aos ponderadores de risco, as propostas
são fundamentalmente as seguintes:

Para os activos sobre administrações e bancos cen-
trais, utilização das notações de dívida soberana de
longo prazo em moeda nacional;
Para as administrações regionais e locais, bem como

standard

v.g.,

standard
v.g.,

ratings
foundation method

advanced method

borrower grade

rating

ratings

standard

standard,
ratings

ratings
default

ratings

ratings
ratings
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para outras entidades do sector público, manutenção
dos critérios actualmente previstos na Directiva “Rá-
cio de Solvabilidade”;
Para as instituições supranacionais, como a Comuni-
dade Europeia, o BCE, o FMI e o BIS, coeficiente de
ponderação idêntico ao mais favorável atribuível aos
soberanos. Permite-se, ainda, uma ponderação nula
para um conjunto restrito de bancos multilaterais de
desenvolvimento;
Para os coeficientes de ponderação dos bancos e das
empresas de investimento3, apresentam-se duas
opções mutuamente exclusivas:

Uma das hipóteses consistirá em atribuir-lhes um
peso imediatamente superior ao da respectiva admi-
nistração central;
Noutra opção, serão usadas as notações das agên-
cias de , associadas a um tratamento prefe-
rencial das exposições interbancárias de curto prazo
(maturidade original não superior a três meses).

Genericamente, continuará a ser afectado um peso de
100% às empresas não financeiras, embora se admita
um coeficiente de ponderação mais reduzido (50%) no
caso de sociedades que beneficiem de notações de, no
mínimo,A– (ou equivalente).

Em síntese e simplificadamente:

Assim, um dos trabalhos em curso consiste na “escala de
equivalência” das notações usadas pelas diferentes agên-
cias de , uma vez que, inicialmente, o Comité de Basi-
leia se apoiou na Standard and Poors. No segmento das agên-
cias de com actividade predominantemente nacio-
nal, competirá às autoridades de supervisão realizar esse
exercício.

Tem vindo a assistir-se a uma “aproximação” entre o
método e o , dado que, no caso
do segundo, com excepção das probabilidades de ,
os restantes parâmetros do processo de cálculo dos requisi-
tos de fundos próprios não serão estimados pelas institui-
ções, mas antes fornecidos exogenamente pelas autorida-
des de supervisão. É o caso, designadamente, da

(LGD)5 e da (EAD)6.
Tomando como exemplo a carteira de empréstimos a

, as autoridades de supervisão disponibilizarão
elementos acerca da LGD – 50%, em geral, e 75% para acti-
vos subordinados não colateralizados adequadamente – e

-

-
rating

rating

rating

standard foundation method
default

loss given
default exposure at default

corporates

�

�

�

estabelecerão “ponderadores de risco de referência”
(BRW), em que se assume uma maturidade média de três
anos.

Para cada LGD, os requisitos de fundos próprios serão
derivados das fórmulas:

LGD BRW (PD) EAD
12.5 LGD EAD,

escolhendo-se o menor resultado.
No entanto, mesmo o suscita alguns

problemas relevantes, entre os quais avulta a inexistência
de uma definição, harmonizada e objectiva, de incumpri-
mento, a qual, nos diversos Estados-membros, varia essen-
cialmente em função das convenções contabilísticas e/ou
dos regimes de provisionamento. Ora, o conceito de refe-
rência (apresentado pelo Comité de Basileia) peca corrente-
mente pela subjectividade e amplitude das opções.

De qualquer modo, o que importa assegurar é a inibição
de comportamentos oportunistas de “poupança” de fundos
próprios regulamentares através do recurso ao método dos

internos, em condições que não sejam minimamen-
te satisfatórias. O problema é ainda mais complicado, na
medida em que as autoridades de supervisão terão decerto
dificuldades em avaliar, de forma sistemática, os sistemas
das instituições financeiras, devido a escassez de recur-
sos.

Aquelas razões explicam porventura a ênfase colocada
nos critérios qualitativos a que os sistemas de inter-
nos devem obedecer para serem reconhecidos pelas autori-
dades de supervisão e na existência de um período transitó-
rio (durante o qual apenas um sub-conjunto daqueles crité-
rios seria determinante em termos do reconhecimento dos
sistemas).

Alista desses critérios encontra-se ainda longe de encon-
trar “estabilizada”, devendo, contudo, salientar-se os
seguintes:

Avaliação independente (mesmo que realizada por
uma unidade de estrutura interna) dos
Acompanhamento, por parte da administração e da
“alta direcção” ( aprovação do processo de estima-
ção das probabilidades de incumprimento);
Auditoria interna com periodicidade no mínimo anual;
Adequação das séries temporais e dos sistemas de
informação (IT);
Integração dos internos nos sistemas de gestão
de risco;

e .
Por último, é notório um conjunto de imprecisões e/ou

opções que deverão ser aprofundadas tecnicamente.Atítulo
ilustrativo:

Aobrigatoriedade de não mais de 30% das exposições
se concentrarem em qualquer classe de pode
não se justificar em relação a algumas instituições;
A possibilidade de excepções à actualização dos

internos com uma periodicidade no mínimo
anual;
O requisito de os sistemas internos se encontrarem em
funcionamento há pelo menos dois anos, que é aplicá-
vel durante o período transitório, pode ser demasiado
“simplificador” mesmo num regime que se pretende
evolutivo.

x x
x x

foundation method

ratings

ratings

ratings;

v.g.,

ratings

Stress testing backtesting

ratings

ratings

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Método dos internosratings

[AAA a AA]
[A+ a A–]
[BBB+ a BBB–]
[BB+ a B–]
Inferior a B–
Sem rating

0%
20%
50%

100%
150%
100%

20%
50%

100%/50%
100%
150%

100%/50%

20%
50%

100%
100% (só até BB–)
150% (Inferior BB–)
100%

Empresas Não
Financeiras4

Instituições
FinanceirasSoberanos
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O conceito de risco operacional é o seguinte: o risco de
uma perda (directa ou indirecta) resultante de falhas dos
procedimentos de controlo interno, dos sistemas de infor-
mação, dos recursos humanos, ou de causas externas.

Existem, em princípio, três métodos para o apuramento
dos requisitos de fundos próprios para cobertura dos riscos
operacionais:

= Resultados correntes % (20 ou
30%).

Decomposição das actividades por “linhas de negó-
cio”;
As autoridades de supervisão, com base em amostra
do sistema bancário, calculam: (a) o peso relativo de
cada linha de negócio (p), (b) 20% dos fundos próprios
totais para riscos de crédito e de mercado (MRC), (c)
os fundos próprios a afectar a cada linha de negócio
(MRCL) e (d) o parâmetro

= 0,2 MRC p (de cada linha de negócio)/ MRCL
Para uma dada instituição, o requisito de fundos pró-
prios para cada linha de negócio será dado por:
(Indicador %) = z
Requisito agregado de fundos próprios para risco ope-
racional para a mesma instituição de crédito = z

(que requer a aprovação
pelas autoridades de supervisão):

Decomposição das actividades por linhas de negócio e
tipos de perdas;
Fixação, pelas autoridades de supervisão, de indicado-
res de exposição (EI) e factores percentuais (g) para
cada linha de negócio/tipo de perda;
Determinação, pelas instituições, das “probabilidades
de evento” (PE) e da “perda dado o evento” (LGE);
A perda esperada por linha de negócio/tipo de perda
será dada por:

Método básico

Método :

Método da medição interna

´ a

b

b

b

standard

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

EL= EI PE LGE
As autoridades de supervisão fornecem um factor (g)
para cada linha de negócio/tipo de perda, que transfor-
ma a perda esperada num requisito de fundos próprios;
O requisito agregado de fundos próprios é calculado
aditivamente.

Deve ainda notar-se:
A possibilidade de migrar do segundo para o terceiro
método, de modo progressivo (apenas um número
limitado de linhas de negócio em cada fase);
A não aceitação de quaisquer técnicas de redução dos
riscos operacionais, com excepção, porventura, de
alguns tipos de contratos de seguro (que deverão, em
princípio, conformar-se a um conjunto de critérios
harmonizados);
Os problemas associados aos requisitos para cobertura
de riscos operacionais, na medida em que são aplicá-
veis a actividades que não se encontram harmonizadas
a nível comunitário ( serviços de custódia), ou que
também são desenvolvidas por entidades não sujeitas
ao regime de adequação de fundos próprios ( ges-
tão colectiva de activos pelos fundos de investi-
mento).

� �

v.g.,

v.g.,

*Técnica Consultora do
Banco de Portugal

1O novo Acordo não toca, de forma significativa, nem no conceito de fundos
próprios regulamentares, nem nos requisitos de capital para cobertura dos riscos de
mercado.

2No mínimo, seis para os créditos vivos e duas para os créditos vencidos.
3É possível que os Serviços Jurídicos da Comissão se venham a pronunciar pela

obrigatoriedade de aplicar a mesma ponderação a todas as instituições de crédito e
empresas de investimento com sede na Comunidade, face ao princípio da não
discriminação.

4Inclui companhias de seguros.

(ou seja, líquida das técnicas e instrumentos de redução de risco).

(ou seja, por exemplo, líquida das provisões específicas).

5Extent of the financial loss that the institution will experience if a default occurs

6Extent to which the banks expect to be exposed to a counterparty in the event of
its default

�

�

�

�

�

�
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hipotecário
No presente artigo, pretende-se analisar

a evolução do crédito hipotecário e, em

particular, do crédito à habitação, nos

últimos anos em Portugal.

Foram também seleccionados alguns

aspectos relacionados com esta

temática que, por se julgarem de

interesse, foram igualmente objecto de

atenção nesta exposição.

Hipotecário
crédito

Crédito

O

de

MercadoMercado
PortuguêsPortuguês

Rui Carapeto*

O mercado português de crédito hipotecário começou
verdadeiramente a desenvolver-se apenas a partir do início
dos anos 90, em resultado da desregulamentação do sector
financeiro, que conduziu a uma liberalização crescente das
operações bancárias e sobretudo do crédito.

O número de instituições especializadas neste tipo de
crédito passou de apenas três (Caixa Geral de Depósitos,
Crédito Predial Português e Montepio Geral), para quase
todas as que operam no mercado português.

A abertura do mercado levou ao aparecimento de novos
bancos nacionais e à entrada de bancos estrangeiros, o que
se traduziu num aumento significativo da concorrência no
sector.

A conquista de quota de mercado quer através de

crescimento orgânico, quer através de processos de fusões e
aquisições tem levado muitos bancos a dinamizarem a
venda de produtos que proporcionem um elevado grau de
fidelização dos clientes, como é o caso do crédito hipotecá-
rio.

O crédito à habitação registou um aumento significativo
neste período, para o qual também contribuiu o contexto de
redução das taxas de juro, consequência do processo de

O Mercado Português de
Crédito Hipotecário

"A produção anual (novos

empréstimos concedidos por ano)

passou de 2 mil milhões de euro em

1993 para 12,5 mil milhões de euro

em 1999."
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convergência na Zona Euro ( ). A produção anual
(novos empréstimos concedidos por ano) passou de 2 mil
milhões de euro em 1993 para 12,5 mil milhões de euro em
1999.

O aumento verificado na oferta de novas habitações,
resultado de um forte surto de construção, não foi suficiente
para responder a uma procura crescente instigada pelo
aumento do crédito.

No espaço de uma década, os preços dos imóveis
registaram um aumento sustentado na ordem dos 60% a
70% nas duas principais cidades, o que dá um aumento
médio anual de 6% a 7%, com grande parte do crédito
associado a apresentar-se concentrado nas zonas urbanas de
Lisboa e Porto.

Pode considerar-se que o rápido crescimento do crédito à
habitação é o resultado de dois factores: por um lado, a
existência de uma política governamental de bonificações
que tem facilitado o acesso à aquisição de casa própria,
nomeadamente por parte dos casais mais jovens e agrega-
dos de menores rendimentos, e, por outro, a inexistência de
um verdadeiro mercado de arrendamento. Refira-se que em
Portugal actualmente quase 65% das famílias são detento-
ras de habitação própria, o que representa uma das maiores
taxas na Europa.

O peso do crédito bonificado no conjunto do crédito à
habitação representava, em 1994, cerca de 50%, e em 1998
64% da produção anual. No entanto, a partir da entrada em
vigor do Dec.-Lei n.º 349/98, que introduziu novas regras
na concessão do crédito bonificado, temos vindo a assistir a
uma redução do peso do crédito bonificado no total do
crédito à habitação, representando, no final do 3º trimestre
de 2000, já só cerca de 42%.

A diminuição do crédito bonificado e a subida das taxas
de juro, que tinham atingido, em meados de 1999, um nível
mínimo histórico, trouxe consigo um acentuado abranda-
mento do crédito à habitação, tanto em número de contratos
como em valor dos empréstimos contratados.
Abrandamento esse mais significativo nos contratos
celebrados no regime bonificado do que no regime geral:
até ao final do 3º trimestre de 1999, celebraram-se 180 612
empréstimos, e no mesmo período relativo a 2000 o número
baixou para 141 662, o que reflecte uma quebra de cerca de
22% no número de contratos e de 11% em termos de valor.

Quadro 1

A entrada em vigor, em Abril último, de um conjunto de
alterações ao regime bonificado, de concessão de crédito à
aquisição e construção de habitação própria irá traduzir-se
numa política de bonificações mais apertada, que condicio-
nará e limitará ainda mais este tipo de crédito.

A já referida crescente desregulamentação verificada no
sector, o aumento da concorrência e o processo de deflação
resultante do cumprimento dos critérios de convergência na
sequência da adesão de Portugal à UEM constituem
factores explicativos para a redução verificada na margem,
sobretudo no crédito à habitação, desde 1998 até 2000,
altura em que começou a estabilizar.

A luta pelo aumento da quota de mercado, por parte de
alguns bancos, tem levado à captação de novos clientes
mesmo em prejuízo da sua rendibilidade de curto prazo.

Novas estratégias comerciais, tais como o e
a exploração de novos canais de originação, como seja a
celebração de protocolos com mediadores imobiliários,
apoiadas por fortes campanhas de marketing, têm vindo a
ser desenvolvidas no sentido de propiciar a captação de
novos clientes e melhorar a rendibilidade das operações.

A cobrança de comissões assume-se hoje em dia como
uma forma de compensar políticas “agressivas” de
seguidas por alguns bancos.

Também como consequência do aumento da concorrên-
cia, a relação entre o montante de cada empréstimo e o valor
da garantia associada, geralmente hipoteca do próprio
imóvel, o LTV ou , tem vindo a aumentar em
Portugal, atingindo actualmente níveis de 100% no crédito
bonificado e de 90% no regime geral. O
global da carteira dos bancos portugueses rondará os 70% a
80%.

A concessão de crédito com uma relação LTV inferior a
100% traduz-se na existência de uma margem de segurança
para o caso de uma quebra no valor das garantias ou para
cobrir os custos com a alienação da colateral em caso de
incumprimento (execução da garantia).Assim, a magnitude
do risco de crédito incorrido pelos bancos pode ser reduzida

cross-selling

pricing

Loan-to-Value

Loan-to-Value

CRÉDITO À HABITAÇÃO
(valor da carteira)

CRÉDITO À HABITAÇÃO

10 000
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40 000

50 000
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Quadro 1

A Evolução da Margem Financeira
e a Concessão de Crédito

O LTV – ou a Relação
Valor do Empréstimo Valor
da Garantia

Loan-to-Value

Versus

"... actualmente quase 65% das

famílias são detentoras de habitação

própria, o que representa uma das

maiores taxas na Europa."
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através de uma política de concessão de crédito com LTV
baixo, correspondendo a mesma à minimização das perdas
resultantes do incumprimento.

As taxas de juro cobradas actualmente são de tal modo
reduzidas que os prémios de risco nelas embutidos se
mostram inadequados para cobrirem as perdas originadas
pelo incumprimento, no caso de uma quebra significativa
que possa ocorrer no valor dos activos e respectivas
colaterais e que será tanto maior quanto mais elevado for o
LTV.

Uma questão que se pode colocar é se os bancos, ao
concederem crédito, tomam em consideração, na análise do
cliente e da sua capacidade de cumprir o serviço da dívida e
do valor garantia, os ciclos económicos ou projecções
económicas ou se, em contrapartida, se baseiam apenas nas
condições económicas do mutuário e valor de mercado dos
imóveis no momento em que o crédito é concedido.

Uma garantia que à partida pode ser considerada como
adequada, num contexto de quebra do valor dos activos,
poderá representar apenas uma cobertura parcial do
montante em dívida, provocando por arrastamento uma
depreciação no valor global da carteira de crédito e no valor
de mercado do banco.

O sistema financeiro em geral e os bancos especializados
ou com extensas carteiras deste tipo de crédito estão cada
vez mais expostos aos choques cíclicos, especialmente
aqueles que afectam o sector imobiliário, pondo em risco a
estabilidade de todo o sistema financeiro.

O grau de exigência, em termos da análise do cliente e do
valor da colateral, deve ser reforçado, devendo os bancos
basear a concessão do crédito na evolução da qualidade dos
activos num prazo mais alargado, considerando as flutua-
ções cíclicas e seu impacto na capacidade do devedor para
fazer face ao serviço da dívida e no valor da garantia.

Verifica-se que as técnicas de , muito utilizadas
nos sistemas de avaliação de clientes particulares, se
baseiam nas condições económicas actuais, reflectindo a
avaliação efectuada a situação económica do mutuário
durante um curto período de tempo.

A nota de risco atribuída ao cliente deverá evoluir com a
sua condição económica ao longo do ciclo económico,
numa postura mais proactiva de antecipar a alteração no

scoring

risco de crédito, em vez de uma postura reactiva de
provisionamento face às perdas resultantes do incumpri-
mento.

Num ponto de vista de curto prazo, o que poderá ser
considerado como um prémio de risco apropriado, num
prazo mais longo poderá não o ser. A estratégia de conces-
são de crédito adequada deverá reflectir uma correspondên-
cia do das operações ao risco de crédito implícito
nessas mesmas operações.

Com o aumento do peso deste tipo de crédito na carteira
dos bancos, a exposição no sector imobiliário tem vindo a
crescer, o que, em conjunto com alguma volatilidade
verificada no mercado imobiliário, faz aumentar o risco.

Um outro factor a considerar é a utilização generalizada,
em Portugal, de taxas variáveis indexadas no crédito
hipotecário, o que resulta num efeito de repercussão rápida
da alteração das condições de mercado sobre as taxas de
juro dos empréstimos, que será tanto maior quanto maior
for, em cada banco, o peso relativo do crédito a taxa variável

taxa fixa e quanto mais curto for o período de
refixação da taxa.

Este facto constitui uma vantagem para os bancos, que
podem, desde logo, proceder à actualização da taxa do

ex post

pricing

versus

Os Ciclos Económicos o Valor
dos Activos e Estabilidade no
Sector Financeiro

Taxa Fixa VariávelVersus

"... até ao final do 3º trimestre de

1999, celebraram-se 180 612

empréstimos, e no mesmo período

relativo a 2000 o número baixou para

141 662 ..."

"Até ao momento, nenhum banco

português emitiu títulos de dívida

sobre a sua carteira de crédito

hipotecário, apesar de existir um

enquadramento legal para a

titularização ..."
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empréstimo fazendo-a corresponder às taxas efectivamente
praticadas no mercado reduzindo o risco de taxa de juro
incorrido; contudo, por outro lado, e especialmente num
contexto de subida, este movimento terá um impacto
directo sobre as taxas de incumprimento por via do aumento
das prestações.

A possibilidade de uma rápida refixação da taxa nos
empréstimos à habitação faz aumentar a volatilidade da
prestação a pagar, com claro efeito negativo para os
mutuários em termos do planeamento do orçamento
familiar.

As operações de titularização de empréstimos consistem
na “cedência” de pacotes de crédito a entidades ligadas
normalmente a bancos de reconhecida credibilidade,
emitindo, para esse efeito, títulos que são colocados junto
de investidores institucionais ou privados. Através destas
operações, os bancos conseguem captar recursos, reduzir o
custos do capital, alavancar o negócio, em suma, melhorar a
rendibilidade dos capitais próprios.

Até ao momento, nenhum banco português emitiu títulos
de dívida sobre a sua carteira de crédito hipotecário, apesar
de existir um enquadramento legal para a titularização,
através do DL 453/99. Esta lei regula a transmissão ou a
transferência de carteiras de crédito através da criação de
“veículos” específicos para a titularização, como sejam a
criação de Fundos de Titularização de Créditos ou a
constituição de Sociedades de Titularização de Créditos.

Estes dois veículos podem emitir títulos ou obrigações
ou ainda unidades de participação, no caso dos fundos,
garantidos pelos activos (créditos), sem serem necessários
novos registos hipotecários.

Para além das vantagens referidas, também em alguns
casos se pode verificar uma redução do risco decorrente da
retirada desses créditos da carteira.

Como uma das principais desvantagens, refira-se a
redução da margem ou dos proveitos relativamente à
carteira objecto de titularização e dos próprios custos
incorridos no processo.

Considerando o volume de crédito hipotecário actual, só
muito recentemente é que a dimensão das carteiras dos
bancos portugueses começou a ter massa crítica para
justificar este tipo de processo complexo de titularização de
carteiras de crédito. As únicas operações de titularização
que ocorreram em Portugal, até à data, foram de carteiras de
crédito pessoal ou ao consumo.

Apesar da aprovação da lei que enquadra juridicamente a
titularização de créditos, os depósitos tradicionais e o

recurso ao mercado monetário interbancário continuam a
constituir as principais fontes de financiamento dos bancos
nacionais, ao contrário do que se passa noutros países da
Europa, onde esse tipo de operações já é prática corrente.

O aumento verificado nas taxas de juro veio trazer
preocupações acrescidas ao nível do cumprimento do
serviço da dívida, especialmente das famílias de menores
rendimentos e mais endividadas.

Refira-se que o peso dos encargos com endividamento,
relativamente ao rendimento disponível individual em
Portugal, passou de 22,5% em 1992 para 79,9% em 1999, o
que, apesar de se considerar na média europeia, revela um
crescimento rápido e preocupante do nível do endivida-
mento das famílias portuguesas, constituindo um factor de
vulnerabilidade face a um contexto de recessão económica
que possa ocorrer.

Ataxa de incumprimento neste tipo de crédito caiu de 1,4
% em 1997 para cerca de 1,1% em 1999 ( ),
enquanto no crédito geral passou de 7,8% em 1990 para
2,2% em 1999.

Como este mercado só recentemente se desenvolveu e
tem estado a crescer rapidamente, as taxas de incumprimen-
to ainda não estão estabilizadas.

Desde 1994 que o PIB português tem crescido a taxas
superiores à da média da UE, mas, agora que as previsões
apontam para um crescimento abaixo dessa mesma média,
será que iremos assistir a um aumento das taxas de incum-
primento ?

Quadro 2

* Técnico da Área de Risco do
Banco Internacional do Funchal

MBA em Gestão

�

Operações de Titularização

O Incumprimento –
Comportamento Histórico

"Num ponto de vista de curto prazo, o

que poderá ser considerado como um

prémio de risco apropriado, num

prazo mais longo poderá não o ser."

"... o peso dos encargos com

endividamento, relativamente ao

rendimento disponível individual em

Portugal, passou de 22,5% em 1992

para 79,9% em 1999 ..."
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Informação

Crédito Agrícola MútuoSistema

de

de

IntegraçãoIntegração
InformaçãoInformação

SistemasSistemas

O doCaso

Inforbanca: Como caracterizam a situação actual dos
Sistemas de Informação do CréditoAgrícola ?

O Grupo Crédito Agrícola possui, actualmente,
uma plataforma tecnológica alicerçada numa arquitectura
CCAM:

O Crédito Agrícola concluiu recentemente significativas transformações no âmbito dos seus sistemas de

informação.

E porque se trata da única instituição bancária de índole cooperativa no país, diferente, portanto, das restantes

instituições de crédito, pareceu-nos oportuno dar a conhecer aos leitores da como se desenvolveu o

caso da integração dos sistemas de informação das Caixas de Crédito Agrícola locais e da Caixa Central.

Assim, trocámos impressões com o Dr. Manuel João Meira Fernandes, membro do Conselho de Gestão da Caixa

Central e da Direcção da Rural Informática, e com o Dr. João Paulo Pedro, coordenador do Gabinete de Sistemas de

Informação da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, que têm acompanhado os projectos desenvolvidos e

instalados pela Rural Informática, a empresa de sistemas de informação do Grupo Crédito Agrícola.

Inforbanca

Manuel João Meira Fernandes e João Paulo Pedro

de base sólida e estável, que
abrange praticamente toda a
oferta comercial, em quase todos
os pontos de venda, e que está em
constante desenvolvimento de
forma a atingir os níveis de
integração desejados; poderá
assim satisfazer de uma forma o
mais completa possível as
necessidades dos seus clientes,
potenciando significativamente a
venda cruzada de produtos que
constituem a oferta do grupo.

Efectivamente, tendo em conta
que o foco está no cliente e na
qualidade do serviço que lhe
pretendemos prestar, a nossa
prioridade actual é dotar os

sistemas operacionais que suportam o negócio de um nível
de integração que coloque os sistemas de informação ao
serviço das estruturas comerciais das Caixas Agrícolas e
Caixa Central de uma forma dinâmica, simples, actual e que
respeite a sua autonomia.

Como adaptaram os Sistemas deInforbanca:
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Rede de Comunicações Corporativa

Informação à estrutura organizacional do Crédito
Agrícola?

Efectivamente, essa não foi certamente uma
tarefa fácil, tendo sido, inclusivamente, do ponto de vista
tecnológico, o maior desafio que o CréditoAgrícola teve na
sua história e que, agora, se pode dizer que foi ultrapassado
com um inegável sucesso.

De forma a compreendermos esse desafio, importa fazer
um pequeno enquadramento da estrutura organizacional do
CréditoAgrícola, explicando quais eram os constrangimen-
tos que se colocavam à partida.

O Crédito Agrícola é um grupo financeiro de índole co-
operativa com raiz rural e local, que abrange o Sistema
Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), composto
pela Caixa Central do Crédito Agrícola Mútuo e por 139
caixas associadas, que detêm, no seu conjunto, 596 balcões
(Dezembro de 2000), distribuídos por todo o país, sobretu-
do em zonas suburbanas e rurais.

Compreende igualmente um conjunto de empresas asso-
ciadas, que são unidades de negócio focalizadas na Banca
de Investimentos, Fundos de Investimento, Corretagem,
Seguros – Ramos Reais, Seguros – Ramo Vida eAluguer de
Longa Duração.

A Caixa Central do Crédito Agrícola Mútuo é a entidade
coordenadora do Sistema Integrado do Crédito Agrícola
Mútuo (SICAM), estando a sua actividade fundamental-
mente orientada para o cumprimento de regras e normas
prudenciais de gestão no crédito agrícola, para a análise
técnica e de risco à actividade creditícia e para o desenvol-
vimento de actividade comercial própria através dos bal-
cões de Lisboa e Porto.

Por seu turno, as caixas associadas (Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo) são instituições de crédito próprias sob a
forma cooperativa, dotadas de autonomia de gestão, que
estão vocacionadas para a promoção do desenvolvimento
das actividades económicas dos concelhos onde estão
enraizadas e que constituem contributos decisivos para a
criação de melhores condições de vida nos espaços subur-
banos e rurais, onde se situa a grande maio-
ria das caixas associadas.

Assim, os sistemas de informação
reflectiam esta realidade, na qual, embora
o SICAM (o grupo integrado de Caixas
Agrícolas e Caixa Central) tivesse sido
criado em 1991, cada Caixa Agrícola pos-
suía uma base de clientes própria, gerida
por um sistema de informação autónomo e
independente das suas congéneres.

Tratava-se de uma situação bastante
constrangedora em termos de imagem de
grupo e obtenção de sinergias entre a rede
de negócio, tornando-se, inclusivamente,
muito difícil de entender por parte dos
clientes quando à sua volta se deparavam
com uma crescente globalização e integra-
ção na oferta das restantes instituições
financeiras.

Face a esse cenário, tomou-se a deci-
são de criar a Rural Informática, uma
empresa instrumental do grupo que

CCAM:

teria por missão imediata implementar um sistema de infor-
mação único para todas as Caixas e Caixa Central, assente
numa infraestrutura de comunicações que permitisse que a
rede de negócio operasse com o sistema central.

Após um período de maturação da ideia, “ven-
da” interna, constituição da equipa técnica, escolha da solu-
ção, sua adaptação à realidade do CréditoAgrícola e a reali-
zação de um piloto com cerca de quatro Caixas Agrícolas e
Caixa Central, o projecto iniciou o seu arranque definitivo
em Janeiro de 1997, com um horizonte temporal de concre-
tização de dois anos.

A estrutura do SICAM, em especial as Caixas Agrícolas,
era caracterizada por uma grande diversidade em termos de
dimensão, organização, estrutura interna, tipologia de pro-
dutos comercializados, caracterização de clientes e estados
de desenvolvimento dos sistemas de informação próprios, o
que levou a estruturar o projecto com regras muito rígidas
no que respeita a levantamentos da situação, preparação
funcional e técnica, implementação e acompanhamento no
arranque. Tudo isto foi acompanhado de uma complexa
estrutura logística, necessária para concretizar uma unifor-
mização de que garantisse a estabilidade necessá-
ria (em termos de computadores e infraestrutura de comuni-
cações).

Foram criadas equipas multidisciplinares que, numa fase
inicial, concretizavam simultaneamente a conversão de
uma Caixa Agrícola de duas em duas semanas, nas quais,
após 1 mês de preparação funcional, contabilística e técnica
para cada uma, se implementavam e formavam os recursos
locais. Este ritmo acelerou, numa segunda fase, para uma
Caixa Agrícola por semana, numa terceira fase, para duas
Caixas por semana, atingindo, por fim, a sua velocida-
de cruzeiro em 1998, com três Caixas Agrícolas por
semana.

Ao ritmo a que decorreram as conversões e tendo-se

online

hardware

Quais foram as principais etapas desse
projecto e com que tipo de dificuldades se depararam?

Inforbanca:

CCAM:
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Rede SICAM

iniciado o processo em Janeiro de 1997, com quatro Caixas
Agrícolas e a Caixa Central convertidas, a sua conclusão
ocorreu em 31 de Março de 1999, com o sistema, denomi-
nado RURIS, implementado em 147 Caixas num total de
cerca de 560 balcões.

Tratou-se, efectivamente, de um projecto muito comple-
xo por se pretender a conversão de um sistema de informa-
ção e não uma mera abertura de novos balcões, e que repre-
sentou um esforço financeiro e pessoal muito grande para
todos os que nele participaram, não só ao nível das equipas
que o organizaram centralmente, mas também ao nível das
próprias Caixas Agrícolas, pelas mudanças estruturais que
causou nas respectivas organizações e necessidade de adap-
tação em regime de

Outros constrangimentos colaterais foram surgindo,
alguns deles previsíveis e inadiáveis, como o caso da adap-
tação ao euro (Fase 2, com início em 1999) e preparação
para o ano 2000, e que obrigaram a esforços duplicados nas
equipas funcionais e de desenvolvimento aplicacional, mas
que foram ultrapassados sem que houvesse um impacto
significativo nos prazos definidos para o projecto.

Essencialmente, na qualidade do serviço presta-
do ao cliente. Este projecto permitiu que, hoje, um cliente
da CaixaAgrícola da região de Bragança, nas suas férias, se
desloque à Caixa do Algarve e utilize todos os serviços
financeiros disponíveis em tempo real como se de uma só
instituição financeira se tratasse. É uma questão de qualida-
de de serviço materializada na rapidez com que o cliente é
atendido e no conhecimento que o balcão, neste caso, do
Algarve, tem de um cliente de uma Caixa de outro ponto do
país.

Aevolução que o CréditoAgrícola teve nos últimos anos
sempre reflectiu uma estratégia clara na consolidação do
grupo como entidade financeira universal, capaz de forne-
cer uma oferta global ao nível dos serviços financeiros e
capaz de competir com qualquer instituição financeira de
retalho a operar no mercado nacional e internacional (com a
oferta a emigrantes).

Só com um sistema de informação comum é que se con-
seguem obter sinergias capazes de utilizar os serviços parti-
lhados pela banca em geral como a SIBS, Sistema de
Compensação, SPGT, , etc., o que, do ponto de vista de
cada Caixa Agrícola, ficaria demasiado oneroso se utiliza-
dos de uma forma individual.

Aquilo que o Grupo Crédito Agrícola é hoje deve-se à
sua capacidade interna em ultrapassar momentos difíceis,
de que são exemplo as dificuldades financeiras que atraves-
sou na década de 80 e inícios de 1990 e que foram resolvidas
com um rígido Programa de Saneamento Financeiro, acom-
panhado pelas entidades de supervisão. Esse programa con-
duziu a um grupo financeiro saudável, com um rácio de sol-
vabilidade consolidado de cerca de 12 % e resultados tam-
bém consolidados de 75 milhões de euros (15 milhões de
contos) em 31.12.2000.

big bang.

Swift

Quais os benefícios mais evidentes deste
projecto para o CréditoAgrícola?

De uma forma geral, como se caracteriza
a arquitectura dos sistemas de informação do Crédito

Inforbanca:

Inforbanca:

CCAM:

Agrícola?
De uma forma simples, o sistema central de reta-

lho é composto por duas plataformas distintas:
Aplicação-base, que contempla a gestão de clientes,
contas (onde se incluem todos os contratos) e contabili-
dade, disponibilizada a toda a rede de balcões;
Aplicação local, que suporta todos os movimentos
financeiros efectuados sobre as contas e contratos, que
comunica em tempo real com a aplicação central. Esta
aplicação local assenta numa estrutura clien-
te/servidor, sediada em cada balcão, permitindo que,
em caso de quebra de comunicações, o balcão continue
a trabalhar e não esteja dependente do sistema central.

É composto também por vários sistemas que suportam
toda a actividade de grosso, como a sala de mercados, siste-
mas de pagamentos internacionais, transferências, compen-
sação, etc..

Existe, paralelamente, uma infraestrutura Intranet dispo-
nível para todos os utilizadores do Crédito Agrícola (cerca
de 3500) e que suporta aplicações satélite que não estão
sediadas no sistema central. Esta ferramenta é o veículo
utilizado para a disponibilização deste tipo de aplicações,
como o sistema de informação de gestão, informação geral
com motor de busca associado (normativo, circulares inter-
nas, informação sobre projectos de envolvimento global,
etc.), imagens de cheques não truncados, ofícios dos tribu-
nais, entre muitas outras. É também na Intranet que as
empresas instrumentais do grupo colocam as respectivas
aplicações de suporte ao negócio, tornando-se, assim, cada
posto de trabalho do utilizador o mais integrado possível.

Esta Intranet é complementada com uma infraestrutura
de correio electrónico e acesso seguro à Internet, para todos
os utilizadores do Crédito Agrícola, através de uma plata-
forma que se pode considerar como a mais moderna que
está actualmente disponível.

Toda esta infraestrutura aplicacional está assente numa

�

�

CCAM:
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Novos Cursos em
Outubro:
Novos Cursos em
Outubro:

•

•

Gestão de Produtos Financeiros

• O Cheque e Outros Meios de
Pagamento

O Euro

• Crédito à Habitação

infraestrutura de comunicações de última geração, com
índices de fiabilidade médios na ordem dos 99 % e que asse-
gura a interligação dos edifícios centrais do Grupo Crédito
Agrícola, as Caixas de Crédito Agrícola e respectivas dele-
gações.

em que
todos os balcões têm velocidades de comunicação igual ou
superiores a 64 Kbps (as sedes das Caixas Agrícolas estão
na generalidade ligadas a 128 Kbps).

Como foi referido no início, todos estes projec-
tos estruturais e muito complexos por que passou o Crédito
Agrícola permitiram criar bases sólidas em matéria de siste-
mas de informação, sendo certo que temos ainda um longo
caminho a percorrer para obter os índices de integração
desejados e também o nível de satisfação desejado pelos

O objectivo é melhorar o desempenho da rede de
negócio e dotá-la dos mais recentes mecanismos de segu-
rança de forma a reforçar a confidencialidade e integri-
dade da informação veiculada através da rede

Como encaram o futuro sobre os sistemas
de informação para a CréditoAgrícola e banca em geral?

Inforbanca:

CCAM:

utilizadores, que são os clientes internos das equipas que
concebem e gerem estes sistemas.

O Crédito Agrícola está muito atento às tendências tec-
nológicas que actualmente se apresentam, assim como ao
posicionamento da banca perante estes novos desafios,
nomeadamente nas áreas de , CRM, integração
de canais de distribuição, etc.

Porém, temos de estar conscientes do caminho que ainda
temos de percorrer para evitar passos demasiado largos sem
termos as estruturas internas e organizacionais preparadas
para estes desafios, assim como a garantia da sua receptivi-
dade junto do cliente do CréditoAgrícola.

Efectivamente, as nossas prioridades apontam no senti-
do da integração completa dos sistemas operacionais, da
consolidação dos sistemas actuais e constante melhoria das
funcionalidades existentes nos sistemas-base de suporte ao
negócio, complementada por uma definição estratégica do
caminho que temos de percorrer de forma a sermos cada vez
mais competitivos.

e-business

�



aUEUE Harmoniza
Crédito à Habitação para Europeus

Foi recentemente assinado em Bruxelas, por 9
associações europeias do sector financeiro,
entre as quais a Federação Bancária Europeia

de que é membro aAssociação Portuguesa de Bancos,
e por organizações de consumidores um código de
conduta que vai possibilitar a comparação das
condições praticadas pelos diferentes Estados da
União em contratos de empréstimos à habitação.

Com base neste acordo a Comissão aprovou a
Recomendação das Comunidades Europeias, de 1 de
Março de 2001, relativa à divulgação das informações
a prestar pelas instituições financeiras antes da
celebração dos citados contratos.

O código de conduta agora assinado proporciona a
criação de um mercado de crédito hipotecário
uniformizado e transparente, que irá permitir aos
cidadãos da Comunidade Europeia compararem os
produtos financeiros disponibilizados pelos vários
bancos, neste espaço, bem como as taxas e restantes
custos que irão suportar, possibilitando, deste modo, a

procura de melhores condições no crédito para
aquisição de casa própria.

As informações a prestar, recomendadas pela
Comissão, são de dois tipos: de carácter geral e de
carácter personalizado.

Consideram-se informações de carácter geral, para
além de aspectos de identificação do mutuante e de
tipificação dos empréstimos disponíveis, as taxas de
juro praticadas e bem assim os restantes custos
pormenorizados do crédito, as diferentes opções e
respectivas condições de reembolso antecipado, bem
como possíveis benefícios fiscais.

As informações de carácter personalizado, que são
dadas na chamada “Ficha Europeia de Informação
Normalizada”, constituem uma descrição da oferta
em termos detalhados, indo ao ponto, inclusivamente,
de especificar a taxa anual efectiva global, o número e
o montante de cada prestação, os custos adicionais
recorrentes e não recorrentes e os reembolsos
antecipados.�

Informação
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BCP e Sabadell arrancam com NOVO BANCO ONLINE

Incorporação do BNU na CGD

Uma REDE para PME

Incorporação do BNU na CGD

Uma REDE para PME

CGD, BES e PT lançam PORTAL para PME

O ActivoBank, o
banco contro-
lado pelo Banco
Comercial Portu-

guês e pelo Banco Sabadell, arrancou recentemente
com um capital social de 47,5 milhões de euros.

Em Portugal, o novo banco virtual apresenta-se
com a marca ActivoBank7, disponível através do
www.activobank7.pt. Em Espanha, estará disponível
no mercado comoActivoBank.

online

site

Para além da Internet, o ActivoBank disponibiliza-
rá outros canais como o telefone, os centros activos e
os quiosques activos junto dos clientes, em centros
comerciais, seminários, congressos e outros eventos.

Os primeiros centros activos serão abertos em Lis-
boa, Porto, Madrid e Barcelona.

O ActivoBank, posicionando-se como proposta
global de produtos e serviços orientados para o
investimento, espera alcançar até 2004 os 150 mil
clientes em Portugal e Espanha. �

A Caixa Geral de Depósitos e o Banco Nacional
Ultramarino deliberaram recentemente aprovar o
projecto de fusão entre ambas as Instituições.

Este projecto insere-se na linha de orientação
estratégica definida pelo Estado para a reorganização
do grupo financeiro liderado pela CGD.

Com a concretização da fusão, a Caixa Geral de

Depósitos incorpora o Banco
Nacional Ultramarino e assume todos
os direitos e obrigações de que este
banco é titular, mas a marca BNU
manter-se-á presente no mercado a
par da marca CGD. �

Em resultado de
uma parceria entre
a Caixa Geral de
Depósitos, o Banco
Espírito Santo e a

Portugal Telecom foi criado o www.pmelink.pt, um
centro de negócios vocacionado para apoiar as
pequenas e médias empresas portuguesas em todas as
áreas de suporte à sua actividade.

Tirando partido da dimensão, da capacidade e das
valências das três instituições que formam a parceria,
o pmelink.pt disponibiliza às PME um conjunto
alargado de informações sobre temas ligados à gestão
empresarial e permite a aquisição de um vasto

online

online

conjunto de produtos e serviços.
Esta nova ferramenta está organizada de acordo

com as diversas áreas funcionais de suporte à
actividade das empresas, designadamente assuntos
jurídicos, fiscais e laborais, informática, compras,
marketing, recursos humanos, planeamento e
estratégia e questões financeiras.

Permite aceder a contas na CGD, BNU e BES
através dos respectivos serviços de banca , bem
como abrir contas em cada um destes bancos.

Associado ao projecto, foi também desenvolvido
um meio de pagamento – o cartão pmelink.pt. Trata-se
de um cartão da rede Visa para realização de compras
via Internet de modo seguro e controlado.

online

�

O Grupo Caixa
Geral de Depósitos
l a n ç o u a r e d e
bancária Empresas

& Soluções, considerada pelo próprio Grupo como
"uma nova marca e uma nova imagem identificativa
que integra toda a experiência da Caixa Geral de
Depósitos e do Banco Nacional Ultramarino".

A rede Empresas & Soluções é dedicada às
Pequenas e Médias Empresas dos sectores da
Indústria, Comércio e Turismo e dispõe de um quadro
de Gestores de Clientes e Analistas Financeiros que
atendem às solicitações dos 42 Gabinetes espalhados
pelo Continente e Arquipélagos dos Açores e da
Madeira. �
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O

A abrir a sessão, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Dr. João Salgueiro, começou por agradecer a presença do
Ministro, saudou os convidados presentes e felicitou os alunos que acabaram com sucesso os seus estudos.

Referiu-se, a seguir, às mudanças radicais que se têm operado no mundo
financeiro, nos últimos 20 anos, e particularmente no caso português em que a
mudança foi maior, pois, para além das mudanças provocadas pela adesão à UE e
pela criação da moeda única, verificou-se ainda outra ordem de mudanças, que
resultou das nacionalizações e depois das privatizações.

Mas o povo português, em geral, e o sistema bancário, em particular, mostra-
ram que, quando os desafios são postos com clareza, a capacidade de resposta
existe.

Esteve o Instituto ligado a duas das características mais importantes para o
progresso no sector: uma valorização constante dos recursos humanos e a facili-
tação da mobilidade profissional e de emprego.

Referiu-se, depois, à capacidade demonstrada pelo Instituto de apoiar outros
países, em particular países africanos de língua portuguesa e países do centro e
leste da Europa, e pôde fazê-lo porque criou uma capacidade que, em Portugal,
não era muito frequente: o ensino a distância.

O Dr. João Salgueiro evidenciou, em seguida, as potencialidades do ensino a
distância e disse, a terminar:

"Como estamos a caminhar para um mundo em que as pessoas têm de se for-
mar para trabalhar em cada país, antes de mais no espaço europeu, mas mundial
também, as certificações das grandes universidades são um bem escasso.

É para nós um grande desafio em Portugal e particularmente para o Instituto
continuar a ser capaz, mas também suponho que para outros estabelecimentos
de tradição universitária, de concorrer agora sem fronteiras e através do ensino
directo à distância, que vai ser cada vez mais a palavra de mudança.

É obvio que isto cria uma tentação de massificar o ensino e é esse cuidado que
é preciso ter.

E para mim o ponto que eu queria sublinhar aqui era a preocupação de quali-
dade que o Instituto tem tido, porque isso é essencial, particularmente
quando estas tecnologias modernas podem
desfocar a atenção do que deve ser uma
preocupação de exigência.

A formação, antes de mais, tem de ser
uma formação para uma actividade rigoro-
sa e de qualidade, e por isso não é tanto a
parte tecnológica que nos interessa, mas a
capacidade de, resistindo a esse desafio
tecnológico, sermos capazes de ter uma
acção verdadeiramente formativa".
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RIAcomemora o seu 10º aniversário

O Instituto Superior de Gestão Bancária, que este ano completa 10 anos de existência, levou a efeito no Auditório do Banco Nacional

Ultramarino, em 21 de Maio, a sessão comemorativa do seu 10º aniversário, no fim da qual foram entregues os diplomas aos alunos dos cursos de

Gestão Bancária e de Organização e Sistemas de Informação e também do Curso Avançado de Gestão Bancária, que concluíram os cursos no ano

transacto.

Encontravam-se na Mesa: o Sr. Ministro da Educação, Prof. Dr. Augusto Santos Silva, o Director da Faculdade de Ciências Económicas e

Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, Prof. Dr. Fernando Branco, o Presidente do Conselho Científico do ISGB, Prof. Dr. Ernâni Lopes, o

Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Dr. João Salgueiro, e o Presidente do ISGB, Dr. António Pereira Torres.

A assistência era constituída por representantes das instituições financeiras, docentes, quadros do IFB e do ISGB e pelos alunos diplomados.

Instituto Superior
de Gestão Bancária

Valorização constante dos recursos humanos
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O ISGB tem utilizado bem
as novas oportunidades

Na alocução que fez, o Ministro da Educação,
Prof. Dr. Augusto Santos Silva, afirmou que nós
precisamos de uma estrutura de formação "que
seja capaz de acolher um sistema de educação
básica, secundária e superior, orientado pela
preocupação de garantir a todos bases sólidas de
sustentação de percurso de formação ao longo da
vida. E precisamos também que essa estrutura dia-
logue, por sua vez, com organizações mais
plásticas e intencionalmente dirigidas para certas
necessidades conjunturalmente sentidas, ou certos
nichos de negócio e oportunidade ou à satisfação de
interesses, expectativas, aspirações e necessidades
localizadas em certos segmentos da estrutura
económica e social portuguesa.

E é sempre muito importante quando as instituições, as empresas, as organizações compreendem cabalmente que não é
possível sustentar processos de desenvolvimento, melhoria de actualização e de modernização sem apostar nos recursos
humanos e sem apostar na qualificação e formação dos recursos humanos."

E mais adiante:
"Eu julgo que o ISGB é uma boa ilustração do que se ganha quando se segue este caminho e que, portanto, o ISGB tem

uma missão e uma visão próprias e essa é uma condição necessária e favorável ao desenvolvimento das instituições
educativas.

O ISGB tem também utilizado bem as novas oportunidades abertas pela revolução tecnológica e comunicacional em
curso e, portanto, todas as palavras dos oradores antecedentes acerca do que já tem sido feito e do que mais se irá fazer, em
termos de aproveitamento das possibilidades abertas pelo ensino a distância e a combinação entre ensino a distância, ensino
tutorial e formação tutorial todas essas considerações, eu, se me permitem, assumo-as como minhas."

E a terminar:
"Nós precisamos de diversidade. A diversidade é um factor de riqueza, precisamos de uma regulação comum com base

em requisitos claros e em princípios evidentes fundados sobre a qualidade e, com base nessa regulação comum, precisamos
que múltiplas instituições se desenvolvam segundo projectos e caminhos e com meios que, sendo diferentes entre si,
constituam em conjunto um factor de enriquecimento do nosso sistema de formação e portanto do nosso sistema social.

Portanto, felicito quer a instituição, quer especificamente os diplomados, e desejo a todos os maiores êxitos nas suas
carreiras profissionais e também nos seus percursos de formação."

Nova plataforma pedagógica
O Dr. António Pereira Torres, Presidente do ISGB, começou por registar o seu

muito agrado pela presença de todos nesta cerimónia, cujo objectivo principal era
o de destacar o mérito dos alunos que concluíram os cursos do ISGB com sucesso.

Falou a seguir da oferta de cursos via Internet, particularmente do lançamento
de uma plataforma pedagógica assíncrona, e também do envolvimento do Instituto
em projectos internacionais e do novo serviço a alunos através da Internet, que é já
uma realidade a partir do início deste ano.

Depois de se ter referido à aquisição, por parte do IFB e do ISGB, do
pedagógico, inovador, no âmbito do ensino a distância, que lhe

tem permitido um envolvimento crescente em muitos projectos
internacionais, solicitou a atenção do Ministro para o seguinte:

"As novas tecnologias de informação e comunicação virão acentuar
ainda mais as potencialidades do ensino a distância, quando devidamente
implementado, enquanto investimento eficaz de educação e formação de
populações adultas em todo o mundo.

Aliás, estes novos meios vêm promover, no contexto da globalização, a
transnacionalização do ensino/formação e, nesse quadro, será inevitável
que em Portugal venham a ser acessíveis cursos irradiados de outras
origens, tendência em que pensamos integrar-nos, criando soluções
adequadas ao nosso meio.

know how

(continua na pág. 28)
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página oficial

Na Internet pesquise:
www.euro.ecb.int

Parceiro
Oficial do Euro

Parceiro
Oficial do Euro

O está a chegar!

O Banco Central Europeu, numa iniciativa conjunta
com os bancos centrais dos 12 Estados-membros da
União Económica e Monetária, convidou várias organiza-
ções para fazerem parte do Programa de Parcerias, consi-
derado como uma das pedras basilares da Campanha de
Informação Euro 2002.

O IFB foi uma das instituições convidadas e, assim,
passou a ser considerado Parceiro Oficial do Euro, partici-
pando, tal como outras organizações e entidades dos
sectores público e privado, na referida campanha de
informação.

Dado que nos encontramos perante uma das maiores
transições monetárias da História, os bancos centrais
quiseram associar-se a organizações com capacidade
para informarem e influenciarem um vasto número de
pessoas e grupos específicos, dentro ou fora da área do
euro.

Estão assim envolvidos nesta campanha: comercian-
tes, empregados bancários, profissionais do sector do
turismo, jornalistas, forças policiais, estabelecimentos de
ensino, organizações representativas de grupos vulnerá-
veis e confederações empresariais e sindicais.

Tem-se como objectivo promover a introdução da

Na qualidade de Parceiro Oficial do Euro, compete-nos
informar o público que connosco priva sobre os aspectos
práticos da nova moeda, contribuindo assim para o
objectivo comum, que é o de assegurar o êxito na intro-
dução das notas e das moedas de euros, em Janeiro de
2002.

Começamos por apresentar a página oficial do euro,
na Internet.

Disponível em 11 línguas, a página www.euro.ecb.int
é, desde o princípio deste ano, o ponto de acesso privile-
giado para pessoas, empresas e parceiros encontrarem
informação actualizada e fiável sobre a nova moeda.

Aqui se pode encontrar informação pormenorizada
sobre toda a matéria relacionada com as notas e moedas

moeda comum, preparando o público em geral e os pro-
fissionais que manuseiam numerário de modo a que a
transição monetária se venha a processar sem inciden-
tes.

O Banco Central pretende, deste modo, contrariar a
confusão no público, reduzir o risco de circulação de
moeda falsa e garantir que as actividades empresariais
normais sejam afectadas o menos possível.

A campanha de informação desenvolve-se em 3 fases.
A primeira é a da criação de parcerias com organiza-

ções-chave, públicas e privadas, que visa desenvolver
relações de colaboração que atinjam um número mais
elevado de pessoas do que seria possível através de cam-
panhas de informação individualizadas.

Na fase seguinte, o Banco Central Europeu dará aos
seus parceiros, até Agosto de 2001, a informação prática
que os ajudará a preparar os seus colaboradores, as-
sociados e clientes na adopção das novas notas e moe-
das.

Na última fase, que ocorrerá a partir de Setembro de
2001, será dado a conhecer o aspecto final das notas e
moedas, sendo revelados, nessa altura, os elementos de
segurança contra falsificações. �

Na Internet pesquise:

Parceiro
Oficial do Euro
IFBIFB

de euros, desde os antecedentes do euro até ao design
utilizado, taxas de conversão, elementos tácteis para invi-
suais e sua distribuição.

Existem ainda duas áreas: a dos parceiros e a infantil.
Na Área Infantil, os mais novos (e, eventualmente, tam-

bém os mais velhos) poderão brincar a pintar as novas
notas, a combinar a moeda com a bandeira do país e a
comprar comida e coisas divertidas, pagando com as
novas notas e moedas.

A Área de Parceiros está protegida com uma senha de
acesso, dado que se destina, exclusivamente, aos parcei-
ros oficiais do euro. É onde eles obtêm informação privi-
legiada e actualizada e efectuam a importação dos
materiais de divulgação de que necessitam. �

www.euro.ecb.int
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criou o logotipo do euro
Os principais desenhadores do euro foram Jean-Pierre

Malivoir e Alain Billiet, para o logotipo, Robert Kalina para
as notas e Luc Luycx para as moedas.

Por razões de estratégia de comunicação, a Comissão
Europeia começou por criar um logotipo do euro,
encarregando o seu consultor em comunicação e
grafismo, Alain Billiet, de o conceber, sob a orientação do
chefe de projecto Jean-Pierre Malivoir.

O símbolo que se conhece foi escolhido entre 8
projectos, que foram dados a apreciar a um largo
conjunto de pessoas, as quais representavam diferentes
camadas da população.

logotipoAlain BillietAlain Billiet
criou o logotipo do euro

O , que remete para a
primeira letra da palavra
Europa, recorda a nossa
o r i g e m c u l t u r a l ,
a p r o x i m a n d o - s e d o
épsilon grego, e a sua
forma redonda e as duas
l i n h a s h o r i z o n t a i s
simbolizam a estabilidade
financeira do euro.

é a abreviatura
oficial do euro.

€

EUR

�

As

Foi em Dezembro de
1996 que o Sr. Lamfalussy,
Presidente do Instituto
Monetário Europeu, apre-
sentou à imprensa as
novas 7 notas do euro, que
foram desenhadas por
Robert Kalina.

O projecto de Kalina,
que é austríaco e designer
do Oesterreichische Natio-
nal Bank, foi escolhido

entre muitos outros por um júri constituído por gráficos,
historiadores, geógrafos e psicólogos.

Baseando-se no tema especificado pelo Instituto

As
Robert KalinaRobert Kalina

notasnotas foram desenhadasforam desenhadas
porpor

Foi também em 1996 que os Estados-membros delibe-
raram que cada moeda de euro teria uma face comum
europeia e uma face própria de cada país.

Como única condição obrigatória a face comum deve-
ria conter as 12 estrelas da União.

A Comissão Europeia organizou, então, um rigoroso
concurso ao qual concorreram desenhadores profissio-
nais de moedas, escultores e outros artistas, todos oriun-
dos da UE.

Os desenhos de Luc Luycx, designer belga que traba-
lha na Monnaie Royale de Belgique, foram escolhidos
para a face comum das moedas.

O mapa que figura nas
moedas de 1, 2 e 5 cênti-
mos relaciona a Europa
com o resto do mundo e o
mapa das moedas de 10,
20 e 50 cêntimos represen-
ta a União como um grupo
de países individuais. Já as
moedas de 1 e 2 mos-
tram o mesmo grupo de
países como um todo
integrado.

€ €

�

desenhou a
das moedas

Luc Luycx
face comum

desenhou a
das moedas

Luc Luycx
face comum

Monetário Europeu – Épocas e Estilos da Europa –, Robert
Kalina usou nas notas, como três motivos principais, jane-
las, pórticos e pontes para simbolizar o espírito de abertu-
ra e cooperação na União Europeia e com esses motivos
arquitecturais representou 7 períodos da história cultural
da Europa: clássico, romântico, gótico, renascentista,
barroco e rococó, ferro e vidro e moderno do século XX.

Outras características das notas são, ainda, a existên-
cia da bandeira da UE, o nome da moeda escrito em
caracteres dos alfabetos romano (EURO) e grego (EYPW)
e as iniciais do Banco Central Europeu escrita nas 5 va-
riantes linguísticas – BCE, ECB, EZB, EKT, EKP – corres-
pondentes às 11 línguas oficiais da Comunidade.

Cada nota tem uma cor dominante e nenhuma é igual
em tamanho; quanto maior o valor, maior a nota. �
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Z. Interbancária

Assinatura(s)

a quantia de

EURO

à ordem de

Número de Conta

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

Número de Cheque

Importância

Tipo

0 0 9 9 1 2 3 4 < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 >

2 2 +

Pague por este cheque, EURO

Ano
Mês

Dia

Local de emissão

,

/ /

Contas de depósito em escudos
podem ser convertidas em Outubro

Cheques em euro
Intensificação do fornecimento

desenhou a
Vítor Santos

face nacional

or ancanI B 49

O desenho da face nacional das moedas portuguesas é
da autoria de Vítor Manuel Fernandes dos Santos, que se
inspirou em símbolos da história de Portugal.

Os castelos e os escudos do país aparecem rodeados
das estrelas europeias e simbolizam o diálogo, o
intercâmbio de valores e a dinâmica da construção da
Europa.

Nas moedas de 1 e 2 o elemento central é o selo real
de 1144, do primeiro rei, Dom Afonso Henriques. As
moedas de 10, 20 e 50 cêntimos exibem o selo real de
1142 e as de 1, 2 e 5 cêntimos o primeiro selo real de 1134
com a epígrafe Portugal.

€ €

�

Por iniciativa dos bancos e a partir de 1 de Outubro, o
saldo em escudos das contas de depósito abertas em
instituições de crédito pode ser convertido em euros.

Mas, para que essa conversão possa ser feita, as
instituições têm de avisar por escrito o titular da conta,
que, entretanto, pode opor-se a essa intenção.

Todavia, o saldo das contas de depósito que

22

Cheques em euro
Intensificação do fornecimento

Contas de depósito em escudos
podem ser convertidas em Outubro

desenhou a
Vítor Santos

permaneça expresso em escudos em 31 de Dezembro de
2001 será automaticamente convertido para euros, com
efeitos a 1 de Janeiro de 2002. A partir daí, os
lançamentos a débito ou a crédito das contas de depósito
passam a efectuar-se apenas em euros.

Isto segundo o Decreto-Lei 117/2001, de 17 de Abril – I
Série A – Artigo 5º. �

face nacional

nem divergências entre a denominação monetária
pré-impressa e a mencionada por extenso;
As instituições de crédito podem recusar e devolver
os cheques nas condições das alíneas anteriores, os
quais, em caso algum, serão admitidos no Sistema
de Compensação Interbancária;
Os cheques expressos em escudos e com data de
emissão igual ou anterior a 31.12.2001 podem ser
admitidos no Sistema de Compensação apenas até
28.02.2002;
Os cheques expressos em escudos e com data de
emissão posterior a 31.12.2001 não serão admitidos
no Sistema de Compensação.

�

�

�

�

Z. Interbancária

a quantia de

EURO

à ordem de

Número de Conta

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

Número de Cheque

Importância

Tipo

0 0 9 9 1 2 3 4 < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 >

2 2 +

Em 7 de Fevereiro, o Banco de Portugal emitiu o seu
aviso nº 2/2001, no qual faz algumas recomendações ao
sistema bancário sobre a intensificação do fornecimento
dos módulos de cheques em euro, a partir de 1 de
Setembro de 2001, e sobre as regras de preenchimento e
circulação desses cheques.

Retomando algumas das determinações constantes
desse aviso, a lembra o seguinte:

Os cheques só podem ser preenchidos na moeda
pré-impressa nos respectivos módulos, isto é, os
cheques utilizados para sacar escudos não servem
para euros;
Os cheques não podem conter emendas ou rasuras

Inforbanca

�

�
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no

Do último publicado pela
Associação Portuguesa de Bancos, respigámos os seguintes
dados sobre a actividade bancária no 1º semestre de 2000:

– o crédito concedido a clientes, que
ainda é o principal pilar da actividade bancária, aumentou
24% em relação a idêntico período de 1999.

– é constituída pelos
débitos a clientes em conjunto com a dívida representada
por títulos; registou mais 11, 7% do que em Junho de 1999.

– verificaram-se melhorias quer no
resultado bruto da exploração (+7,2%), quer no resultado
líquido do semestre (+20,5%). Na formação desses
resultados, é de registar a influência dos ganhos em
operações financeiras, do acréscimo registado nos
resultados extraordinários e do menor esforço de
provisionamento.

– a solidez financeira dos bancos medida

Boletim Informativo

Crédito concedido

Poupança captada pelos bancos

Resultados

Solvabilidade

Actividade Bancária
1º semestre de 2000

Actividade Bancária

pela evolução da solvabilidade bruta, que em Junho de 1999
era de 9,7%, aumentou para 10,1% em Junho de 2000.

– o processo de alargamento da rede
bancária que tem caracterizado os últimos anos manteve o
seu vigor, tendo sido abertos mais 273 balcões.

– o volume de emprego no sector,
apesar da expansão da rede, continuou a reduzir-se,
atingindo, no final do período em análise, 60 641
empregados. Esta evolução parece poder atribuir-se aos
elevados investimentos em novas tecnologias e aos
esforços de reorganização e de racionalização de
procedimentos realizados pelos bancos no decurso dos
últimos anos.

– o universo das instituições
bancárias incluídas foi de 46, contra
53 no período homólogo do ano anterior, em consequência
do processo de concentração registado e pela cessação da

no Boletim Informativo

Rede bancária

Recursos humanos

Instituições observadas

FORMAÇÃO
UALIFICANTEQ

AUDITORIA BANCÁRIA

MERCADOS FINANCEIROS

RISCO DE CRÉDITO

CURSOS

ESPECIAL IZADOS

Instituto de Formação Bancária

7ª Edição

2001/2002

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

Formação Superior

77
139

Outra Formação

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

Bancários

Não Bancários

49

167

PARTICIPANTES

Risco de Crédito

Mercados
Financeiros

Auditoria
Bancária

120
75

21
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Actividade do

ano
IFBIFB

no 2000

Instituto de Formação Bancária

FORMAÇÃO

UALIFICANTE
Q

AUDITORIA

BANCÁRIA

MERCADOS

FINANCEIROS

RISCO

DE CRÉDITO

CURSOS

ESPECIAL IZADOS

7ª Edição

2001/2002

Actividade de âmbito nacional

Pelo noticiário avulso que, em regra, publicamos na , os nossos leitores podem aperceber-se da

actividade do IFB.

Todavia, pareceu-nos de interesse proporcionar o conhecimento das potencialidades do Instituto de um modo

global, razão pela qual fizemos uma síntese do Relatório e Contas da sua actividade no ano 2000, recentemente

publicado.

Este relatório começa por evidenciar que, no quadro geral da sua actuação, o Instituto manteve como

preocupação constante o desenvolvimento da sua capacidade de inovação e de antecipação, bem como a criação

de uma oferta adequada às exigências de um mercado em permanente mudança, contribuindo, assim, para a

obtenção de elevados padrões de qualidade do serviço prestado.

De acordo com o mesmo relatório, a actividade global do Instituto registou, em 2000, um bom crescimento.

A oferta de cursos foi superior a uma centena, abrangendo vários tipos de formação, desde a formação de base

até à superior, que o IFB disponibilizou aos bancos e outras instituições, à população bancária em geral e a

candidatos à profissão.

Inforbanca

Anível nacional, destacam-se, no Relatório, as seguintes
acções levadas a efeito pelo IFB/ISGB, no decurso do ano
2000:

Inovação contínua no domínio do ensino a distância,
quer na área dos conteúdos, quer na das metodologias;
Continuação do investimento em novos projectos de
formação para bancários recém-admitidos ou com
pouca experiência, nomeadamente os Cursos de
Fundamentos de Banca e Complementar de Banca,
que virão a constituir alternativas ao Curso Regular de
Formação Bancária;
Sucesso da aposta feita no Curso de Crédito à
Habitação a distância, cuja aceitação, por parte dos
bancos associados, foi muito positiva;
Concepção de uma simulação de gestão de um balcão,
em colaboração com um Instituto congénere estran-
geiro, a partir da qual se poderá construir um novo
Jogo Bancário com características inovadoras;
Continuação da aposta feita na formação via Internet,
com a inclusão de cursos sobre o Euro e o Crédito à
Habitação na Escola Virtual do IFB;

�

�

�

�

�
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�

�

�

Consolidação dos cursos de licenciatura – Curso de
Gestão Bancária e Curso de Organização e Sistemas
de Informação – nomeadamente através da finalização
da implementação dos novos planos curriculares;
Forte actividade no âmbito da concepção e edição de
manuais a utilizar nos cursos e também acessíveis à
comunidade dos quadros e técnicos da banca e de
outros sectores;
Inovação no campo da acessibilidade dos alunos ao
ISGB, com a criação de um Serviços a Alunos na
Internet, disponibilizando-se através deste meio um

Na quantificação da actividade global
do IFB, tomando como referência o
indicador “Número de Participações”,
verifica-se que o ano 2000, com 15 663
participações, apresenta um crescimento
global de cerca de 5% relativamente ao
ano anterior.

No que se refere especificamente ao
ensino a distância, há que referir o forte
incremento que ele tem vindo a registar
nos últimos anos, bem como o seu
crescente peso na actividade geral do
Instituto.�

O Relatório que temos vindo a referir realça ainda a
actividade do IFB na área de Consultoria Internacional,
tanto nos PALOPcomo no Leste Europeu.

Nos Países Africanos Lusófonos, destacam-se Angola e
Moçambique. No primeiro caso, foi concluído um projecto
de assistência técnica ao Instituto de Formação Bancária de
Angola (IFBA), patrocinado pelo Banco Mundial; no caso
de Moçambique, desenvolveu-se a 2ª fase do Commercial
Bank Training, no âmbito do Financial Sector Capacity
Building Project, também do Banco Mundial.

Ainda relativamente a Angola, iniciou-se um Projecto
com o apoio da APAD – Agência Portuguesa de Apoio ao

Consultoria internacional

Actividade do ISGB

Relacionamento internacional

O relacionamento internacional do IFB com instituições
homólogas no estrangeiro continuou a desenvolver-se.

Aeste respeito, o Relatório evidencia:
A participação nas actividades do European Bank
Training Network (EBT), tendo o IFB sido eleito para
o respectivo Comité Executivo para o biénio
2000/2002;
A apresentação de temas específicos em conferências
e reuniões em Paris, Milão e Kiev;
A participação no projecto LABS (Learning Agent for

�

�

�

the Banking Sector), em colaboração com os institutos
espanhol, italiano, húngaro e grego;
O contacto com instituições homólogas, com o
objectivo de potenciar novos projectos em comum;
A participação em projectos de investigação, na esfera
de iniciativas comunitárias abrangidas pelo Programa
Leonardo da Vinci;
O acolhimento de delegações de institutos e bancos
estrangeiros.

�

�

�

Participação nos cursos

Desenvolvimento –, que integrou dois Ciclos de Gerências,
um deles realizado em 2000.

Quanto aos restantes países africanos lusófonos,
mantiveram-se, sensivelmente, as actividades vinda do
antecedente, sendo de destacar o funcionamento do 2º e 3º
anos do Curso de Gestão Bancária em Cabo Verde.

Relativamente ao Leste Europeu, o IFB continuou a sua
intervenção na área da transferência de , em regra
associada ao apoio, criação ou arranque de infraestruturas
locais de formação e à organização, em Portugal, de
Seminários para o sector financeiro polaco.

know-how

Formação a Distância (Curso Regular, Escola Virtual e outros)
Formação em Técnicas Bancárias
Formação em Alternância
Formação em Gestão
Formação Qualificante
Formação Superior – ISGB
Curso Avançado de Gestão Bancária
Formação na Área Comercial
Seminários
Total

4 644
3 862

422
2 370

112
1 137

22
2 207

169
14 945

5 806
4 104

409
1 716

358
1 074

23
2 160

13
15 663

Nº de Participações

Cursos 1999 2000

vasto leque de informações e de serviços;
Renovação total das plataformas informática e de

aplicacional para utilização quer por alunos, quer
por docentes, designadamente disponibilizando o
acesso à Internet;
Decisões tomadas no domínio do
pedagógico, que irão permitir o lançamento próximo
de uma plataforma pedagógica de suporte a uma oferta
de cursos via Internet, os quais funcionarão de forma
bastante ampla e flexível.

�

�

soft-
ware

software



Cooperação
Internacional
Cooperação
Internacional

IFB coordena grupo de trabalho internacional

O Projecto LABS terminou

Novo seminário para bancários polacos

O Projecto LOBSTER arrancou

sobre e-learning
O Instituto

de Forma-
ç ã o B a n c á r i a ,
representado pelo
s e u D i r e c t o r -
Geral, Dr. António

Pereira Torres, foi eleito Coordenador da E-Learning Task
Force, no âmbito da European Bank Training Network.

Este comité especializado da EBT, que tem como orien-
tação de fundo promover a realização de projectos de carac-
terísticas pan-europeias, propõe-se centrar o seu trabalho na
área do , nomeadamente nos aspectos pedagógi-
cos, custos, e .

Integram a , além do IFB, instituições de for-
mação bancária dos seguintes países: França, Itália,
Holanda, Roménia, Polónia e Finlândia.

e-learning
masters software

task-force

�

O Projecto LABS, Learning Agent in the Banking
Sector, cujo desenvolvimento noticiámos no nosso

número anterior, terminou em Março com a realização, em
Roma, da conferência final de disseminação dos resultados.

Nesta conferência estiveram presentes, por parte de
Portugal, o Dr. Pereira Torres, na qualidade de Director-
Geral do IFB, e a Dra. Pilar Soares, Directora para a área
da Formação do Banco BPI.�

Teve lugar em 17 de Maio, em Roma, a reunião de arran-
que do Projecto LOBSTER,Learning Organization in

the Banking Sector in Europe, em que participam, além de
Portugal, a Itália, a Roménia, a Finlândia e a Grécia.
O objectivo deste projecto, que tem apoio financeiro do

programa comunitário Leonardo da Vinci, é recolher, con-
solidar e difundir as melhores práticas na implementação da

no sector bancário europeu, nomea-
damente tendo em atenção o papel facilitador das ICT.
Asua duração será de 2 anos.

learning organization

�

Tendo decorrido com extremo agrado dos parti-
cipantes, no final do ano passado, o Seminário

Modern Department Management, foi solicitada pela
Associação Polaca de Bancos a realização de um
segundo Seminário sobre a mesma temática.

Este novo Seminário teve lugar nos dias 14, 15 e 16
de Maio, com a presença, como é habitual, de gestores
e quadros superiores de diversos bancos.
Colaboraram nesta acção o Banco Internacional do
Funchal, o Montepio Geral, o Banco Espírito Santo e a
Caixa Geral de Depósitos.�
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Terminou no dia 6 de Abril a 1ª edição do Curso
Integrado de Gestão Bancária, iniciado em 29 de

Janeiro, em que participaram 23 colaboradores de 17
instituições de crédito de todos os países africanos
lusófonos. Recorde-se que as matérias do Curso
abrangeram cinco módulos: Economia; Gestão e
Organização da Banca; Gestão Financeira de
Empresas; Financiamento e Crédito Bancário;
Mercados Financeiros.

Nas 300 horas de duração do Curso, que decorreu
em regime presencial, com uma forte componente prá-
tica – discussão de casos, exercícios, trabalhos de
grupo –, incluíram-se visitas de estudo e palestras por
oradores convidados. Assim, os participantes estive-
ram na Direcção de Marketing Particulares do BPI, na
Sala de Mercados da CGD e na Icomatro, SA, empresa
de importação e comercialização de madeiras.

Além das palestras que integraram a sessão de aber-
tura do Curso, a cargo da Dra. Marinela Ribas,
Administradora do Banco Nacional de Angola, e da
Dra. Maria João Azevedo, do Banco de Portugal, pro-
feriram ainda palestras os
Embaixadores de Cabo Verde e
Moçambique, Dr. João Higino do
Rosário, e Dr. Pedro Comissário,
respectivamente.

O Curso decorreu de forma
muito positiva, com grande interes-
se e total aproveitamento por parte
dos participantes, que o considera-
ram unanimemente um marco assi-
nalável na sua formação como pro-
fissionais bancários, que desejavel-
mente deveria ser proporcionado a

outros bancários dos seus países.
Pode, assim, concluir-se que se trata de uma inicia-

tiva muito proveitosa para os bancários que dela bene-
ficiaram e, consequentemente, para a banca dos res-
pectivos países. Consideraram-se, portanto, plena-
mente conseguidos os objectivos que o IFB se propôs
com esta realização, cuja repetição será, por isso
mesmo, inteiramente oportuna.�

Países africanos lusófonos
Curso Integrado de Gestão Bancária

Cooperação com Angola

No prosseguimento da cooperação com o
Instituto de Formação Bancária de Angola,

concluiu-se recentemente o segundo de um conjunto
de dois Ciclos de Formação de Gerências, realizados
com o apoio daAPAD –Agência Portuguesa deApoio
ao Desenvolvimento.

Teve também lugar um ciclo de formação constituí-

do por três módulos – Cálculo Financeiro, Análise de
Projectos de Investimento e Crédito Bancário –, em
que participaram quadros de diversos bancos angola-
nos, bem como do Fundo para o Desenvolvimento
Económico e Social, organismo estatal que esteve na
génese da realização desta acção.�

27or ancanI B 49



28 or ancanI B 49

Instituto de Formação Bancária

OProf. Dr. António de Sousa, Presidente do Conselho
de Administração da Caixa Geral de Depósitos, foi o
orador convidado pela Agesbanca – Associação dos

Diplomados do CursoAvançado de Gestão Bancária para falar
sobre as grandes questões que cada vez mais se colocam ao
sector financeiro, no Colóquio que esta associação levou a
efeito em 8 de Maio, nas instalações daAPB.

Começou o Prof. António de Sousa por se referir ao grande
desafio estrutural ocorrido na Europa, em que os mercados
regionais das diferentes moedas se transformaram num
mercado global, que muito rapidamente se criou como um
verdadeiro mercado interbancário em toda a zona euro.

De salientar ainda as referências que fez à concentração
bancária na Europa e particularmente ao caso português, à
revolução da utilização da tecnologia por bancos e clientes,
nomeadamente através da Net, às alterações regulamentares
que, neste momento, estão a ser introduzidas no acordo de
Basileia e que irão implicar mudanças profundas a nível da
gestão de riscos, com pressão adicional para a necessidade de
os bancos viverem sem intermediação, e à capacidade
requerida à banca de formar uma estratégia própria, que seja
suficientemente flexível e adaptável a um meio que está em

AGESBANCA
grande dinamismo.

O Dr. António Pereira Torres terminou a sessão, felicitando
aAgesbanca por mais esta profícua iniciativa e agradecendo ao
orador "o ter-nos provocado uma reflexão com o seu muito
conhecimento e experiência em matérias que nos tocam de
perto a todos nós e com as quais todos estamos preocupados".�

Colóquio

Raízes

Raízes

O ISBG comemora o seu 10º aniversário
(continuação da pág. 19)

Seria, pois, desejável para este efeito, que a actual legisla-
ção para o Ensino Superior, que sabemos em elaboração,
pudesse contemplar os requisitos e características do Ensino
Superior a distância, tal como o faz em relação à Universidade
Aberta."

Aterminar, teve palavras de agrado pela confiança manifes-
tada pelo Ministério da Educação em diversos momentos deci-
sivos, ao longo deste projecto, cujos 10 anos foram sendo cons-
truídos passo a passo, momento a momento, com a intervenção
oportuna de todos.

Na sua intervenção, o Presidente do Conselho Científico-
Pedagógico do ISGB, Prof. Dr. Ernâni Lopes, começou por
salientar o contributo dado pela escola para o desenvolvimento
de recursos humanos qualificados para o sector bancário e
financeiro e consequentemente para a capacidade de adapta-
ção revelada pelo sector, face aos múltiplos desafios que tem
vindo a enfrentar na última década.

Mais adiante, relevou as potencialidades do ensino a distân-
cia, dizendo:

"O ISGB, beneficiando da experiência pedagógica de 20
anos do IFB, tem podido desenvolver e aprofundar os métodos
específicos deste tipo de ensino, precisamente aquele que per-
mite, com garantia de qualidade, responder à realidade da dis-
persão da sua população escolar, que na sua maioria é consti-
tuída por indivíduos desenvolvendo actividade profissional a
tempo inteiro.

Conjugando de modo sistemático e reflectido o acompa-

nhamento do progresso de cada aluno, posso aqui afirmar que
no ensino a distância o acompanhamento individual de cada
aluno é maior do que no ensino presencial massificado.

O acompanhamento do progresso de cada aluno nas suas
tarefas de auto-estudo apoiado em materiais especificamente
preparados e com actividades em sessões presenciais tornou
possível resolver, e bem, a reversão essencial. E essa reversão
essencial é passar da situação tradicional de o aluno ir à escola,
com todas as obrigações que isso implica, para a situação, ine-
quivocamente superior, de a escola ir junto do aluno.

Que outra maneira melhor para vencer a barreira milenar da
desigualdade de acesso ao conhecimento?

E que outra alternativa para promover o desenvolvimento
de competências e a qualificação ao longo da vida?

A experiência do ISGB, no âmbito do ensino a distância,
tem permitido perspectivar e programar com segurança peda-
gógica e rigor científico novas vias de ensino superior para o
futuro, nomeadamente potenciando as oportunidades disponi-
bilizadas pelas tecnologias emergentes."

E a terminar felicitou os diplomados pelos cursos do ISGB
e dirigiu uma saudação aos alunos do Curso Avançado de Ges-
tão Bancária que completaram os seus estudos em 2000, a 13ª
promoção deste curso, que representa para os seus diploma-
dos um ponto marcante da evolução da sua carreira profis-
sional.

A cerimónia terminou com a chamada pela Directora de
Cursos, Dra. Fernanda Marques Pereira, de todos os alunos
que, em 2000, terminaram com sucesso o Curso de Gestão Ban-
cária, o Curso de Organização e Sistemas de Informação e o
Curso Avançado de Gestão Bancária, alunos que, na Mesa,
receberam os respectivos diplomas.�

Ensino a distância permite maior
apoio individual
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em Regime de Alternância
Curso Geral Bancário

SAIU A Nº 6BANCA JOVEM

Curso Geral Bancário

SAIU A Nº 6BANCA JOVEM

CONCURSO DE POESIA E CONTOCONCURSO DE POESIA E CONTO

ADirecção da Escola emAlternância organizou este ano
o 2º concurso de poesia e conto dedicado exclusivamente a
alunos.

A participação nestes concursos está a aumentar. Esta
edição registou 70 trabalhos, atingindo alguns deles uma
boa craveira artística.

O júri, que este ano foi constituído pelos formadores da
disciplina de Língua e Cultura Portuguesas do pólo do
Porto, concedeu o primeiro prémio ao "Um
homem…" de David Alves Pereira, aluno da turma D do 1º
ano – 10º Curso.

Já na modalidade de foram atribuídos os 3
prémios:

1º prémio à poesia "Eu", de António J. C. Soares, da
turma E do 3º ano – 8º Curso;
2º prémio "Sem ti", Carla Costa, turmaA, 3º – 8º;
3º prémio "Indigesto desânimo", Andreia Margarida
A. Silva, turma E, 2º – 9º.

Conto

Poesia

�

�

�

�

Raízes

Acaba de sair o nº 6 da , revista dos alunos
do Curso Geral Bancário em Regime deAlternância.

Neste número é dado destaque à "Mini-Maratona de
Lisboa" e ao "Impacto das novas tecnologias na evolução
da moeda".

Quanto ao primeiro destaque, é feita uma reportagem
fotográfica que mostra os 90 atletas da Escola com ar
contente e vencedor (a foto é tirada antes da corrida).

O 2º destaque é formativo: ocupa-se de questões técnicas
relacionadas com a utilização das novas ferramentas de
telecomunicações na evolução da moeda, desenvolvendo
conceitos como moeda electrónica, moeda informática,
encriptação, normas específicas para o desenvolvimento de
aplicações de transacções bancárias, etc.

Desde alunos a professores, são vários os participantes
que, em linguagem simples e com um ar jovem e fresco,
trazem para a revista vários temas, um dos quais –
precisamente o tema de abertura, "Raízes" – não resistimos
a dar a conhecer aos leitores da

Banca Jovem

Inforbanca.�

Há bem poucos dias, no Porto, um grande número de
Antigos Alunos do nosso Curso juntou-se num encontro

ao qual se associaram muitos Professores. Em Lisboa, há
algum tempo atrás, tinha-se concretizado, com igual êxito,
semelhante iniciativa.

Trocaram-se abraços, lembrou-se o passado e, sobretudo,
falou-se do futuro. Muitos concretizaram já parte dos seus
sonhos. Encontraram empregos estáveis, deram rumo à sua
vida. Outros talvez nem tanto, que a vida também se faz com
desilusões, até se acertar…

O IFB "apadrinhou" estes encontros e pretende ir mais
longe: levar os Antigos Alunos a criar Núcleos que os
mantenham ligados à Escola onde têm as suas raízes.
Sentimos que o nosso trabalho não acaba no momento em
que, no último dia de aulas, o último aluno atravessa as portas
do Instituto. Pelo contrário, queremos ajudar a apertar os
laços que se criaram. Organizar palestras, promover acções
de formação, realizar convívios são, apenas, algumas ideias
que os Núcleos de Lisboa e do Porto poderão levar à prática
com todo o nosso apoio.

É, tão-só, uma forma de retribuir aquilo que, num recente
inquérito, os Antigos Alunos que responderam nos disseram:
94 em cada 100, se fosse hoje, voltavam a inscrever-se no
Curso. E um deles dizia mesmo: "Nunca me arrependi. Tenho
orgulho em ter convivido com esta maravilhosa família que é
o IFB".
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ISGB participou num
Seminário sobre
Ensino a Distância

Seminários para finalistas

A Benção das Fitas foi em Maio

INSTIT
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O ISGB participou, em Março passado, no Seminário
Ensino a Distância no Contexto de Aprendizagem ao

Longo da Vida, que foi organizado pelo GAERI, Gabinete
de Assuntos Europeus e Relações Internacionais do
Ministério da Educação, em parceria com The British
Council.

A participação esteve a cargo da Dra. Fernanda Marques
Pereira, que dissertou sobre "A preparação de perfis
técnicos para o sector financeiro e qualificação académica:
o Curso de Gestão Bancária – 10 anos de ensino a
distância".�

Realizaram-se, em Lisboa e Porto, quatro seminários para alunos do 5º ano do CGB.

Os temas e os oradores foram os seguintes:
Gestão da Qualidade na Banca – Prof. Dr. Rogério Puga Leal

– Dr. Francisco Ferrão
– Prof. Dr. João Duque

– Conceitos, Modelização e Implicações Prudenciais – Dr. Pedro EirasAntunes

�

�

�

�

E-Commerce
Warrants
Portfolio Credit Management �

participou

finalistas

benção
Maio

seminário

seminários

A benção das fitas deste ano
foi organizada por um grupo
de alunos do 5º ano e teve
lugar em 19 de Maio, na

Alameda da Universidade, em Lisboa.
Como é habitual, a festa esteve muito animada.
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calculadoraCalculadora
Financeira

financeira

A-calculadora financeira expressamente conce-
bida para alunos do ISGB e do IFB acaba de

ser distribuída na sua versão em CD--Rom a todos os
docentes e alunos do ISGB e a formandos que, no
âmbito dos cursos ministrados pelo IFB, necessitam
desta ferramenta para o estudo
de matérias em que seja necessá-
rio efectuar operações de cálcu-
lo.

Trata-se de um programa para
computador que, como o nome
indica, implementa uma máqui-
na de calcular especificamente
projectada para apoiar o ensino e
o estudo do cálculo financeiro.

Além das operações aritméti-
cas e outras funções comuns em
qualquer máquina de cálculo,
destacam-se nesta calculadora
dois grandes grupos de funções:
“Negócios e Amortizações
Contabilísticas” e “Finanças”.

"Negócios e Amortizações
Contabilísticas" contém diver-
sas funções, tais como, variação
percentual, valor parcial expres-
so em percentagem, margem em
função do custo e do preço,
amortizações anuais e por duo-
décimos.

O grupo de "Finanças" permi-
te a utilização de funções, como
rendas certas imediatas de ter-
mos constantes e postecipados e
de termos constantes e antecipa-
dos, taxas de juro, avaliação de
investimentos e obrigações.

Na medida das necessidades
sentidas, está previsto que esta
calculadora financeira venha a
s e r p r o g r e s s i v a m e n t e
e n r i q u e c i d a c o m n o v a s
funções.�

Criada uma

INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA

Av. Barbosa du Bocage, 87 – r/c 1050-030 Lisboa
Tel.: 217 916 210 Fax: 217 955 234

Rua Fernandes Tomás, 352, 4º 4000-209 Porto
Tel.: 225 376 405/225 369 913 Fax: 225 102 205

E-mai: isgb@ifb.pt www.isgb.pt

Inscrições

Abertas

Calculadora
Financeira
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Você Sabe Tudo?Você Sabe Tudo?
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S
e pensa que sim, experimente fazer o teste que lhe

propomos. Ele foi elaborado a partir de 20 questões

sobre a actividade bancária, anteriormente utilizadas

no material pedagógico dos diversos cursos organizados

pelo Instituto. Num outro local da revista, encontrará as

soluções. Depois, só terá de fazer contas. Por cada resposta

certa, somará 5 pontos e por cada que errar descontará 1,66

pontos (correspondentes a 1/3 da cotação de cada

pergunta). Se estiver muito hesitante, é, pois, preferível não

responder.

Se não concordar com alguma ou algumas questões

apresentadas ou considerar que poderia haver respostas

correctas diferentes das que são propostas ou, ainda, se

quiser fazer-nos qualquer sugestão, poderá sempre

escrever-nos. Participe, na certeza de que também nós não

sabemos tudo e tentamos fazer sempre melhor.

A

B

C

D

E

O Estado é um agente económico com características
totalmente diversas dos outros agentes pelas três funções

específicas que desempenha no sistema económico, que são:

As entradas e saídas de divisas, provenientes do turismo, fazem
parte da Balança:

No diálogo ao telefone, para compensar a falta de presença
do interlocutor, há que privilegiar:

Qual dos seguintes comportamentos deve ser exibido por
um receptor eficaz durante uma comunicação telefónica?

Qual das seguintes afirmações pode corresponder a uma
resposta do cliente perante a utilização de uma atitude de

interpretação por parte do atendedor?:

1 – Ordenação económica, organização de produção,
actuação económica.

2 – Política económica, concertação económica, actuação
económica.

3 – Ordenação económica, intervenção económica,
actuação económica.

4 – Organização da produção, ordenação económica,
concertação económica.

5 – Comercial.
6 – De Capital.
7 – De Bens, Serviços e Rendimentos.
8 – Financeira.

9 – O nível de língua familiar.
10 – Expressões faciais e gestos amáveis.
11 – Expressões verbais de simpatia.
12 – Alinguagem técnica.

13 – Demonstrar que entende o cliente, manifestando
sempre o seu acordo.

14 – Prestar esclarecimentos ao cliente de cada vez que ele
interrompa o seu discurso.

15 – Pedir ao cliente para ligar mais tarde se receber um
telefonema numa altura inoportuna.

16 – Tentar saber o que o cliente pretende antes de
encaminhar a chamada para outro serviço.

17 – Não lhe pedi que me desse conselhos. Eu sei o que
devo fazer.

18 – A minha opinião não é essa. Acho que procedi como
devia.

19 – Não necessito que me diga o que devo fazer.
20 – Como é que sabe que foi isso que eu pensei? Tem

poderes telepáticos?

F

G

H

I

J

K

No Mercado Monetário Interbancário (MMI), as
instituições financeiras transaccionam entre si:

Num Fundo de Investimento, o valor das unidades de
participação resulta:

A entidade que tem a incumbência, a nível nacional, de
gerir e administrar o depósito dos valores mobiliários é

designada por:

A margem financeira de um banco é-nos dada pelo
diferencial entre:

O Banco Moderno subscreveu várias acções de uma
empresa cotada na Bolsa, pelo seu valor nominal.

Num computador, o controlo do é efectuado:

As acções em causa estão contabilizadas no momento da compra
pelo(a):

hardware

21 – BT.
22 – Acções.
23 – Títulos de Participação.
24 – Excessos de liquidez.

25 – Da maior ou menor valorização do seu património.
26 – Da entrada e saída de participantes.
27 – Do tipo de valores administrados pela sociedade

gestora.
28 – Do contexto inflacionista da economia, na altura.

29 – Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.
30 – Central de Valores Mobiliários.
31 – Bolsa de Valores Mobiliários.
32 – Auditor Geral do Mercado de Títulos.

33 – Proveitos financeiros – perdas extraordinárias.
34 – Proveitos financeiros – custos financeiros.
35 – Proveitos financeiros – custos específicos.
36 – Proveitos financeiros – perdas financeiras.

37 – Valor de aquisição.
38 – Última cotação.
39 – Valor presumível do mercado.
40 – Valor convencional.

41 – Por um programa de aplicação.
42 – Por uma linguagem de programação.
43 – Por um Sistema Operativo.
44 – Pela CPU.
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Quadro de Respostas

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

43

47

51

55

59

63

67

71

75

79

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Número de Respostas Certas C =
Número de Respostas Erradas E =

Para calcular o número de pontos que obteve, empregue a
seguinte fórmula: Nº de pontos = (C – E/3) 5x

Anote aqui as suas soluções e confronte-as com os resultados
publicados na página 34.

L

M

N

O

P

Q

No final de uma sessão de trabalho, para desligar o
computador:

A remessa documentária é um serviço bancário de
cobrança de um conjunto de documentos (que,

geralmente, transmitem a propriedade de mercadoria), executado
em rigorosa conformidade com instruções recebidas.

Sempre que intervém no Mercado Monetário, o SEBC
tem por objectivo:

Qual das afirmações seguintes reflecte melhor o apoio ao
investimento efectuado através do crédito bancário?

Qual o critério que uma Instituição de Crédito deverá utilizar
de forma a escolher o segmento-alvo para uma operação de

aumento de capital?

Em relação às máquinas multibanco, sabemos que:

60 – Os bancos não costumam financiar a totalidade do
projecto.

45 – Basta desligar o botão de alimentação.
46 – É necessário fechar o programa de trabalho e depois

desligar o botão de alimentação.
47 – É necessário, no botão de Start, escolher a opção Shut

Down e dar este comando.
48 – É necessário, no botão de Start, escolher a opção

Programs e, aí, o comando Shut Down.

Os intervenientes nesta operação são:
49 – Cedente, sacado e banco remetente.
50 – Cedente, sacado e banco apresentante.
51 – Cedente e sacado.
52 – Cedente, banco remetente, banco apresentante e

sacado.

53 – Aumentar a sua liquidez.
54 – Reduzir o risco das operações de crédito.
55 – Impor o respeito das regras prudenciais.
56 – Controlar a liquidez existente na economia.

57 – É um crédito a curto prazo, renovável.
58 – Facilita à empresa a gestão do activo circulante.
59 – Destina-se aos activos que são sempre rendíveis de

imediato.

61 – Geográfico.
62 – Demográfico.
63 – Comportamental.
64 – Sócio-económico.

65 Um número significativo de máquinas distribuirá
notas de 5, 10, 20 e 50 euros a partir de 1 de Dezembro
de 2001.

66 Um número significativo de máquinas distribuirá
notas de 5, 10, 20, 50 e 100 euros a partir de 1 de
Janeiro de 2002.

67 Um número significativo de máquinas distribuirá
notas de 5, 10, 20 e 50 euros a partir de 28 de
Fevereiro de 2002.

68 Um número significativo de máquinas distribuirá
notas de 5, 10, 20 e 50 euros a partir de 1 de Janeiro de
2002.

–

–

–

–

R

S

T

O escudo perde o seu curso legal e poder liberatório:

Para solicitar um empréstimo no regime jovem bonificado,
qual o documento cuja entrega imediata pode ser

dispensada?

A conta poupança-habitação pode ser utilizada
justificadamente para:

69 – Em 1 de Janeiro de 2002, altura em que começam a
ser introduzidas as notas e moedas de euros.

70 – Em 31 de Dezembro de 2002, altura em que termina o
prazo para troca das notas e moedas junto do Banco
de Portugal.

71 – Em 1 de Março de 2002, altura em que termina o
período de dupla circulação.

72 – Em 30 de Junho de 2002, altura em que termina o
período para troca das notas e moedas junto dos
bancos.

73 – Caderneta predial.
74 – Requerimento a solicitar a bonificação.
75 – Fotocópia dos cartões de contribuinte dos

proponentes e dos fiadores, se existirem.
76 – Última nota demonstrativa de liquidação de IRS e

respectiva declaração de rendimentos.

77 – Aquisição de habitação própria, bem como para
realização de entregas a cooperativas de habitação e
construção para efeitos de aquisição de fogos para
arrendamento.

78 – Realização de entregas a cooperativas de habitação e
construção para aquisição de terrenos destinados à
construção e ainda para amortização de quaisquer
empréstimos.

79 – Aquisição de prédio ou fracções de prédio quer para
habitação própria, quer para arrendamento.

80 – Realização de entregas a cooperativas de habitação e
construção para aquisição de um fogo para segunda
habitação.
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Soluções

A
B
C
D
E

– 3

– 7

– 11

– 16

– 20

F
G
H
I
J

K
L
M
N
O

P
Q
R
S
T

– 24 – 43 – 64

– 25 – 47 – 68

– 30 – 52 – 71

– 34 – 56 – 73

– 37 – 60 – 79
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?

?
? ?

?

?

?

?
?

?
?

?

Perguntas e
Respostas

C
omo é habitual nesta Secção, trazemos aqui mais questões sobre

temas relacionados com a actividade financeira que nos foram

colocadas por bancários.

Se também tem alguma questão a pôr-nos, escreva para:

IFB – Formação de Desenvolvimento ou

r.modulos@ifb.pt

�

�

Alguns clientes têm-nos colocado questões rela-

tivas ao tratamento que iremos dar aos cheques em

escudos, agora que a introdução física do euro se

está a aproximar. Assim, gostaria de saber até quan-

do podem ser telecompensados os cheques emiti-

dos em escudos.

R: Até 28/02/2002 os bancos aceitarão para cobrança
(através do sistema de telecompensação) cheques emitidos
em escudos sacados sobre outras instituições de crédito,
desde que a data de emissão seja igual ou anterior a
31/12/2001, data a partir da qual cessará a utilização dos
meios escriturais em escudos, passando o euro a ser em
exclusivo a moeda utilizada nos diversos meios de paga-
mento.

Assim, para evitar dificuldades/custos acrescidos na
cobrança dos cheques em escudos, deverá aconselhar os
seus clientes a utilizarem cheques em euros tão depressa
quanto for possível.

Gostaria de saber quais os procedimentos que

deverão ser adoptados relativamente aos cheques

já emitidos em escudos, com data de emissão pos-

terior a 31/12/2001 (pré-datados) e que estão na

posse dos diversos agentes económicos.

R: A fim de evitar dificuldades com a cobrança destes
cheques e/ou a aplicação de comissões, por parte dos
bancos, pela prestação do serviço (processo espe-
cífico de cobrança), os bancos devem, antes
do final de 2001, promover a substituição
destes cheques por novos cheques em
euros.

Desta forma, poderá incentivar
os seus clientes a evitar a aceita-
ção de cheques emitidos em
escudos com data de emis-
são posterior a 31/12/2001.

As questões foram colocadas por Artur Dias Cardoso, de Braga,
e as respostas elaboradas por Márcia Costa, Formadora do IFB.

�

�

�

�

�

�

�

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.

Até agora

em
Novos Cursos

Novembro
Novos Cursos

Novembro

747747
formandos



Fundamentos de Banca é um curso composto por 8 módulos, cada
um deles objecto de certificação independente, o que permite que
cada um decida o seu próprio percurso formativo no âmbito do seu
Programa de Desenvolvimento Individual.
Com efeito, o aluno pode inscrever-se no curso completo ou
apenas nos módulos do seu interesse, à excepção dos módulos
nucleares, cuja realização é obrigatória para a obtenção do
diploma do curso.
O curso é ministrado na modalidade de ensino a distância, com
flexibilidade na escolha das modalidades de apoio e tutoria.

PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO BANCÁRIA

FUNDAMENTOS DE BANCAFUNDAMENTOS DE BANCA

O desenvolvimento das competências profissionais dos bancários foi o principal desafio que sempre o Instituto de Formação
Bancária colocou a si próprio.
Para atingir esse objectivo foram muitas as acções que o IFB levou a efeito, reconhecendo-se como uma das mais significativas o
Curso Regular de Formação Bancária, um curso de 3 anos lectivos por onde passou, ao longo de mais de uma década, um número
superior a 10 000 bancários.

No entanto, os factores de mudança dos últimos anos alteraram significativamente a forma como a actividade bancária se vinha a
desenvolver e, consequentemente, as aptidões e o perfil do bancário.
Para responder a esta realidade, criou o IFB, em substituição do Curso Regular, um novo , um
projecto integrado de formação capaz de proporcionar uma sólida formação técnica aos profissionais da banca e de os motivar
fortemente para os desafios da formação contínua ao longo da vida.

Uma característica essencial do programa é a ACREDITAÇÃO e o consequente reconhecimento das competências adquiridas,
através de um sistema flexível de exames.
Ao seu ritmo e em função das necessidades específicas das funções desempenhadas, cada um poderá construir o seu próprio plano
de formação.

FUNDAMENTOS DE BANCA e CURSO COMPLEMENTAR DE BANCA constituem o PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO BANCÁRIA e,
apesar de os dois cursos serem independentes, o segundo surge, para quem realizou o primeiro, como sequência lógica do aprofun-
damento de competências.

Programa de Certificação Bancária

Tem a duração de um ano, é dividido em dois semestres e
compreende os seguintes módulos:

Negócio Bancário e Sistema Financeiro
Produtos Bancários e Financeiros
Cálculo Financeiro Aplicado
Meios de Pagamento
Vendas e Negociação
Contabilidade Geral e Financeira
Fiscalidade
Operações Internacionais
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E-mail: p.c.bancaria@ifb.pt

PORTO
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º • 4000-209 PORTO
Tel.: 225 376 405 Fax: 225 102 205

Instituto
de Formação
Bancária

Flexibilidade

Módulos

Certificação

Ensino a
Distância




