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A inforBANCA assume que, neste momento, uma das suas prio-
ridades é contribuir para a compreensão dos enormes desafios que 
se colocam ao sector financeiro onde a grande maioria dos nossos 
leitores desenvolve a sua actividade.

Publicamos assim três artigos que cumprem de forma exemplar 
o referido objectivo. Um aborda a criação da União Bancária Euro-
peia, outro o Financiamento da Economia Real e o último a Correc-
ção do Desequilíbrio Externo.

 No primeiro caso, A. Mendonça Pinto analisa, com grande senti-
do de oportunidade, a urgência e a dificuldade da criação de “uma 
estrutura institucional que assuma ao nível europeu a responsa-
bilidade pela supervisão bancária, pela garantia dos depósitos e 
pela resolução das crises dos bancos”. No segundo artigo, Jorge 
Barros Luís, constatando que “o ajustamento macroeconómico e fi-
nanceiro da economia portuguesa tem imposto um abrandamento 
significativo do crédito bancário” conclui que o caminho do cres-
cimento impõe a ultrapassagem desse problema através de um 
conjunto de soluções que analisa. Finalmente no terceiro texto, Rui 
Constantino faz uma caracterização pormenorizada da evolução da 
Balança Corrente e de Capital no caminho para a correcção do de-
sequilíbrio externo.

Temos consciência que a evolução das três temáticas enunciadas será determinante para o que de bom ou 
de mau vai acontecer no sector financeiro português nos próximos anos. Daí a nossa chamada de atenção para 
uma leitura atenta. Estendemos, aliás, o nosso destaque a outros artigos igualmente de grande oportunidade: 
A Gestão do Emprego de Teresa Pereira Esteves, Educação Financeira de José Dias Lopes e Redes Sociais no 
Sector Financeiro de Mariana Fortuna Sousa.

2013 começou envolto na dúvida mas, como sempre acontece, a seguir virá a bonança. Um dos aspectos 
positivos do momento que atravessamos é que nunca houve tanta reflexão, tanta análise, tanta formação sobre 
questões bancárias e financeiras absolutamente cruciais para todos nós.

O IFB e o ISGB estão preparados para apoiar todos os que já compreenderam que o seu futuro passa sobre-
tudo pelo aumento das suas competências através da educação e da formação. Acabamos, por isso, com esta 
bem-disposta frase de Mark Twain: “Tudo está na educação. O pêssego dantes era uma amêndoa amarga; a 
couve-flor não é mais do que uma couve que andou na universidade.” 

Manuel Ferreira 

Conselho Editorial do IFB/ISGB
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A União 
Bancária 
Europeia
A Necessidade e a 
Dificuldade

O reconhecimento de insufi ciências na 
arquitetura institucional da União 
Económica e Monetária (UEM) 

vem praticamente desde o seu início, mas só 
recentemente é que algumas dessas falhas 
começaram a ser discutidas mais a sério, 
particularmente aquelas cuja supressão é 
necessária para solucionar a atual crise da zona 
euro (ZE).
É o caso da falta de uma União Bancária 
Europeia (UBE) – uma estrutura institucional 
que assuma ao nível europeu a responsabilidade 
pela supervisão bancária, pela garantia de 
depósitos e pela resolução das crises dos bancos 
– cuja criação tem sido defendida desde o início 
de 2012, entre outros, pelo Presidente do BCE, 
para melhorar a integração fi nanceira, reforçar a 
robustez do sistema bancário europeu e restaurar 
a confi ança dos investidores na ZE. Foi neste 
contexto que o Conselho Europeu de 29/6/2012 
decidiu criar para os Estados-Membros (EM) 
da ZE, um Mecanismo de Supervisão Único 
(MSU) para os bancos, e que, em 12/9/2012, a 
Comissão Europeia (CE) apresentou propostas 
para o estabelecimento do referido mecanismo, 
sob a responsabilidade do BCE, como o primeiro 
de vários passos para a realização da UBE. A 
fi nalidade desta nota é partilhar com os leitores 
algumas refl exões sobre a necessidade e a 
difi culdade da UBE, particularmente do MSU, 
uma vez que as propostas relativas às outras duas 
componentes ainda não foram apresentadas.

A. Mendonça Pinto*
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A Necessidade da UBE
O que agora torna necessário o avanço para a UBE são 

as vulnerabilidades do sistema bancário europeu, nomea-
damente na Irlanda, em Espanha e na própria Alemanha, 
e o seu impacto na crise da dívida soberana de alguns EM, 
criando uma interdependência negativa entre os bancos e 
os (Estados) soberanos que contribuiu para alguma frag-
mentação do conjunto do sistema bancário europeu, se-
gundo as fronteiras nacionais, ameaçando a estabilidade 
financeira na ZE.

Para se perceber melhor a referida interdependência 
e a ameaça que ela representa, convém remontar ao Tra-
tado de Maastricht de 1992 e ao subsequente projeto da 
UEM. Este criou um banco central comum, o BCE, para 
cuidar da política monetária única, mas não contemplou 
um Ministério das Finanças europeu que, entre outras fun-
ções, pudesse emitir obrigações sob a responsabilidade 
conjunta de todos os EM, as chamadas euro-obrigações, 
que ainda hoje contam com a oposição da Alemanha e de 
outros EM talvez porque são credores líquidos na UEM. 
Os responsáveis políticos que estiveram na origem da 
UEM, particularmente o então Presidente da CE, Jacques 
Delors, e o então Chanceler alemão, Helmut Khol, tinham 
consciência das limitações do projecto, mas acreditavam 
que os líderes políticos europeus seriam capazes de ir dan-
do os passos necessários para completar o arranjo inicial 
através de uma união bancária, uma união orçamental e 
uma união política. Infelizmente, poucos passos se deram 
até hoje ou foram tímidos, e os governantes dos EM da 
ZE só se aperceberam de que, prescindindo do direito de 
emitir moeda e transferindo-o para o BCE, também ti-
nham exposto os seus países ao risco de incumprimento, 
como se verificou no seguimento da crise financeira inter-
nacional de 2007-2008. 

Logo após a introdução do euro, as obrigações emitidas 
pelos EM da ZE eram consideradas ativos praticamente 
sem risco e o BCE aceitava-as todas, em condições de 
igualdade, como garantia no financiamento dos bancos. 
E, como as obrigações dos EM mais fracos (devedores 
líquidos) pagavam um juro ligeiramente mais alto, os ban-
cos compravam e acumulavam obrigações desses EM para 
assim aumentarem a sua rendibilidade. Depois da falência 

do banco Lehman Brothers, em 15/9/2008, perante a ga-
rantia dada pela Chanceler alemã, Angela Merkel, de que 
a ZE não deixaria cair instituições financeiras cuja falência 
pudesse contagiar outras (risco sistémico), os investidores 
continuaram a acreditar que assim seria. Porém, cerca de 
um ano depois, quando o novo Governo grego deu a co-
nhecer que o anterior tinha maquilhado as contas públicas 
e que o défice e a dívida do Estado eram bastante supe-
riores, os investidores interiorizaram que as obrigações 
soberanas afinal não eram ativos sem risco, pois, sendo 
denominadas numa moeda cuja criação já não estava ao 
dispor dos EM que as emitiam, havia risco de incumpri-
mento. Consequentemente, os bancos começaram a exi-
gir maiores prémios de risco nos seus financiamentos aos 
EM mais vulneráveis, o que fazia baixar o valor de mer-
cado das obrigações desses EM parqueadas nos balanços 
dos bancos financiadores, aumentando assim o risco de 
insolvência dos próprios bancos credores dos EM. Por 
outro lado, durante a crise, os bancos de alguns EM com 
maiores dificuldades também foram pressionados, ou pelo 
menos encorajados, para comprarem obrigações desses 
EM, agravando assim a sua situação financeira. Nestas cir-
cunstâncias, como os Estados nacionais são os únicos res-
ponsáveis pelo resgate (bail-out) dos bancos domiciliados 
nos seus territórios, vários EM da ZE, nomeadamente a 
Grécia, a Irlanda, Portugal e a Espanha, para salvarem al-
guns dos seus bancos, tiveram de contrair avultados mon-
tantes de dívida pública, direta ou indiretamente, junto de 

"Os responsáveis políticos que estiveram na origem da UEM, 
particularmente (…) Jacques Delors, (…) Helmut Khol, tinham 
consciência das limitações do projecto, mas acreditavam que 
os líderes políticos europeus seriam capazes de ir dando os 
passos necessários para completar o arranjo inicial..."
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outros bancos. Criou-se assim uma estreita interdepen-
dência entre a crise dos bancos e a crise das dívidas so-
beranas que potencia um círculo vicioso, que se alimenta 
a si próprio e ameaça a ZE, sem que o BCE possa fazer 
grande coisa para o prevenir ou quebrar porque não tem 
mandato para intervir nos bancos, nem para financiar di-
retamente os EM. Uma UBE poderá ajudar a reduzir a re-
ferida interdependência e, por essa via, melhorar também 
o funcionamento da política monetária única, prejudicada 
pela excessiva diferença entre as taxas de juro de mercado 
de alguns EM da ZE (v.g., entre Portugal e a Alemanha). 

Para desconectar as crises bancária e da dívida sobera-
na, é preciso que haja, por um lado, uma autoridade eu-
ropeia que possa intervir diretamente na supervisão ban-
cária, nomeadamente para identificar e exigir os aumentos 
de capital dos bancos que porventura sejam necessários; 
e, por outro lado, também uma instituição europeia que 
os possa realizar, ainda que com condições, sempre que 
os bancos os não consigam efetuar no mercado, evitando 
assim a sua realização pelos EM e o consequente aumento 
da dívida pública. Aliás, o interesse prático pela UBE surgiu 
na altura em que as crises dos bancos e da dívida soberana 
atingiram a Espanha e a Itália – países cujas crises, pela 
sua potencial dimensão, ameaçam a sustentabilidade da 
união monetária – para que países credores da ZE, no-

meadamente a Alemanha, permitissem que os fundos de 
resgate europeus pudessem ser utilizados na recapitaliza-
ção direta de bancos que não o conseguissem fazer no 
mercado, evitando assim o aumento da dívida pública dos 
seus EM. Lamentavelmente, pouco tempo depois de este 
compromisso ter sido assumido, os Ministros das Finanças 
da Alemanha, Holanda e Finlândia vieram em carta con-
junta limitar o alcance do que antes aceitaram ao conside-
rarem que a dita recapitalização direta se aplicaria apenas 
aos casos futuros que ocorressem sob a nova supervisão 
e não retroativamente aos herdados, posição reafirmada 
pela Chanceler Merkel à margem do Conselho Europeu 
de 19/10/2012. A ser assim, a recapitalização direta, que 
visava precisamente quebrar a ligação perniciosa entre os 
Estados e os bancos, não se aplicaria para já à Espanha e a 
Irlanda e Portugal também não poderiam passar para fora 
da dívida pública os aumentos de capital dos seus bancos 
já efetuados pelo Estado com empréstimos dos fundos de 
resgate europeus. 

A passagem da supervisão bancária para o nível euro-
peu também se justifica pelo facto de muitos investidores 
e responsáveis políticos pensarem que os supervisores 
nacionais já não são suficientemente confiáveis para su-
pervisionar adequadamente os seus bancos. A experiência 
mostrou que, por vezes, são demasiado suaves a intervir 
e têm tendência para adiar a resolução dos problemas, 
o que pode acabar por ter consequências negativas para 
os seus cidadãos e também para outros EM por razões 
de contágio, especialmente na ZE. Consequentemente, 
a existência e o maior distanciamento do supervisor eu-
ropeu deverá contribuir para que haja menos pressões e 
interferências indevidas entre os bancos e as autoridades 
e também uma maior garantia de que os bancos não serão 
salvos com o dinheiro dos contribuintes do que haveria 
com a supervisão ao nível nacional. 

Outra razão justificativa para a criação da UBE a que 
não tem sido dada a devida importância é o facto de a 
ZE precisar de um prestamista de última instância e de 
o BCE, para poder desempenhar bem esta função, dever 
ser também a autoridade de supervisão da ZE. Os bancos 
centrais em geral e o BCE em particular não gostam de 
ser explícitos no que respeita à função de prestamista ou 
credor de último recurso por razões de risco moral, para 
que os bancos não sejam tentados a seguir práticas me-
nos prudentes na gestão do risco por saberem que, em 
última instância, acabarão por ser salvos pelo banco cen-
tral. Uma boa supervisão pode tornar as crises bancárias 
menos frequentes e/ou menos profundas, mas não pode 
assegurar que as mesmas deixam de existir e, portanto, 
quando um ou mais bancos entram em bancarrota, é ne-
cessário que haja uma instituição que possa prevenir o co-
lapso em cadeia do sistema bancário. E essa instituição só 
pode ser o banco central pela simples razão de que, para 
o efeito, é necessário dispor muito rapidamente de avul-

"Para desconectar as crises 
bancária e da dívida soberana, 

é preciso que haja, por um lado, 
uma autoridade europeia que 

possa intervir directamente 
na supervisão bancária (…) e, 
por outro lado, também uma 

instituição europeia que os 
possa realizar…"
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tadas somas de dinheiro que só o instituto emissor pode, 
de um momento para o outro, criar e injetar para evitar 
uma tal derrocada do sistema bancário. No caso da ZE, só 
o “poder de fogo” do BCE está à altura de uma resposta 
adequada numa tal emergência e, por isso, é natural que o 
mesmo também deva conhecer bem a situação financeira 
dos bancos, particularmente dos que, pela sua dimensão 
e interligações, têm risco sistémico, seja para prevenir a 
materialização dos riscos, seja para poder determinar bem 
as necessidades de capital e as condições em que o apoio 
deve ser concedido, se for preciso. 

Se é óbvio que o BCE não pode deixar de ser pres-
tamista de última instância numa situação de emergência 
financeira, também é claro que não deve ser o BCE a su-
portar os custos de salvamento, mas sim o banco resgata-
do depois de recuperado e, na sua impossibilidade, o EM 
do banco em causa ou um fundo comunitário criado para 
o efeito. Em teoria, a resposta é simples: a UBE envolve 
partilha de soberania e, por isso, deveria haver mutualiza-
ção de eventuais perdas. Na prática, porém, a questão é 
bem mais complicada e, portanto, seria conveniente saber 
de antemão quem suporta os referidos custos. Conse-
quentemente, a par da criação do MSU, é preciso avançar 
também com o sistema europeu de garantia de depósitos 
e com o regime comum de resolução de crises dos ban-
cos, designadamente para se saber quais as responsabilida-
des e os encargos que nestes domínios passam para a ZE 
e as que (temporariamente) ainda poderão continuar nos 
EM. Tudo isto são questões difíceis e delicadas pelas suas 
implicações, razão por que precisam de ser bem estuda-
das e ponderadas e, por isso, ainda não foram objeto de 
propostas pela CE.

A Dificuldade da UBE
Uma das dificuldades da UBE respeita aos bancos que 

devem passar a ser supervisionados pelo BCE. A CE pro-
põe que o MSU abranja todos os bancos da ZE, cerca de 
6 000, e também bancos de EM da UE fora da ZE que 
queiram estabelecer um acordo de cooperação com o 
BCE. No entanto, a Alemanha não quer que os seus ban-
cos regionais de menor dimensão fiquem sujeitos à super-
visão do BCE e defende que esta deve cobrir apenas os 
bancos mais importantes. A posição da CE tem a seu favor 
o facto de a experiência já ter mostrado que mesmo pro-
blemas em bancos pequenos e médios (v.g, na Irlanda e 
em Espanha) podem ameaçar a estabilidade financeira da 
ZE. O facto de o BCE ser prestamista de última instância 
para todos os bancos da ZE também justifica que seja a au-
toridade de supervisão para todos eles, mas a Alemanha é 
Alemanha e até ao Conselho Europeu de 19/10/2012 não 
foi possível chegar a acordo sobre o âmbito de aplicação 
do MSU. Relativamente à capacidade de o BCE supervi-
sionar todos os bancos, importa dizer que o trabalho será 
partilhado com as autoridades de supervisão dos EM da 

ZE, na maioria dos casos (13 em 17) os bancos centrais 
nacionais que fazem parte do Eurosistema. Em princípio, 
o sistema será semelhante ao usado para a política mone-
tária única. A responsabilidade legal pela supervisão será 
transferida para o BCE, onde será criado um Comité de 
Supervisão, composto pelo BCE e pelos supervisores na-
cionais, que coordenará a atividade de supervisão e decidi-
rá sobre a distribuição do trabalho, utilizando naturalmen-
te as capacidades dos supervisores nacionais e reservando 
a supervisão direta do BCE para as instituições de impor-
tância sistémica e as questões de natureza estratégica.

Quanto à possibilidade de EM exteriores à ZE aderirem 
à supervisão bancária do BCE, pode fazer sentido na pers-
petiva da integridade do mercado único dos serviços finan-
ceiros, mas então o procedimento deveria ser diferente: 
o MSU aplicar-se-ia a todos os EM da UE, oferecendo-se 
aos que não fazem parte da ZE uma cláusula de exclusão 
(opting-out). Salvo melhor opinião, uma UBE plena não é 
uma simples extensão do mercado único, mas uma parte 
essencial da UEM. É possível que haja EM fora da ZE inte-
ressados em aderir ao MSU (v.g., a República Checa ou a 
Roménia, talvez pelo facto de nos seus sistemas bancários 
predominarem bancos sedeados na ZE), mas efetivamen-
te não precisam da supervisão do BCE porque os seus 
bancos centrais nacionais podem desempenhar a função 

"... também é claro que não 
deve ser o BCE a suportar os 
custos de salvamento, mas sim 
o banco resgatado depois de 
recuperado..."
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de prestamista de última instância. 
Assim sendo, a CE não andou bem 
ao envolver toda a UE num problema 
que respeita à ZE e que, por certo, 
irá trazer atrasos e complicações des-
necessárias, designadamente porque 
EM fora da ZE ficarão com poderes 
de decisão limitados por não perten-
cerem à UEM.

Outro ponto de divergência en-
tre os EM respeita ao ritmo a que 
os bancos da ZE devem passar para 
a supervisão do BCE. A CE propôs 
que o MSU fosse criado já em 1 de 
Janeiro de 2013, data a partir da qual 
o BCE poderia assumir a responsabi-
lidade pela supervisão na ZE, parti-
cularmente dos bancos que tivessem 
recebido ou solicitado financiamento 
público; em 1 de Julho de 2013, to-
dos os bancos com importância sisté-
mica passariam a ser supervisionados 
pelo BCE; e o processo de transição 
ficaria concluído até ao final de 2013, 
devendo o novo sistema estar com-
pletamente operacional, para todos 
os bancos da ZE, em 1 de Janeiro de 
2014. Era um calendário demasiado 
apertado, justificado pelo facto de o 
MSU ser instrumental para viabilizar 
a recapitalização direta dos bancos 
espanhóis. No Conselho Europeu 
de 19/10/2012, a França, a Itália e a 
Espanha defenderam a urgência da 
proposta da CE, mas a Alemanha, a 
Holanda e a Finlândia invocaram que 
a prudência e qualidade do MSU são 
mais importantes do que a rapidez 
da sua instituição e, para a Alemanha, 
terá também pesado a existência de 
eleições legislativas em Setembro de 
2013 e a vontade de não partilhar o 
risco de ajudar bancos estrangeiros 
em dificuldade até à sua realização. 
Entre a urgência de uns e a prudência 
de outros, o Conselho Europeu de 
19/10/2012 considerou que a prepa-
ração das propostas legislativas para 
o MSU deveria prosseguir com prio-
ridade para que pudesse ser tomada 
uma decisão até 1 de Janeiro de 2013 
e que o trabalho de implementação 
operacional deveria ter lugar ao longo 
desse ano; também reafirmou que, a 
partir do arranque operacional do 

MSU, seria possível a recapitalização 
direta de bancos sem sobrecarregar 
a dívida dos EM, o que poderá acon-
tecer na segunda metade de 2013 ou 
em 2014. 

Para além destas e de outras difi-
culdades com o MSU – v.g., a dúvida 
sobre a suficiência do Art.º 127 (6) 
do Tratado de Lisboa como base legal 
para a atribuição da supervisão ban-
cária ao BCE ou a divisão de poderes 
e responsabilidades e a articulação e 
cooperação entre o BCE, supervisor 
único da ZE, e a Autoridade Bancária 
Europeia, regulador europeu respon-
sável por coordenar e monitorizar a 
implementação das regras comuns 
de supervisão (single rule book) nos 
27 EM da UE –, também há os obs-
táculos inerentes às outras duas com-
ponentes da UBE, os sistemas de 
garantia de depósitos e de resolução 
de crises bancárias, sobre as quais o 
Conselho Europeu de 19/10/2012 
apenas pediu a rápida harmonização 
dos regimes nacionais. E tudo indica 

Em Tempo. O Conselho Europeu de 13 e 14/12/ 2012 validou o acordo 
alcançado pelo Conselho Ecofin em 13/12/2012 relativo à criação do MSU 
sob a responsabilidade direta do BCE para bancos cujos ativos sejam su-
periores a 30 mil milhões de euros ou a 20% do PIB do seu país, ou pelo 
menos os 3 maiores bancos de cada EM onde haja menos de 3 bancos que 
satisfaçam os critérios anteriores, e ainda os bancos que beneficiem de um 
programa de ajuda europeu. Esta definição cobre cerca de 200 bancos na 
ZE e, em Portugal, deverá abranger a CGD, o BCP, o BES, o BPI, o Santan-
der Totta e o Banif. Os restantes serão supervisionados pelas autoridades 
nacionais. O BCE tem o poder de intervir em qualquer banco e de dar 
instruções ao supervisor nacional e assumirá a supervisão operacional dos 
bancos a 1 de Março de 2014 ou um ano depois da entrada em vigor da 
legislação relativa ao MSU se esta data for posterior à primeira. Até lá, a 
recapitalização direta de bancos pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade 
é possível se previamente for pedido ao BCE para passar a supervisionar 
diretamente o banco em causa. No seio do BCE, as decisões importantes 
em matéria de supervisão bancária serão tomadas por um Conselho de 
Supervisão composto por representantes dos 17 EM da ZE, 4 membros 
do BCE, 1 Vice-presidente e 1 Presidente e serão validadas pelo Conse-
lho de Governadores do BCE. Relativamente à recuperação e resolução 
dos bancos e à garantia de depósitos, o Conselho Europeu deve chegar 
a acordo sobre as respetivas diretivas até ao fim de Março de 2013, pede 
aos co-legisladores para as aprovarem antes de Junho de 2013 e considera 
que as mesmas devem ser implementadas pelos EM como uma questão de 
prioridade. Lisboa, 17/12/2012. 

AMP

que o estabelecimento destas partes 
da UBE será mais difícil porque deve-
rá envolver partilha de custos entre 
os EM e avanços para a União Or-
çamental, razão por que ainda só foi 
possível chegar a algum acordo sobre 
o MSU, a parte mais fácil, que mesmo 
assim poderá ser mais difícil e demo-
rada do que se imagina. Podemos, no 
entanto, ter esperança de  que alguma 
forma sui generis de união bancária 
acabará por nascer, não só porque 
é necessária para a sustentabilidade 
da UEM, mas também porque uma 
das características da burocracia co-
munitária e da diplomacia europeia é 
não abandonar dossiês importantes e, 
portanto, alguma coisa chamada UBE 
será criada e celebrada, ainda que não 
se saiba exatamente o quê, como e 
quando. 

*Economista.
Ex-consultor do Banco de Portugal.

Lisboa, 24 de Outubro de 2012

Este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo 
ortográfico.
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Teresa Pereira Esteves*
Coordenadora da Secção 

Neste artigo vamos abordar as virtuosidades da gestão preventiva e proactiva do emprego e 
das competências (GPPEC), bem como os múltiplos desafi os que a gestão do emprego coloca na 
actualidade e colocará nas próximas décadas, nomeadamente o desafi o da gestão dos processos 
de expatriação nucleares na internacionalização das empresas, o desafi o do apoio à recolocação 
no mercado de trabalho dos trabalhadores dispensados, marca de água 
das empresas socialmente responsáveis, o desafi o do recrutamento de 
trabalhadores altamente qualifi cados e, sobretudo, da capacidade de os 
reter nas empresas numa economia e num mercado de trabalho globais; 
fi nalmente, o desafi o da integração geracional e da transferência de 
conhecimentos entre as gerações. 
Estes são desafi os que a todos dizem respeito e que exigem de todos, 
aos mais diversos níveis (macro, meso, micro e individual), atitudes 
atentas e respostas esclarecidas e rápidas.

Gestão da Actividade 
Comercial

A Gestão
do Emprego

A Gestão Preventiva e Proactiva do Emprego e das 
Competências Como Um Factor Higiénico

Frequentemente, numa atitude meio convicta e meio 
provocatória, confronto os alunos com a seguinte afirma-
ção: um sintoma de uma gestão saudável é conseguir res-
ponder no tempo necessário, a um piscar de olhos ou a 
um click num computador, às seguintes questões:

• Quantos empregos temos hoje e com que compe-
tências?

• Que empregos, com que competências e quantos 
vamos necessitar nos próximos anos, considerando 
o caminho que queremos trilhar e os factores eco-
nómicos, regulamentares, tecnológicos e demográfi-
cos, entre outros, que fazem evoluir o conteúdo dos 
empregos? 

A GPPEC, também conhecida como gestão estratégi-
ca de recursos humanos, há décadas está consagrada nos 
manuais, é ensinada nas escolas, sendo mais ou menos 
praticada nas empresas; agora tornou-se premente e con-
tinuará a sê-lo nos próximos tempos.

No século passado o paradigma da gestão da mudan-
ça poderia ser o incremental, sendo esta perspectiva-
da como linear e os atrasos ou desatenções a nível da 
gestão, eram recuperáveis, não colocando em causa a 
sobrevivência da empresa; neste século, como refere 
Cascio, 2010, a globalização da economia, do mercado 
de trabalho e os desenvolvimentos da tecnologia, no-
meadamente os desenvolvimentos da internet, levam 
a que as mudanças surjam frequentemente de forma 
abrupta para as empresas e com configurações não 
lineares; assim, neste modelo de mudanças descontí-
nuas, uma empresa que não acompanhe um desenvol-
vimento crítico para o negócio pode não ter o tempo 
para recuperar. 

Neste contexto, a disciplina do planeamento dinâmico 
do emprego e das competências é um factor não sufi-
ciente, mas higiénico, porque cria rotinas de recolha e 
tratamento de informação nas empresas, fomenta hábi-
tos de atenção e de leitura do contexto e treina formas 
de flexibilidade e metodologias de pensamento.
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Gestão da Actividade Comercial

Contributos da GPPEC para os Desafios que se 
Colocam à Gestão do Emprego
A GPPEC e os processos de expatriação 

A internacionalização, com o objectivo da expansão da 
actividade, de conquista de novos mercados e negócios e 
da manutenção ou criação de emprego, é cada vez mais 
frequente para as empresas, incluindo as do sector bancá-
rio. Estes processos levam frequentemente as empresas 
a recorrerem à expatriação, isto é, ao envio de colabora-
dores para países onde pretendem instalar as respectivas 
unidades de negócio.

A GPPEC, ao incentivar a construção do perfil de com-
petências transversais e específicas que deverão ser detidas 
pelos candidatos, facilita as etapas de recrutamento, for-
mação, colocação e repatriação dos mesmos, contribuin-
do para o sucesso do processo, o que se poderá traduzir 
na concretização dos objectivos previstos e na criação de 
conhecimento e capacidades específicas, resultantes dos 
processos bilaterais de transferência de know-how.

A GPPEC e os processos de recolocação de 
trabalhadores 

Frequentemente, a nível internacional e nacional, so-
mos confrontados com informação sobre processos de 
downsizing e de despedimento colectivo de trabalhadores, 
eventualmente originados por erros ou atrasos no planea-
mento e na gestão estratégica, pela multiplicidade dos im-
ponderáveis que a globalização acarreta e pela dinâmica 
do desenvolvimento tecnológico. 

A GPPEC permite antecipar os empregos sensíveis, 
aqueles cujo conteúdo se vai extinguir, permitindo às em-
presas tomarem decisões tempestivas sobre os processos 
de formação e de reconversão dos trabalhadores ou de 
dispensa e de recolocação daqueles cuja permanência não 
é viável de forma socialmente responsável.

Os processos de outplacement ou de recolocação des-
tinam-se a assistir as pessoas que perdem o seu emprego, 
reencaminhando-as no mercado de trabalho, encontrando 
outro emprego ou criando o seu próprio; envolvem fre-
quentemente as empresas que dispensaram os trabalha-
dores e as entidades públicas. Estes processos têm-se in-
tensificado nos últimos anos em alguns países, devido quer 
aos benefícios que têm para a manutenção de um clima 
positivo na empresa, quer para a sua reputação e imagem 
exterior, minimizando também os custos humanos e so-
ciais do despedimento na sociedade. 

A GPPEC e a gestão das competências
Cada vez mais, num mundo global e com mudanças 

abruptas, as empresas necessitam de ter um reservató-
rio de competências. Um estudo realizado pela SHRM 
Foundation em 2007 junto de 526 executivos de em-
presas multinacionais e empresas dos EUA concluiu que, 
para estes executivos, os quatro principais desafios que 
as empresas iriam enfrentar no futuro eram a gestão 
dos planos de sucessão, o recrutamento e a selecção de 
profissionais altamente qualificados, o envolvimento e 
a retenção desses profissionais e a formação de líderes 
com as competências que lhes permitiriam ser bem su-
cedidos.

A GPPEC permite que as empresas, ao anteciparem a 
evolução do conteúdo dos empregos actuais e o apareci-
mento de novos empregos, possam conceber os planos de 
formação adequados e, quando necessário, recrutarem e 
seleccionarem os trabalhadores qualificados de que neces-
sitam em qualquer parte do mundo.

Esta tendência para a evolução de empregos com con-
teúdo cada vez mais especializado verifica-se no sector 
bancário português no qual o emprego que está a ser cria-
do o é no âmbito de funções técnicas específicas e espe-
cializadas (APB, 2011).

"No século passado o paradigma da gestão da mudança poderia ser 
o incremental, (...) e os atrasos ou desatenções a nível da gestão, 

eram recuperáveis, não colocando em causa a sobrevivência da 
empresa; neste século (...) neste modelo de mudanças descontínuas, 
uma empresa que não acompanhe um desenvolvimento crítico para 

o negócio pode não ter o tempo para recuperar. "
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A GPPEC e a gestão do conhecimento institucional e integração 
geracional e cultural

Num contexto em que na Europa e em Portugal cresce a percentagem de 
população com mais de 65 anos, três desafios são prementes para as empresas:

• A gestão dos planos de sucessão, com a consequente retenção na em-
presa do conhecimento institucional e do conhecimento tácito sobre a 
forma de fazer e de decidir no negócio que os trabalhadores mais velhos 
acumularam e que urge passar para as gerações mais novas;

• A necessidade de promover medidas de integração geracional, ou seja, 
a tendência para o aumento da idade da reforma irá fazer coexistir nas 
empresas gerações diferentes de trabalhadores com trajectórias de qua-

lificação, metodologias de trabalho e valores e atitudes necessariamente 
distintos que importa compreender, valorizar e potenciar;

• A necessidade de promover medidas de integração cultural, porque o 
envelhecimento da população nos países desenvolvidos vai levar a uma 
redução do número de trabalhadores qualificados disponíveis com a con-
sequente necessidade de implementar medidas de equilíbrio no mercado 
de trabalho. Entre elas, medidas de encorajamento dos processos de imi-
gração que permitem também contribuir para garantir a sustentabilidade 
dos sistemas de segurança social (medidas que na europa já estão a ser 
adoptadas em países como a Finlândia e a Alemanha). Estes movimentos 
migratórios colocam o desafio da integração nas empresas de trabalha-
dores com diferenças linguísticas, de processos de socialização e com 
referenciais culturais distintos. 

*Docente do ISGB.
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Citando...
  Há dois tipos de 

pessoas: as que fazem 
as coisas e as que ficam 
com os louros. Procure 
ficar no primeiro grupo 
– há menos competição.

Indira Gandhi

  Fica sempre um pouco 
de perfume nas mãos 
que oferecem rosas.

Thomas Cray

  Dá-se muita atenção ao 
custo de se realizar algo 
e nenhuma ao custo de 
não realizá-lo.

Philip Kotler

  O homem razoável 
adapta-se ao mundo; 
o homem que não é 
razoável obstina-se a 
tentar que o mundo se 
lhe adapte. Qualquer 
progresso, portanto, 
depende do homem que 
não é razoável.

George Bernard Shaw

  Quando escrita em 
chinês a palavra 
crise compõe-se de 
dois caracteres: um 
representa perigo e 
o outro representa 
oportunidade.

John Kennedy

  O primeiro dever da 
inteligência é desconfiar 
dela mesmo.

Albert Einstein
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A Correcção do
Desequilíbrio Externo

Análise Económica

Rui Constantino*

O défice da BTC era explicado em grande medida 
pelo défice da balança de bens, que foi largamente 
deficitário durante a década de 2000, situando-se 

sempre acima de 10% do PIB. A balança de serviços tem 
sido sistematicamente superavitária, mas apenas compen-

sando o défice da balança de rendimentos (por sua vez ex-
plicado pelos encargos assumidos com o crescente endi-
vidamento ao exterior), juntamente com o saldo positivo 
da balança de capitais, fruto das transferências dos fundos 
estruturais da União Europeia (Gráficos 1 e 2).

O grande desafio que se colocava, há 18 meses atrás, 
quando o programa foi negociado era a redução do dese-
quilíbrio externo, num quadro de ausência do instrumento 
cambial. A discussão, nesse período (e que teve uma deriva 
recentemente), era a de implementação de uma desvalori-
zação fiscal, que melhorasse a competiti-
vidade-preço do sector transaccioná-
vel da economia portuguesa.

No final do terceiro trimestre 
de 2012, o saldo da BTC, em 
média móvel de quatro trimes-
tres, é nulo, o que evidencia uma 
evolução mais favorável do que 
as previsões oficiais para o con-
junto do ano (que são de um saldo 
marginalmente negativo). Ou seja, foi 
realizado um ajustamento de 7,5 
pontos percentuais do PIB, o 
que é bastante significativo, 
já que resultou do processo 
de ajustamento endógeno 
pelas empresas.

Antes de avançar, con-
vém dizer que houve um 
ajustamento cambial im-
portante: o euro depre-
ciou durante este perío-
do cerca de 10% face ao 
dólar dos EUA.

Em Maio de 2011, quando do pedido de Assistência Económica e Financeira pelas autoridades 
portuguesas às instituições internacionais, um dos grandes desequilíbrios da economia portuguesa era 
o défi ce da Balança Corrente e de Capital (BTC).
Este défi ce situava-se em redor de 10% do PIB, há já vários anos e, por sua vez, resultava num 
agravamento do endividamento externo, medido pela Posição de Investimento Internacional, que 
ultrapassa os 100% do PIB.

Fonte: Banco de Portugal, INE.

Gráfico 2 – Posição de Investimento Internacional (% PIB)
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Gráfico 1 – Balança Corrente e de Capital (% PIB)

Fonte: Banco de Portugal, INE.
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Considerando as taxas de câmbio relevantes, pondera-
das pelo peso relativo dos principais parceiros comerciais 
de Portugal, a depreciação foi de 3%, em termos nomi-
nais, e de 4%, em termos reais (corrigida dos custos uni-
tários do trabalho). Embora significativa, esta depreciação 
ficou muito aquém do que seria necessário para reequi-
librar a BTC, de acordo com vários estudos publicados 
nos últimos trimestres (por exemplo, por vários bancos 
de investimento internacionais, e que apontavam para a 
necessidade de uma depreciação de pelo menos 15-20%) 
– Gráficos 3 e 4.

A melhoria da balança comercial reflecte uma evolução 
bastante positiva das exportações, associada à procura de 
novos mercados, uma vez que o natural mercado domés-
tico perdeu relevância, com a pronunciada contracção da 
procura interna. Esta busca de novos mercados levou tam-
bém a uma diversificação para mercados não europeus, já 
que os parceiros tradicionais estão também a atravessar 
uma fase de moderação da procura (que é mesmo uma 
contracção, no caso da Espanha, que é ainda o principal 
parceiro comercial). Nos primeiros oito meses de 2012, 
os mercados extracomunitários já representam 29% do 
total de vendas, face a 23% em 20071 (Gráficos 5 e 6).

O crescimento é relativamente sustentado entre os 
principais grupos de produtos, o que reflecte também a 
transversalidade do processo de ajustamento que as em-
presas portuguesas desenvolveram na última década.

Pode, assim, apontar-se que a competitividade-preço 
não era o principal factor a explicar o mais lento cresci-
mento das exportações, mas antes o facto de o mercado 
doméstico permanecer bastante dinâmico (entre 2000 e 
2010, o PIB cresceu em média anual 1,0%, mas o con-
sumo privado cresceu 1,5% no mesmo período). Apesar 
da restruturação realizada, não havia ainda um incentivo 
pleno para a busca de novos mercados, que apenas veio 
a ser proporcionado pela contracção da procura interna. 
Em resultado, e de acordo com a mais recente informação 
publicada pelo Banco de Portugal, Portugal anulou a perda 
de quotas de mercado que tinha sofrido no período desde 
a adesão ao euro até 2007/08.

A exportação de serviços também tem vindo a ganhar 
relevância, apesar de o seu peso nas exportações totais 
permanecer relativamente estável, em redor de 26%. No 
entanto, o saldo da balança de serviços tem vindo a au-
mentar, para 5% do PIB, no terceiro trimestre de 2012, o 
que reflecte a progressiva melhoria nos serviços exporta-

Gráfico 3 – Taxa de Câmbio Efectiva
(Mar 2010 = 100)

Fonte: Banco de Portugal.
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Gráfico 5 – Exportações de Bens – Principais Parceiros
Comerciais (tvh e estrutura, %), Jan-Ago12
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dos, não unicamente focados no turismo (mas que ainda 
são o serviço mais exportado).

Há, também, um contributo do clima recessivo para a 
redução do défice comercial, já que as importações têm 
vindo a contrair de forma pronunciada, tendo caído de 
cerca de 42% do PIB em 2008 para 37% actualmente. 

No entanto, não é expectável que, a médio prazo, haja 
uma aceleração pronunciada das importações, para os ní-
veis observados no passado. As famílias deverão manter 
um foco importante na poupança, enquanto a recuperação 
do rendimento disponível poderá permanecer moderada.

A sustentabilidade da melhoria do saldo da BTC, que 
permite assegurar a estabilização e mesmo a redução do 
endividamento externo, depende do crescimento das ex-
portações. As empresas nacionais já demonstraram que 
ajustaram e que melhoraram a qualidade dos seus produ-
tos, avançando na cadeia de valor.

O sector bancário, por seu lado, e de acordo com a in-
formação disponibilizada pelo Banco de Portugal, continua a 
apoiar o sector exportador nacional: até Outubro de 2012, 
o crédito às empresas privadas exportadoras crescia 3,4%, 
em aceleração ligeira, o que contrasta com a evolução do 
crédito às sociedades não financeiras, que contrai 7,3%.

No entanto, é necessário assegurar a capacidade das 
empresas para continuarem a inovar, o que exige novos 
instrumentos de apoio à sua capitalização, incluindo a pos-
sibilidade de operações de fusão e aquisição ao nível das 
PME exportadoras. A dimensão é um factor fundamental 
para ganhos de escala e reforço da produtividade que a 
aposta internacional exige.

*Economista-chefe do Banco Santander Totta

1.  O crescimento das exportações para a China reflectem o facto de a 
Autoeuropa estar a vender directamente para esse país, sem trânsito pela 
Alemanha.

"A sustentabilidade da melhoria 
do saldo da BTC, que permite 

assegurar a estabilização e mesmo 
a redução do endividamento 

externo, depende do crescimento 
das exportações. As empresas 

nacionais já demonstraram que 
ajustaram e que melhoraram a 
qualidade dos seus produtos, 

avançando na cadeia de valor."
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Divulgando...
                                             

  

    

       Como o Capital Financeiro Conquistou o Mundo, de Jor-
ge Nascimento Rodrigues, publicado pela Centro Atlânti-
co, projecta um filme rápido sobre a história mais do que mi-
lenar do nascimento e expansão do capital financeiro, através 
das revoluções que liderou desde o final do século VIII. Não se 
trata de uma história breve do dinheiro, nem dos bancos, nem 
da política monetária soberana, mas dos principais capítulos da 
projecção estratégica deste segmento do capitalismo.
Ressalta ainda um fenómeno que é hoje crucial compreender: 
a financeirização é a maior mudança estrutural no capitalismo 
nos últimos dois séculos.

  Sabe o que é que faz o alpinista João Garcia subir tão alto? 
Porque é que Mozart ou Picasso se tornaram tão talentosos? 
A investigação e os casos reais relatados em Paixão e Talento 
no Trabalho, de Patrícia Jardim da Palma e Miguel Pereira 
Lopes, publicado pelas Edições Sílabo, mostram o porquê do 
sucesso pessoal e profissional destas pessoas: a sua paixão pelo 
que fazem e os talentos que desenvolveram desde cedo.
A melhor notícia é que esta paixão e este desenvolvimento de 
talentos estão ao alcance de cada um de nós e em qualquer 
momento da nossa vida.

  Mercado Media em Portugal no Período Marcelista, de 
Suzana Cavaco, publicado pelas Edições Colibri, entra nos 
bastidores da actividade media, durante o período da gover-
nação marcelista, e descortina as manobras e motivações que 
conduziram à aquisição de vários jornais diários por grandes 
grupos económicos.
Desvenda ainda as teias de interesses que então se desenhavam 
entre o poder político, o poder económico e o poder mediático.

  “Tudo o que se mede melhora”. Esta afirmação sintetiza uma 
prática que deve estar sempre presente no seio das organiza-
ções: adoptar e implementar instrumentos de monitorização e 
análise integrada dos negócios nas suas múltiplas vertentes para 
melhorar os seus desempenhos. 
No actual contexto económico-social, mais do que nunca, Va-
lue Balanced Scorecard – Ferramenta para Atingir a Exce-
lência, de Fátima Geada, Luís Cruz e Telmo Silva, publicado 
pelas Edições Sílabo, pode ajudar os gestores a implementar 
uma ferramenta de gestão com provas dadas e, deste modo, 
superarem com êxito os obstáculos com que são confrontados.

  A gestão de desempenho é um sistema-chave na gestão in-
tegrada de recursos humanos.
Manual de Gestão e Avaliação de Desempenho, de Pedro 
B. da Camara, publicado pela Editora RH, contextualizando 
a gestão de desempenho no âmbito de um modelo de gestão 
estratégica de pessoas e analisando o seu impacto nos sistemas 
que se situam a montante e a jusante, pretende dar um con-
tributo prático de como construir um sistema desta natureza, 
como o implementar e como medir o seu contributo para os 
resultados de negócio.

  Esta é a história do sucesso de um banqueiro pouco escru-
puloso, com uma ambição desmedida.
Efeito Dominó, de André Pinto Bessa, publicado pela Pa-
drões Culturais Editora, é um thriller financeiro que nos des-

creve o percurso de um jovem tímido e limitado, ignorado por 
todos, até que um dia lhe surge a oportunidade com que nunca 
sonhara. Mas todo o sucesso tem o seu preço, e a ambição do 
poder e a vaidade que o movem conduzem-no também a ma-
nobras de manipulação, intriga e vingança cada vez mais com-
plexas e arriscadas. Até quando conseguirá desafiar os limites e 
manter-se na corda bamba?

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa 
biblioteca:
• Edições Sílabo – Humanus – Pessoas Iguais, Culturas 

Diferentes, de Paulo Finuras; Investimentos Financeiros – Teoria 
e Prática, de António G. Mota, Clementina D. Barroso, João 
M. Lourenço, João P. Nunes, Luís Oliveira, Miguel A. Ferreira 
e Rui Alpalhão; Código do Trabalho, organização: Glória 
Rebelo; A Arte de Ganhar Dinheiro s egundo P.T. Barnum, de 
Ivo Dias de Sousa; Princípios de Gestão, de Felipa L. dos Reis 
e Maria João R. Silva; Sem Crescimento Não Há Consolidação 
Orçamental, de Emanuel Augusto dos Santos. 



Jan > Mar | 201316 Copyright © 2012 by IFB/APB, LisboninforBANCA 95

Marketing
Bancário

Relações 
Públicas Online

Bruno Valverde Cota
Coordenador da Secção

O marketing interactivo e o social media irão ter um 
peso maior nos próximos anos. E o sector bancário não 
será imune a esta realidade. Um estudo da Forrester 
Research prevê que o marketing interactivo em 2014, 
nos EUA, envolverá verbas de cerca de 55 mil milhões 
de dólares, o que representará 21% do total de gastos 
em marketing. Trata-se de um aumento do investimento 
em marketing de busca, publicidade online, redes 
sociais, e-mail marketing, social media e mobile 
marketing. Mariana Fortuna Sousa apresenta-nos um 
artigo com uma perspectiva interessante de como o 
sector fi nanceiro se deve posicionar online.

A ctualmente, a actividade financeira está extrema-
mente associada ao universo online no que diz 
respeito ao canal de distribuição (homebanking). 

Por essa razão – a acrescentar ao determinante papel da 
internet no processo de decisão de consumo – é imperati-
vo reflectir sobre a forma como as instituições financeiras 
estão a aproveitar a aproximação do consumidor através 
do meio online.

Considerando que o universo online é ideal para difun-
dir e tornar acessível informação sobre serviços financeiros, 
Nagdeman (2009) afirma que a internet capacita as institui-
ções a ganharem visibilidade. Desta forma, a internet impul-
sionou uma mudança decisiva ao introduzir novas oportuni-
dades de comunicação que influenciam a promoção e venda 
de produtos/serviços, mas também o reconhecimento da 
marca e o relacionamento desta com os consumidores. 

Centremo-nos no potencial das relações públicas (RP) 

Estar onde está o Consumidor

online, com especial enfoque nas designadas redes sociais.
Um estudo desenvolvido em 2009 revelou que os con-

sumidores estão cada vez menos dispostos a pagar por 
conselhos financeiros. Paralelamente, António de Sousa, 
quando questionado acerca da “diminuição da importân-
cia dos balcões”, refere as redes sociais como um meio 
onde se assiste a uma interacção (crescente) entre bancos 
e consumidores. Para Smith e Zook (2011), as referidas 
redes levaram a que se produzisse a maior mudança desde 
a revolução industrial.

Concretamente, segundo um estudo realizado em 
2010, no contexto online, o departamento de marketing 
dos bancos utiliza maioritariamente o website, as páginas 
das redes sociais e as comunidades online para partilhar 
conteúdo. Do ponto de vista dos consumidores, e segun-
do um estudo realizado em 2012 em Portugal, sabe-se que 
24% dos indivíduos com conta num banco acompanham 

Redes Sociais no Sector Financeiro

Mariana Fortuna Sousa*
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os conteúdos partilhados pela instituição financeira. Além 
disso, mais de metade desses indivíduos “recomendariam 
de certeza o banco principal com quem trabalham”.

Posto isto, os profissionais de marketing do sector fi-
nanceiro não devem descurar a gestão das redes sociais. 
Van Grinsven (2010) foca a importância da gestão das re-
lações como forma de ajudar a formular uma proposta de 
valor coesa, que ajude o cliente a ultrapassar os receios 
inerentes ao risco monetário.

Se por um lado a internet é uma ferramenta ideal para 
divulgar produtos/serviços financeiros, ela é também uma 
“ferramenta altamente relacional” (Grönroos, 2007), que 
facilita os contactos e a manutenção de uma relação com 
o consumidor, e que permite prestar esclarecimentos “à 
distância de um clique”.

Ao contrário do que Badoc (2002) e Nagdeman (2009) 
apontam, já não se pode dizer que as empresas financei-

ras têm uma estratégia de marketing desactualizada. No 
entanto, existem aspectos nas estratégias de comunicação 
online com uma significativa margem para evolução. De 
facto, algumas instituições continuam a utilizar a internet 
apenas para reproduzir a sua brochura.

As redes sociais são uma nova ferramenta de comunica-
ção, e a forma como se comunica através delas deverá ser 
moldada às suas potencialidades e público. De uma pers-
pectiva geral, Haig (2000) refere três “R’s” a ter em conta: 
a relação que é possível criar com diferentes públicos; a 
relevância, ou seja, a necessidade de publicar conteúdos 
de qualidade e que despertem interesse no público-alvo; e 
o cuidado na gestão da reputação.

Nagdeman (2009) defende que poucas instituições ban-
cárias aproveitam todo o potencial das relações públicas. 
Veja-se que muitas continuam a utilizar as redes num registo 
noticioso, com poucas interacções, e numa lógica de vender 
e não “conversar” (Blyth, 2011). Efectivamente, as organi-
zações financeiras publicam vários artigos relacionados com 
a actividade diária do negócio, desvalorizando a divulgação 

de “histórias” atractivas do ponto de vista do consumidor.
O facto de a internet ter facilitado o acesso à informa-

ção, estimulando a liberalização da mesma, é muito rele-
vante num sector caracterizado pelo desconhecimento e 
pela incerteza. Além disso, a maior facilidade em alcançar 
determinados públicos-alvo em determinados momen-
tos (proporcionada pela internet) pode ser fundamental, 
tendo em conta que muitos consumidores demonstram 
desinteresse por produtos e serviços da área financeira. 
Por essa razão, é necessário analisar o público-alvo e o 
comportamento nas várias redes sociais e traçar um plano 
estratégico para cada uma delas.

Sendo que se observam situações em que as publicações 
não relacionadas com o negócio – nomeadamente um post 
a desejar um bom fim-de-semana, ou a colocação de um 
cartoon – suscitam mais participação de fãs do que uma pu-
blicação de notícias da área económica, urge realizar-se um 

balanço e perceber que as instituições podem beneficiar ao 
adoptarem pontualmente um registo mais descontraído e 
variado nas redes sociais, não estando, necessariamente, a 
pôr em causa a sua seriedade/credibilidade por isso.

Efectivamente, existe ainda um longo caminho a per-
correr, que deve iniciar-se com a análise cuidada do com-
portamento dos clientes e potenciais clientes face aos di-
versos conteúdos publicados nas redes. 

*Mestre em marketing pela Universidade Católica do Porto, integra o 
Departamento de Marketing do Banco Carregosa.
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"As redes sociais são uma nova ferramenta 
de comunicação, e a forma como se 
comunica através delas deverá ser moldada 
às suas potencialidades e público."
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A Actividade 
Bancária e o 
Financiamento 
da Economia Real
no Quadro de 
Ajustamento 
Macroeconómico

Jorge Barros Luís*
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O Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF)
Este programa, celebrado em Maio de 2011, tem por objectivo restaurar a 

capacidade de financiamento da República e dos bancos junto dos mercados in-
ternacionais a partir de 2013, prevendo a redução do nível de dependência dos 
bancos face aos mercados internacionais e ao SEBC, envolvendo as seguintes 
metas para o sector bancário:

• Uma redução em 2014 para 120% (valor observado em 2001) do rácio 
de transformação de depósitos em créditos (de 150%, quando o PAEF 
foi acordado);

• O reforço dos capitais próprios, para níveis mínimos do rácio de Core 
Tier I de 10% a partir de Dez. 12, com o contributo da facilidade dispo-
nibilizada pelo PAEF de 12 mil milhões € para capitalização dos bancos;

• A redução da dependência face à liquidez cedida pelo SEBC, dos actuais 
cerca de 55 mil milhões € (48 mil milhões € quando o programa foi ne-
gociado) para um valor de cerca de 20 mil milhões € (próximo dos níveis 
observados até Abr. 2010).

Nas actuais condições financeiras, a execução destas metas afigura-se in-
viável e até pouco recomendável, tendo em conta o objectivo estratégico de 
reforço do crédito ao sector dos bens transaccionáveis.

Por um lado, a desalavancagem significa retirar, em termos estáticos, aproxi-
madamente 50 mil milhões € à economia1.

Apesar da redução já registada no volume de crédito ter incidido efectiva-
mente nos sectores que evidenciavam maior risco, a indústria transformadora 
tem também sido afectada neste contexto, restringindo a capacidade de fi-
nanciamento de novas actividades com propensão exportadora. Tal é ilustrado 
pela evolução do crédito, dos níveis de incumprimento e, ainda, das taxas de 
juro, que se mantêm próximas dos níveis máximos dos últimos 10 anos, não 
obstante o carácter significativamente acomodatício da política monetária do 
BCE.

Por outro lado, a redução dos recursos do SEBC não é, tão-pouco, uma boa 
prática de política monetária. Atente-se que, já no séc. XIX, Walter Bagehot 
referia que, em tempos de crise financeira, cabe ao banco central fornecer toda 
a liquidez que se tornar necessária às instituições que se apresentam solventes, 
perante bons colaterais e com taxas de juro dissuasoras, prática habitualmente 
seguida.

Em Portugal, os múltiplos exercícios de inspecção realizados aos bancos 
mais relevantes e os diversos aumentos de capital efectuados dissiparam dú-
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vidas acerca da solvência destas instituições. Sendo assim, 
dado que o aumento do recurso ao SEBC decorre de um 
problema de liquidez gerado pelo bloqueio do acesso do 
soberano e, consequentemente, dos bancos aos mercados 
internacionais, com repercussões sobre o comportamen-
to dos depositantes não residentes, é essencial a manu-
tenção ou até o aumento do financiamento do BCE aos 
bancos portugueses, mesmo que tal seja efectuado através 
de facilidades mais onerosas.

Sublinhe-se, a propósito, que o actual montante de 
liquidez concedido pelo BCE aos bancos portugueses 
nem sequer aumentou o nível de recursos do sistema fi-
nanceiro, dado ser idêntico, por exemplo, à redução no 
volume de depósitos de não residentes desde o final de 
2007, tendo-se desde então aumentado o funding dos 
bancos por outras vias em cerca de 70 mil milhões €, com 
o contributo dos depósitos de residentes e de aumentos 
de capital (58 mil milhões € e 13 mil milhões €, respecti-
vamente).

Ao invés, entre Abr. 2011 e Jun. 2012, os bancos portu-
gueses, viram o seu total de recursos descer em cerca de 
30 mil milhões, apesar dos aumentos de capital em perto 
de 5 mil milhões €, devido aos reembolsos de dívida titu-
lada, à continuada descida dos recursos de não residentes 
e à inversão no comportamento favorável dos depósitos 
de residentes (respectivamente cerca de 13,24 e 7 mil mi-
lhões €, conforme ilustrado no quadro 1).2

Quadro 1 – Evolução do Funding dos Bancos Portugueses

Var.
Dez. 09-
Abr. 11

Var.
Abr. 11-
Jun. 12

Passivos face ao Banco de Portugal 33 038 12 652

Depósitos e equiparados de não 
residentes

– 22 510 – 24 372

Depósitos e equiparados do sector não 
monetário residente

32 465 – 7 053

Títulos exceto capital – 12 128 – 12 537

Capital e reservas 502 4 805

Passivo + Capital 30 323 – 29 977

Fonte: Banco de Portugal

A menor disponibilidade de recursos para a activida-
de económica privada tem sido reforçada pelo aumento 
da exposição dos bancos a dívida pública, motivada, num 
primeiro momento, pela subida dos níveis de aversão ao 
risco e, posteriormente, pela necessidade de limitar a de-
gradação da margem financeira e os consumos de capital.

Assim, depois de, ao longo de 2009, ter aumentado em 
cerca de 7 mil milhões €, esta exposição subiu adicional-
mente cerca de 23 mil milhões € entre Dez. 2009 e Jun. 
2012, atingindo perto de 35 mil milhões € (valor próxi-
mo dos observados em 2011, no momento do pedido de 
apoio internacional e depois de uma descida acentuada 
no segundo semestre de 2012), conforme ilustrado no
Gráfico 1.

A Realocação do Crédito Bancário
A repartição do crédito bancário a empresas por sec-

tores de actividade terá de observar profundas altera-
ções face aos últimos 30 anos, período em que o peso 
do sector da construção mais do que triplicou, enquanto 
o da agricultura e, especialmente, da indústria transfor-
madora diminuiu (neste último caso, de acima de 40% 
para menos de 15%, conforme ilustrado no Gráfico 2). O 
peso dos sectores não transaccionáveis é reforçado se se 
atentar que, do crédito interno concedido pelo sistema 
bancário português (280 mil milhões €, de um total de 
crédito de cerca de 320 mil milhões), aproximadamente 

Gráfico 1 – Evolução dos Activos das Outras Instituições 
Financeiras Monetárias Face à Administração Central 

Fonte: Banco de Portugal.
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"A execução dos planos de financiamento deveria 
igualmente ter o escrutínio da sociedade, através da 

divulgação pública de informação acerca da aplicação do 
capital injectado pelo Estado, em particular no que respeita 

ao contributo dado para o financiamento à economia."
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70% se concentra no Sector Público 
Administrativo (SPA) e no crédito à 
construção, imobiliário e habitação 
(Gráfico 3).3

Medidas de Actuação
Em acréscimo à manutenção do 

apoio de liquidez do BCE aos bancos 
portugueses, propõe-se a pondera-
ção de um conjunto de medidas de 
actuação em quatro vertentes:
(1)  Optimizar a capitalização dos ban-

cos e a composição dos activos;
(2)  Mitigar o impacto do incumpri-

mento no balanço dos bancos;
(3)  Reduzir o endividamento do Sec-

tor Empresarial do Estado;

(4)  Reforçar fontes de financiamento 
alternativas para as empresas não 
financeiras.

(1)  Optimizar a capitalização dos 
bancos e a composição dos 
activos

Foram já efectuados aumentos de 
capital de bancos que utilizaram cer-
ca de metade do montante de 12 mil 
milhões € da linha de capitalização do 
PAEF. Para tal, estes bancos submete-
ram planos de financiamento, através 
dos quais apresentavam as suas pers-
pectivas de actividade, designada-
mente para o seu funding e concessão 
de crédito.

"O contributo para o 
financiamento do Estado deverá 
efectuar-se através da geração 
de resultados, que permita 
a devolução dos montantes 
de capital investido, o que 
passa inevitavelmente pela 
dinamização da actividade 
económica."

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

D
ez

-7
9

Ju
n-

80
D

ez
-8

0
Ju

n-
81

D
ez

-8
1

Ju
n-

82
D

ez
-8

2
Ju

n-
83

D
ez

-8
3

Ju
n-

84
D

ez
-8

4
Ju

n-
85

D
ez

-8
5

Ju
n-

86
D

ez
-8

6
Ju

n-
87

D
ez

-8
7

Ju
n-

88
D

ez
-8

8
Ju

n-
89

D
ez

-8
9

Ju
n-

90
D

ez
-9

0
Ju

n-
91

D
ez

-9
1

Ju
n-

92
D

ez
-9

2
Ju

n-
93

D
ez

-9
3

Ju
n-

94
D

ez
-9

4
Ju

n-
95

D
ez

-9
5

Ju
n-

96
D

ez
-9

6
Ju

n-
97

D
ez

-9
7

Ju
n-

98
D

ez
-9

8
Ju

n-
99

D
ez

-9
9

Ju
n-

00
D

ez
-0

0
Ju

n-
01

D
ez

-0
1

Ju
n-

02
D

ez
-0

2
Ju

n-
03

D
ez

-0
3

Ju
n-

04
D

ez
-0

4
Ju

n-
05

D
ez

-0
5

Ju
n-

06
D

ez
-0

6
Ju

n-
07

D
ez

-0
7

Ju
n-

08
D

ez
-0

8
Ju

n-
09

D
ez

-0
9

Ju
n-

10
D

ez
-1

0
Ju

n-
11

D
ez

-1
1

Ju
n-

12

Gráfico 2 – Pesos no Crédito Concedido a Sociedades Não Financeiras 

Construção + Imobiliário Agricultura Ind. Transf.

Fonte: Banco de Portugal e cálculos próprios.

Contudo, têm-se mantido os cons-
trangimentos no financiamento à eco-
nomia, para cuja mitigação se suge-
rem as seguintes acções:
(i) Reforço da condicionalidade da li-
nha para desvios na execução do pla-
no de financiamento

Mesmo assumindo-se que os pla-
nos de financiamento apresentados 
previam, de forma adequada, o pre-
tendido reforço do financiamento à 
economia, existe o risco de desvios 
face a esses planos no que respeita 
à aplicação da liquidez. Para minorar 
tais riscos, poder-se-ia penalizar a 
ocorrência de desvios, em variáveis 
sob a actuação directa da gestão, com 
deduções aos fundos próprios ou exi-
gência de reforço de capital pelos ac-
cionistas privados.

A execução dos planos de finan-
ciamento deveria igualmente ter o 
escrutínio da sociedade, através da 
divulgação pública de informação 
acerca da aplicação do capital injecta-
do pelo Estado, em particular no que 
respeita ao contributo dado para o 
financiamento à economia.
(ii) Criação de veículos para activos 
imobiliários

O volume crescente de imóveis 
no balanço dos bancos, resultante de 
processos de recuperação de crédito 
de clientes particulares ou do seg-
mento de empresas de construção e 
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Gráfico 3 – Estrutura do Crédito Bancário a Residentes
(Agosto 2012) 

Fonte: Banco de Portugal e cálculos próprios.
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promoção imobiliária, tem conduzido os bancos à oferta 
de condições preferenciais no crédito para aquisição des-
tes imóveis.

Esta prática, essencial para os bancos poderem melho-
rar o produto bancário e evitarem penalizações nos rácios 
de capital, tem inevitáveis efeitos de evicção (crowding-
-out) sobre a capacidade de concessão de crédito a outras 
actividades.

A solução de transferência destes imóveis para fundos 
de investimento enfrenta alguns obstáculos. O principal 
será seguramente encontrar investidores externos ao 
perímetro de consolidação dos bancos, que permitam a 
alienação plena destas exposições ou que as unidades de 
participação (UP) que permaneçam no balanço dos ban-
cos não imponham a respectiva consolidação.

Ultrapassado este obstáculo, enfrenta-se ainda um re-
quisito de capital penalizador para as UP que permaneçam 
no balanço do banco. Haverá, assim, que criar condições 
para o desenvolvimento destes fundos por investidores 
exteriores ao sector bancário doméstico.

Para esse efeito, seria relevante o contributo das em-
presas de consultoria que têm sido contratadas pelo Ban-
co de Portugal (BdP), designadamente no âmbito do Pro-
grama de Inspecções Especiais.
(iii) Redução do ónus do crédito à habitação

Uma das principais fontes de dificuldades no desempe-
nho dos bancos portugueses nos próximos anos resulta do 
elevado peso da carteira de crédito à habitação (cerca de 
100 mil milhões €), cujos spreads médios reduzidos tende-
rão a continuar a penalizar as margens financeiras.

Para além da solução referida no ponto anterior, de 
alienação dos créditos a investidores fora do perímetro de 
consolidação dos bancos portugueses, dever-se-ia encon-
trar forma de amortizar o impacto destas alienações sobre 
a conta de exploração e, consequentemente, os rácios de 
capital, motivado pela subida dos spreads e dos níveis de 
risco de crédito.

Outras hipóteses seriam a titularização de créditos (por 
exemplo, de 20 a 30 mil milhões €), com garantia de uma 
entidade pública, ou a criação de um novo programa de 
aquisição de obrigações hipotecárias pelo BCE, seme-
lhante ao criado em 2009 para ultrapassar o bloqueio no 
funcionamento do mercado de dívida bancária europeu, 
mas desta vez com enfoque nos países sob programas de 
ajustamento e que se encontrem a cumprir as respectivas 
imposições.

Adicionalmente, para os bancos que recorrem à linha 
de capitalização, a criação de um buffer de capital, para 
compensar a desvalorização implícita destes contratos, 
permitiria também um aumento da disponibilidade de re-
cursos para outros sectores que, a prazo, ofereceria ainda 
perspectivas de retorno acrescido aos bancos e de maior 
capacidade de devolução ao Estado da utilização da linha 
de capitalização do PAEF.

(iv) Reduzir os incentivos ao crédito a sectores não tran-
saccionáveis

O BdP poderá contrariar o incentivo dado pela re-
gulamentação prudencial à concessão de financiamento 
aos sectores não transaccionáveis (Estado e Imobiliário, 
eventualmente excluindo os imóveis de elevada qualida-
de orientados para o sector do turismo), designadamente 
através da criação de um filtro prudencial para novo crédi-
to neste âmbito, ou da atribuição de requisitos de capital 
penalizadores para créditos com risco mais elevado (no 
quadro da Directiva Europeia de Requisitos de Capital).
(v) Reduzir o crowding-out da aquisição de dívida pública

Entre os riscos existentes, avulta o aumento da expo-
sição a dívida pública, no sentido de compensar dificul-
dades na execução dos planos de financiamento, seja ao 
nível de variáveis mais influenciáveis pela dinâmica da ac-
tividade económica e por decisões de política económica 
(e.g., margem financeira ou provisionamento do risco de 
crédito), seja no plano de variáveis mais controláveis pela 
gestão (e.g., custos).

Não obstante o trade-off existente face ao objectivo de 
rendibilidade dos bancos, pretende-se, com a utilização da 
linha, o reforço da capitalização dos bancos, no sentido 
de aumentar a respectiva capacidade de financiamento 
da actividade privada. O contributo para o financiamen-
to do Estado deverá assim efectuar-se através da geração 
de resultados, que permita a devolução dos montantes de 
capital investido, o que passa inevitavelmente pela dinami-
zação da actividade económica.

Naturalmente, o desincentivo mais eficaz e adequado 
é a redução dos yields da dívida pública. Tal impõe a boa 
execução do PAEF e o afastamento, tão rápida e clara-
mente quanto possível, do espectro de uma eventual rees-
truturação da dívida. Enquanto tal não sucede, atendendo 
a que o quadro prudencial é favorável ao investimento em 
dívida pública e é definido no plano internacional, uma 
medida possível seria a da criação de um buffer de capital 
proporcional aos yields ou spreads da dívida pública e, con-
sequentemente, ao risco de crédito do Estado para novas 
aquisições de dívida pública.

Importaria igualmente atenuar um outro factor de fa-
vorecimento da aquisição da dívida pública, que consiste 
no tratamento mais favorável na utilização destes títulos 
como colaterais em operações com o SEBC, melhorando 
o tratamento da dívida privada, em especial quando exis-
tem colaterais.

(2)  Mitigar o impacto do incumprimento no balanço 
dos bancos

O prosseguimento da trajectória ascendente dos níveis 
de crédito vencido irá dificultar a reaplicação desses recur-
sos na economia, assim como condicionar adicionalmente 
os bancos no que respeita aos seus rácios de capital.

Desde Dez. 2007, o crédito bancário de cobrança du-
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vidosa aumentou já em cerca de 400%, para aproximadamente 15,6 mil mi-
lhões € (Gráfico 4). Nos primeiros oito meses de 2012, esse aumento foi já de 
perto de 4 mil milhões €, concentrado no segmento empresarial.

Parte importante desde crédito a empresas encontra-se seguramente co-
lateralizado. Urge, assim, desenvolver soluções que permitam criar valor para 
esses colaterais, na sua maioria imóveis de natureza residencial ou comercial.

As soluções encontradas até ao momento têm sido promovidas por cada 
banco, com sucesso limitado no aspecto fundamental para a economia – atrair 
capitais externos.

Noutros países, têm sido os próprios governos a avançar com essas solu-
ções, garantindo níveis de sucesso manifestamente superiores. Tal sucedeu na 
Suécia, durante a crise bancária dos anos 90, e voltou a suceder mais recente-
mente na Irlanda, com a NAMA (National Asset Management Agency).4

(3)  Reduzir o endividamento do Sector Empresarial do Estado (SEE)
Uma outra vertente de actuação envolve a exposição dos bancos às empresas 
com capitais públicos. Muito embora, no apuramento dos requisitos de capital 
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Gráfico 4 – Crédito de Cobrança Duvidosa
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Fonte: Banco de Portugal.

para risco de crédito, algumas destas 
entidades tenham passado a dispor de 
um tratamento idêntico ao antes con-
cedido ao Estado (i.e., ponderação 
nula), a permanência destes créditos 
no balanço dos bancos, com os níveis 
de exposição actuais, condicionará a 
respectiva capacidade de concessão 
de crédito a outros sectores.

Acresce ainda o esforço de recapi-
talização do SEE por parte do Estado 
accionista, o qual, atendendo a níveis 
adequados de endividamento, poderá 
atingir 15 a 20 mil milhões €.

Embora se tenha já conseguido 
reduzir em 2012 o endividamento do 
SEE em cerca de 2,4 mil milhões €, 
tal resultou essencialmente da dimi-
nuição do crédito obtido no exterior. 
Efectivamente, de um valor de dívida 
total de cerca de 44 mil milhões €, 
aproximadamente 19 e 6 mil € cor-
respondem a empréstimos internos e 
títulos de dívida detidos por residen-
tes (exposições que em Dez. 2007 
representavam apenas cerca de 9 mil 
milhões €), conforme ilustrado no 
Gráfico 5.

Importa assim diminuir, de forma 
substancial, o passivo das empresas 
públicas, para permitir aumentar a 
liquidez disponível para a economia 
privada.5

(4)  Reforçar fontes de financia-
mento alternativas para as 
empresas não financeiras

Com a acentuação das dificulda-
des de obtenção de crédito junto do 
sistema financeiro, o nível de endivi-
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Gráfico 5 – Dívida das Empresas Públicas

Total Empréstimos Internos
Empréstimos Externos Títulos de Dívida detidos por residentes
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Fonte: Banco de Portugal.

"Uma das possibilidades 
a explorar é a do 
envolvimento do BEI, 
como garante, na criação 
de linhas com o propósito 
de financiamento no 
exterior."
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damento das empresas privadas não financeiras tem-se mantido ligeiramente 
acima de 300 mil milhões € desde o início de 2011 (Gráfico 6).

No entanto, vem-se a observar o reforço do endividamento destas empre-
sas no exterior, que desde final de 2010 aumentou já cerca de 10 mil milhões €. 
Sucede porém, que o acesso a estes mercados, se encontra circunscrito a em-
presas de maior dimensão e nível de internacionalização da actividade, pelo que 
o acesso aos mercados externos por parte de empresas de menor dimensão 
obrigará sempre ao envolvimento de entidades com risco de crédito com acei-
tação junto de instituições internacionais.

Uma das possibilidades a explorar é a do envolvimento do BEI, como garan-
te, na criação de linhas com o propósito de financiamento no exterior.

Outra evolução relevante a assinalar é a subida, no primeiro semestre de 
2012, dos títulos de dívida emitidos pelas empresas não financeiras e detidos 
por residentes, em cerca de 1 000 milhões €. Esta forma de financiamento 
poderá aliviar os constrangimentos de liquidez na economia, desde que o BCE 
mantenha o respectivo suporte ao sistema financeiro português, de modo a 
compensar o inevitável impacto sobre os depósitos bancários.

Importa também disponibilizar linhas de crédito e de garantias mútuas es-
pecíficas para os sectores orientados para os mercados externos. Cabe neste 
contexto ponderar:
• O reforço de programas do tipo PME Investe e COMPETE;
• A reestruturação dos fundos do QREN, para financiar as empresas com 

elevado potencial de crescimento, através, por exemplo, da criação de um 
fundo de capitalização com a participação, por exemplo, de bancos, Estado, 
grandes empresas, Fundo Europeu de Investimentos e IFC, para o reforço 
do capital de empresas com elevado potencial de crescimento;

• A reestruturação dos fundos de capital de risco de dinheiros públicos, pre-
ferencialmente na filosofia de “fundos de fundos” nas várias fases (exs.: seed 
capital, venture capital, etc.).
Estes instrumentos de financiamento poderão ser proporcionados por insti-

tuições já existentes ou, em paralelo, por entidades a criar. Uma hipótese a ex-
plorar será a do reforço da especialização do Grupo CGD no apoio a sectores de 
bens transaccionáveis ou a criação de uma entidade bancária com tal orientação.

Tais iniciativas poderiam envolver o Banco Mundial e o BEI, no estudo do 
financiamento a médio e longo prazo à economia portuguesa, incluindo a rees-
truturação do financiamento das infraestruturas.

1.  Valor que poderia ser duplicado se se observasse uma 
eventual queda dos depósitos de dimensão semelhante 
às já observadas na Irlanda e na Grécia, da ordem dos 
20%.

2.  Ao invés, entre Dez. 2009 e Abr. 2011 tinha-se observado 
um reforço dos recursos em cerca de 30 mil milhões €, 
proporcionado pelo aumento do funding captado junto 
do SEBC e de residentes (em cerca de 33 mil milhões 
€ cada). Os recursos de residentes beneficiaram dos 7 
mil milhões € provenientes de resgates de unidades de 
participação de fundos de Investimento.

3.  Este valor será de cerca de 75%, se se considerar o Sec-
tor Empresarial do Estado (SEE), que, em conjunto com 
o SPA, totaliza cerca de 60 mil milhões € (aproximada-
mente 20% do crédito total a residentes), enquanto o 
crédito à habitação e à construção e imobiliário absor-
vem 115 e 40 mil milhões € (cerca de 40% e 15% do 
crédito total a residentes, respectivamente).

4.  Esta agência foi criada no final de 2009 como uma de 
várias iniciativas governamentais para enfrentar o pro-
blema do peso dos activos imobiliários no activo dos 
bancos. De acordo com informação recente, a NAMA 
adquiriu já empréstimos envolvendo imóveis com um 
valor nominal de 74 biliões €.

5.  Acresce à divida financeira o peso da dívida comercial. No 
Estado, estimativas disponíveis apontam para cerca de 
5 mil milhões € (3% do PIB) de pagamentos em atraso 
a fornecedores, dos quais cerca de 60% respeitarão a 
atrasos do Serviço Nacional de Saúde (prevê-se que par-
te destas necessidades, na ordem dos 3B€, venha a ser 
satisfeita com recursos que os bancos entregaram ao Es-
tado no âmbito da recente transferência dos seus fundos 
de pensões). No SEE, os prazos médios de pagamento e 
o montante da dívida a fornecedores reduziram-se entre 
2011 e 2012, de 59 para 55 dias e de cerca de 600 para 
500 milhões €, respectivamente, conforme o Relatório 
de 2012, sobre o Sector Empresarial do Estado, elabora-
do pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
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Gráfico 6 – Evolução da Dívida das Empresas Privadas Não
Financeiras Domésticas (milhões €)

Empréstimos externos
Títulos de Dívida Detidos por Não Residentes

Títulos detidos por residentes
Total

Fonte: Banco de Portugal.

Epílogo
A retoma do caminho de cresci-

mento da economia portuguesa im-
põe a ultrapassagem do problema do 
financiamento à economia.

O PAEF oferece alternativas de 
actuação, que permitem, com o en-
volvimento do sector bancário e do 
regulador, assegurar o desenvolvi-
mento do sector exportador, de um 
modo bastante mais eficaz e focado 
do que com medidas de natureza fis-
cal, excessivamente penalizadoras da 
procura interna.

Conhecendo-se a história, é pos-
sível retirar lições importantes, uma 
delas a do papel do sistema financeiro 
nas crises macroeconómicas e na res-
pectiva solução. Foi assim nos anos 
30 nos EUA e mais recentemente na 
Irlanda e na Islândia.

As soluções então encontradas 
devem constar do cardápio das fer-
ramentas de política a explorar e é 
n elas que deverão assentar quaisquer 
iniciativas do lado da oferta que se 
afiguram essenciais para o sucesso do 
país. 

*Chief Risk Officer do Montepio.
Professor Auxiliar Convidado do ISEG.



José Dias Lopes*
Coordenador da Secção

O ano de 2012 foi um bom ano para a educação fi nanceira em Portugal!
Quando neste início de 2013 se fi zer o balanço mais efectivo das iniciativas realizadas em Portugal 
durante o ano de 2012, no que à educação fi nanceira diz respeito, seguramente se concluirá que aquele 
foi um bom ano.
Se se considerarem apenas eventos, tais como conferências, seminários e simila-
res, constatamos que um razoável conjunto decorreu ao longo de 2012. Seguem-
-se alguns exemplos: por iniciativa de órgãos de comunicação social – a confe-
rência de Janeiro do Diário Económico; por iniciativa de entidades ligadas a 
associações do sector fi nanceiro – o seminário EFEP em Junho, organizado 
pelo Instituto de Formação Bancária da Associação Portuguesa de Bancos; 
por iniciativa da academia – a 3ª conferência Internacional de Educação Fi-
nanceira, na Universidade de Aveiro em Julho; por iniciativa dos reguladores 
– a celebração do Dia Mundial da Poupança (31 de Outubro), nomeado 
ainda como o Dia da Formação Financeira. Um bom ano, portanto!

Educação
Financeira
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Porquê Começar 
pelos Jovens?

Um traço comum atravessou todas as iniciativas re-
feridas: o afirmar da importância da educação 
financeira para as crianças e jovens. Se há algo 

consensualmente defendido por toda a comunidade ligada à 
educação financeira é a necessidade de se ter uma especial 
atenção e um redobrado esforço na formação financeira das 
crianças e jovens. E é também consensual que a escola de-
sempenha nesse esforço de formação um papel fundamental.

A inclusão de um tema nos curricula escolares é sempre 
suportada por um quadro de referência que indica não só 
a profundidade e a extensão em que esse tema é abor-
dado, mas também as competências que resultam dessa 
aprendizagem.

Sendo isto verdade para a totalidade dos temas escolares 
– designadamente as suas disciplinas tradicionais –, é-o, por 
maioria de razão, para os temas que não estão integrados 
curricularmente. É o que acontece com a educação financei-
ra. Faz pouco sentido que a educação financeira se apresen-
te como uma disciplina autónoma, única e exclusivamente 
centrada neste tema. O que faz sentido, e tem sido prática 

noutros países (Austrália, República Checa, Escócia, só para 
citar alguns), é o tema ser abordado no âmbito das discipli-
nas tradicionais ou em projectos escolares específicos.

Assim, o estabelecimento de um quadro de referência 
que oriente os esforços a serem desenvolvidos nas escolas 
é muito importante. Um tal quadro permite a caracteriza-
ção dos tópicos de educação financeira adequados a cada 
ciclo de estudos, mas deve também enunciar o conjunto 
de competências – o saber e o saber fazer – que resultam 
dessa formação.

Um quadro de referência com estas características
deverá:

• Orientar os professores e a comunidade escolar no 
desenho das iniciativas;

• Orientar o desenvolvimento de acções de formação 
de professores;

• Orientar o desenvolvimento de materiais de apoio;
• Criar as condições para que os agentes económicos, 

nomeadamente as instituições financeiras, e outras 
entidades da sociedade, por exemplo, as organiza-

minários e simila-
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ções de protecção dos interesses dos consumidores, 
possam contribuir, com as suas competências espe-
cíficas, para o esforço da formação financeira.

Como se sabe, os temas financeiros são muito comple-
xos, pelo que os professores, em muitos casos, não se en-
contram suficientemente preparados para os abordar. Por 
isso, é tão importante existirem, por um lado, acções espe-
cíficas de formação de professores nestes temas e, por ou-
tro lado, a colaboração activa das instituições financeiras e 
de outras entidades num esforço conjunto com as escolas.

Um quadro de referência que estabeleça o modo como 
a educação financeira marcará presença no espaço escolar 
é, assim, um documento orientador imprescindível.

Divulgado em Outubro de 2012, e tendo estado em 
discussão pública até ao final de Novembro, o documento 
Referencial de Educação Financeira para a Educação 
Pré-Escolar, o Ensino Básico e Secundário e a Educa-
ção e Formação de Adultos visa estabelecer o enqua-
dramento “para a implementação da Educação Financeira 
em contexto educativo”, isto é, trata-se do quadro de re-
ferência enunciado anteriormente.

Este documento foi desenvolvido em conjunto pela 
Direcção-Geral da Educação, pela Agência Nacional para 
a Qualificação e o Ensino Profissional e pela Comissão de 
Coordenação do Plano Nacional de Formação Financeira 
(CC do PNFF). A participação da CC do PNFF garante 
que as iniciativas que estejam de acordo com o Referencial 
se adequam ao PNFF, dando-lhes assim um enquadramen-
to ainda com maior amplitude.

Referencial de Educação Financeira para a 
Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e Secundário 
e a Educação e Formação de Adultos

Com este referencial, pretende-se estabelecer um mo-
delo que enquadre a formação financeira quer de crian-
ças e jovens no âmbito de actividades escolares, quer de 
adultos no âmbito de formações integradas no Catálogo 
Nacional de Qualificações. Este artigo pretende explorar 

apenas a formação de jovens; é, pois, nesse âmbito, que a 
análise será feita.

No referencial, propõe-se que a educação financeira 
não deverá constituir-se como uma área curricular autó-
noma, mas sim como um dos domínios da educação para 
a cidadania. Estes diversos domínios “podem ser desen-
volvidos nas diferentes áreas curriculares, disciplinares e 
não disciplinares, em actividades que promovam o enri-
quecimento do currículo ou em outros projectos.”1 As-
sim, o que se propõe é a exploração do assunto educação 
financeira, através de tópicos a desenvolver em disciplinas 
do currículo ou em projectos da escola, numa abordagem 
transversal.

Os diversos tópicos agrupam-se em seis temas 
nucleares: planeamento e gestão do orçamento; sis-
tema e produtos financeiros básicos; poupança; cré-
dito; ética; direitos e deveres, subdividindo-se cada 
um deles em vários subtemas. Cada um destes subte-
mas desdobra-se depois em objectivos específicos de 
aprendizagem.

O referencial aplica-se a todas as populações escola-
res desde o pré-escolar ao secundário. Evidentemente, 
consoante o ciclo escolar em causa, assim se definirão os 
objectivos de aprendizagem, bem como a profundidade 
de abordagem do tema, cuja complexidade será necessa-
riamente diferente.

A lógica de elaboração do referencial foi, assim, uma ló-
gica de modularidade, ou seja, à medida que se vai evoluin-
do de ciclo escolar para ciclo escolar, vai-se acrescentando 
mais um módulo a cada tema/subtema, aprofundando-se, 
deste modo, o conjunto de saberes com que a criança/
/jovem contacta (por exemplo, Necessidades e Desejos II 
no 1º ciclo aprofunda Necessidades e Desejos I do pré-
-escolar).

Uma última característica relativa ao referencial propos-
to é a sua “natureza flexível e [o seu carácter] não prescri-
tivo”, o que significa que se dá uma ampla liberdade às es-
colas na implementação de acções que nele se enquadrem.

"Um quadro de referência que estabeleça o 
modo como a educação financeira marcará 
presença no espaço escolar é, assim, um 
documento orientador imprescindível."

sim, o que se propõe é a exploração do assunto educação 
financeira, através de tópicos a desenvolver em disciplinas 
do currículo ou em projectos da escola, numa abordagem 
transversal.

eleça o 
marcará 

, um 
el."
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É imperativo o contacto das crian-
ças e dos jovens com temas financei-
ros, porque os jovens são consumi-
dores, porque crianças e jovens mais 
conhecedores darão origem a adultos 
com capacidades acrescidas para to-
marem decisões financeiras, porque 
crianças e jovens mais informados/
/formados são ainda um veículo privi-
legiado para um “contágio” eficaz nas 
famílias, nos grupos de amigos, no 
contacto com uma população mais 
envelhecida, mas ainda com vontade 

"É imperativo o contacto das crianças e dos 
jovens com temas financeiros, porque os 
jovens são consumidores, porque crianças 
e jovens mais conhecedores darão origem 
a adultos com capacidades acrescidas para 
tomarem decisões financeiras..."

e capacidade de aprender. 
O que tem sido comum em países 

com uma história mais prolongada 
de inclusão destes temas no espaço 
escolar é o estabelecimento de refe-
renciais que, por um lado, orientam 
a comunidade escolar aquando do 
desenvolvimento de iniciativas e, por 
outro lado, definem espaços para a 
colaboração de outras entidades que 
possam, com as suas competências 
específicas, enriquecer ainda mais 
aquelas iniciativas. 

O referencial de educação fi-
nanceira para a educação pré-
-escolar, o ensino básico e secun-
dário e a educação e formação de 
adultos que esteve recentemente 
em discussão pública entre nós pa-
rece responder bem a estes desa-
fios. Seguramente que os contributos 
decorrentes desta discussão pública 
permitirão a elaboração de um do-
cumento definitivo que responda a 
todos estes desafios de uma forma 
ainda mais eficaz. 

Estabelecido o referencial, que se 
iniciem então as acções onde ainda 
não aconteceram e se dê continui-
dade àquelas que já demonstraram o 
seu potencial. 

*Docente do ISGB.

1.  http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaocida-
dania/data/educacaocidadania/proposta_edu-
cacao_para_a_cidadania/ed_cidadania_basi-
co_sec_2011.pdf.

Dia da 
Formação 
Financeira

O Dia Mundial da Poupança – 31 
de Outubro – foi este ano também o 
Dia da Formação Financeira, data em 
que as entidades parceiras do Plano 
Nacional de Formação Financeira se 
juntaram para sensibilizar a popula-
ção para a importância da literacia 
financeira.

A Associação Portuguesa de Ban-
cos (APB) participou nas comemo-
rações de Lisboa, no Pátio da Galé, 
com várias iniciativas, das quais a
inforBANCA destaca:

Espaço APB – Boas Práticas, 
Boas Contas 

No âmbito da poupança e da gestão 
do orçamento familiar, dois actores do 
Teatro Independente de Oeiras inter-
pretaram, através de pequenos diálo-
gos, algumas situações exemplificati-
vas da realidade financeira das famílias 
portuguesas. A abordagem foi encena-
da num cenário o mais real possível, 
permitindo ao público, numa dinâmica 
interactiva, partilhar ideias de poupan-
ça e participar num rastreio financeiro. 
Os visitantes foram ainda convidados 
a deixarem as suas ideias de poupan-
ça num post-it, transformado poste-
riormente num mural de ideias. Um 
quiz, em touch screen, com questões 
sobre os serviços e produtos da banca 
permitiu também a cada um que o de-
sejasse aferir a sua cultura financeira. 
Jovens alunos do Curso de Formação 
em Alternância na Banca do IFB deram 
apoio à iniciativa da APB.

Pátio Principal
Este espaço foi utilizado durante 

30 minutos pelo mágico Mário Da-
niel, num espectáculo One Man Show, 
que permite uma grande interacção 
com o público, e que foi personali-
zado neste evento, onde as ilusões 
tiveram por base o tema “poupança”, 
com a utilização de notas e moedas 
nos efeitos, e com uma adesão calo-
rosa por parte da assistência. 
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Diga-nos 
como É...
Conheça, neste espaço, pessoas que 
partilham connosco as suas vivências 
e experiências de trabalho.

Miguel Rios*

Há quanto tempo desempenha a fun-
ção de gerente? Como chegou lá? 

Sou gerente desde Abril de 1997.
Sempre tive a preocupação de conhe-

cer bem os circuitos administrativos do 
banco e manter-me actualizado quanto 
aos produtos bancários. Isto porque o 
nosso valor como bancários está intrin-
secamente ligado à carteira de clientes 
que gerimos ou que potencialmente 
conseguimos angariar. Creio que a minha 
capacidade para captar negócios e criar 
valor para o banco terá contribuído para, 
em menos de um ano, ter sido nomeado 
como gerente.

Descreva-nos em breves palavras o 
seu dia-a-dia de trabalho. 

O meu dia-a-dia de trabalho é espe-
cialmente orientado para dois vectores: a 
estratégia comercial definida para a agên-
cia e campanhas comerciais do banco.

Neste sentido, o meu trabalho desen-
volve-se fundamentalmente nos seguintes 
domínios:
• Coordenando os colegas na gestão da 

carteira existente e na captação de no-
vos clientes;

• Verificando diariamente a consecução 
dos objectivos definidos e implementa-
ção de correcções;

• Acompanhando o trabalho administra-
tivo, tendo em conta as regras e nor-
mas vigentes;

• Visitando potenciais clientes e outros 
que já aderiram ao banco;

• Atendimento ao balcão.

Indique as qualidades que considera 
absolutamente imprescindíveis num 
gerente. 

A um gerente bancário exige-se que 
contribua para:
• Um razoável crescimento/volume de 

negócios;
• Uma boa rendibilidade;
• Uma adequada gestão do risco;
• Desenvolver um grau de confiança 

crescente nos clientes.
Assim, parece-me que as qualidades 

mais adequadas à função são:
• Liderança e proactividade;
• Capacidade analítica;
• Perseverança e determinação;
• Capacidade para assumir riscos;
• Valores éticos sólidos.

Não é fácil crescer a um bom ritmo, 
com uma boa rendibilidade e com baixo 
risco. Daí, a importância que o gerente 
assume, incentivando as equipas e tentan-
do contribuir para um clima inspirador e 
de entusiasmo no trabalho.

“Nem tudo são rosas”. Indique-nos 
alguns aspectos menos agradáveis da 
sua função. 

Para mim o aspecto mais negativo da 
minha função é conviver com o sentimen-
to de perda, quando decidimos, por exem-
plo, interromper o apoio a um cliente, em 
matéria de crédito. Casos de insolvência, 
com os respectivos prejuízos para a nossa 
conta de exploração ou quando um cliente 
decide optar pela concorrência, são igual-
mente situações difíceis de gerir.

Estamos “formatados” para ganhar.

O que mais aprecia nas pessoas de 
quem depende hierarquicamente?

A sua capacidade de liderança é sem dú-
vida um desiderato fundamental para que a 
relação com qualquer superior hierárquico 
seja profícua para ambas as partes.

Quando existe uma boa capacidade de li-
derança, as decisões não são sentidas como 
uma imposição mas sim como algo que pro-
porciona uma gestão eficaz e eficiente das 
pessoas de uma equipa para se atingir os 
objectivos definidos pela Instituição.

Que impacto tem tido a formação 
profissional na sua vida? 

As empresas investem em cursos de 
formação, pois necessitam de funcioná-
rios que estejam bem preparados para 
enfrentar qualquer tipo de desafio que 
possa surgir no contexto da sua activida-
de profissional.

Os cursos que frequentei versaram 
dois tipos de formação que distingo:
• Formação técnica – com um âmbi-

to mais específico e de curto prazo. 
Prepararam-me para dar uma resposta 
mais eficaz a problemas pontuais que 
vão surgindo;

• Formação ao nível comportamental e 
de atitude – permitiu-me desenvolver 
padrões de comportamento com re-
flexos positivos na eficiência, eficácia e 
realização profissional. Este tipo de for-
mação veio preencher uma lacuna da 
formação académica, permitindo-me 
desenvolver valências na capacidade de 
liderança e relacionamento, ajudando-
-me a reforçar a cultura comercial da 
instituição. Saliento, como exemplos, a 
formação em liderança e coaching.

O negócio bancário assenta na con-
fiança. Quer comentar?

Tenho de facto a convicção de que a 
confiança é condição necessária para o 
desenvolvimento de negócios bancários.

Em meu entender, a confiança tem a 
ver com três planos distintos:
1)  Confiança no sector financeiro – pen-

se-se, por exemplo, na “corrida” aos 
depósitos bancários na Argentina e 
mais recentemente na Grécia por falta 
de confiança no sistema financeiro;

2)  Confiança na instituição bancária – 
pense-se no BPP e BPN em Portugal;

3)  Confiança nos funcionários bancários – 
têm de ter a capacidade de transmitir 
aos clientes a certeza de que a infor-
mação confidencial que fornecem está 
salvaguardada e acautelados os seus 
interesses financeiros.
O outro lado da moeda prende-se 

com o facto de a banca conceder crédito; 
para que tal aconteça, é fundamental que 
existam boas expectativas macroeconó-
micas e boas expectativas em relação ao 
desempenho futuro da empresa.

O clima de confiança mútua entre 
cliente bancário e instituição bancária é 
imprescindível para o desenvolvimento 
de uma relação duradoura e mutuamente 
proveitosa. 

*Responsável pela Agência da Maia
do Banco BIC.
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Ainda Sobre Banca…
Os Balcões Vão Desaparecer?

Através da plataforma “co-criação” 
eny Lab, os internautas participaram 
numa sondagem e responderam à ques-
tão seguinte: que importância atribuem 
aos balcões dos bancos para efectuarem 
as vossas transacções quotidianas? O 
resultado foi claro: para a maioria, as 
soluções online satisfazem plenamente. 
Cada vez mais os bancos reagem a esta tendência, propondo alternativas. 

O ASB Bank, na Nova Zelândia, é um pioneiro mundial em termos de 
aconselhamento por videoconferência. Já há algum tempo, os clientes do 
ASB têm apenas de ligar os seus computadores para conversarem com os 
seus gestores de conta. Actualmente, os preparativos para alargar esta pres-
tação aos tablets e aos telemóveis está em curso. Depois de uma fase-teste, 
o banco alemão HVB também vai propor aos seus clientes conselhos com 
os seus gestores de conta por videoconferência. Graças a isto, os clientes 
não estão constrangidos a fazerem longos percursos e podem igualmente 
fazê-lo fora das horas tradicionais, que não convinham de qualquer forma 
à população activa. Assim, o gestor de conta está disponível até às 22 horas 
e estes encontros virtuais são ainda possíveis aos fi ns-de-semana. 

Na Áustria, o Bank Austria, o maior banco do país, quer também se-
guir esta tendência. Se o projecto-piloto se revelar positivo, os gestores de 
conta via vídeo serão propostos em 2013 para uma audiência mais alarga-
da e estarão à disposição de todos os clientes até 2015. O CEO do banco, 
Willibald Cemko, coloca em evidência, entre outras, a vantagem de que 
todas as ligações serão automaticamente registadas e documentadas. Por 
vezes, as transacções fi nanceiras online falham, como demonstrou o Bank 
Austria; devido a actualizações necessárias dos sistemas informáticos, as 
prestações online da banca fi cam fora de serviço vários dias. 

http://publiblog.lematin.ch/publiblog/index.php

Computadores Substituem 
Traders

Bancos aproveitam para cortar custos 
enquanto as operações são feitas através 
de algoritmos.

Se a crise começou em Wall Street, em 
Wall Street se mantém. E para aqueles 
que acreditam que os mercados fi nan-
ceiros não mudaram os seus hábitos nos 
últimos anos, aqui está uma novidade: 
os grandes bancos estão a substituir os 
traders de derivados de crédito, como os 
CDS e os swaps, por computadores. Há 
quatro anos, estes profi ssionais exigiam 
um pagamento anual de cerca de dois 
milhões de dólares. Hoje, as instituições 
estão perfeitamente confortáveis com o 
facto de não terem humanos a ocupar o 
cargo. “É natural que se passe de um mo-
delo que exige uma grande estrutura, ba-
seado em pessoas, para um modelo com 
uma menor estrutura e baseado em má-
quinas”, referiu à Bloomberg Peter Tchir, 
fundador da TF Market Advisors. 

Diário Económico, Novembro, 2012

CMVM Vai Limitar Venda de Produtos Complexos
A venda de alguns produtos fi nanceiros complexos a investidores par-

ticulares vai ser limitada pelo supervisor do mercado, avançou o presi-
dente da CMVM, Carlos Tavares. Segundo o mesmo, alguns produtos de 
maior complexidade não deviam ser vendidos aos particulares. A CMVM 

vai publicar nos próximos dias um 
regulamento sobre a venda de pro-
dutos fi nanceiros complexos. Carlos 
Tavares adianta ainda que há produ-
tos tão complexos ou arriscados, ina-
dequados, portanto, para investidores 
a retalho, que só devem ser vendidos 
a investidores profi ssionais e institu-
cionais. 

OJE, Novembro, 2012

Governo e Bancos Aderem 
aos Serviços Mínimos 
Bancários

O governo quer ver reduzidas as des-
pesas dos consumidores com serviços 
bancários, particularmente dos mais en-
dividados. Para tal, o secretário de Estado 
adjunto da Economia e Desenvolvimen-
to Regional, Almeida Henriques, assinou 
esta semana, em Lisboa, em nome do 
Executivo, um protocolo com o Banco de 
Portugal e seis 
instituições de 
crédito aderen-
tes ao regime 
jurídico dos ser-
viços mínimos 
bancários.

Vida Económica, Novembro, 2012
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[1]  A taxa de referência do 
Banco Central Europeu em 
vigor (1 de Dezembro) é:

a) 0,5%.
b) 0,75%.
c) 1,25%.

 
[2]   Actualmente, a zona euro 

tem:

a) 17 países.
b) 18 países.
c) 19 países.

[3]  O maior banco europeu, 
pelo total de activos (dados 
de 2011), é o:

a) Barclays Bank.
b) Deutsche Bank.
c) Crédit Agricole.

[4]  A “crise da dívida” nacional 
do fi nal do século XIX fi cou 
resolvida em 1902 com um 
acordo de reestruturação 
materializado num novo 
empréstimo amortizável 
até:

a) 1931.
b) 1951.
c) 2001.

[5] O chamado rácio de trans-
formação do sistema bancá-
rio português era, em 2009, 
de 160,8%. Na sequência da 
aplicação do Programa de 
Assistência Financeira, até 
2014 terá de ser de:

a) 100%.
b) 110%.
c) 120%.

[6] No âmbito do Programa de 
Assistência Financeira, os 
bancos portugueses deve-
rão ter, até fi nal de 2012, 
um core tier 1 de:

a) 10%.
b) 11%.
c) 12%.

Soluções:
1b)  2a)  3b)  4c)  5c)  6a)  7a)  8c)  9b)  10c)

Faça uma pausa e
teste os seus

conhecimentos.

[7] A chamada “troika” é com-
posta por representantes 
da/do:

a)  Comissão Europeia, Banco 
Central Europeu e Fundo 
Monetário Internacional.

b)  Comissão Europeia, Banco 
Central Europeu e Banco 
Mundial.

c)  Banco Central Europeu, 
Banco Mundial e Banco Eu-
ropeu de Investimento.

[8] Em 2011 o PIB (Produto 
Interno Bruto) de Portugal 
foi, em euros, de cerca de:

a) 17 mil milhões.
b) 117 mil milhões.
c) 171 mil milhões.

[9] Em 2011 as exportações 
portuguesas de bens e ser-
viços foram:

a) Superiores às importações.
b) Inferiores às importações.
c)  Praticamente iguais às im-

portações.

[10] Em 2011 a distribuição 
aproximada do VAB (Valor 
Acrescentado Bruto) pelos 
três sectores – Serviços, In-
dústria e Agricultura – foi 
de:

a)  Serviços 23,3%, Agricultura 
2,1% e Indústria 74,5%.

b)  Serviços 2,1%, Agricultura 
23,3% e Indústria 74,5%.

c)  Serviços 74,5%, Agricultura 
2,1% e Indústria 23,3%.
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Actividades 
Internacionais do IFB

Europa

África

A qualidade do ensino e da forma-
ção assume actualmente uma elevada 
prioridade a nível nacional e europeu, 
tendo sido criado o Quadro Europeu 
de Referência de Garantia da Qualida-
de para o ensino e para a formação 
profissional (EQARF – European Qua-
lity Assurance Reference Framework) 
com o objectivo de promover e moni-
torizar o seu aperfeiçoamento.

Como forma de trabalhar este 
tema, ajustando-o às especificidades 
do sector financeiro, o IFB associou-
-se a um conjunto de instituições 
internacionais para desenvolver o 
projecto QUADRO – QUAlity 

O Instituto de Formação Bancária 
(IFB-Portugal) vem mantendo des-
de há várias décadas uma relação de 
cooperação com os sistemas finan-
ceiros dos países africanos de língua 
portuguesa e de Timor-Leste, em 
particular com os respectivos bancos.

O objectivo desta colaboração é 
a partilha de conhecimentos, sabe-
res e boas práticas, contribuindo efi-
cazmente para o fortalecimento das 
competências dos activos humanos.

As economias dos países da Áfri-
ca Subsariana, nomeadamente dos
PALOP, assim como a de Timor-Leste, 
estando a desenvolver-se de forma as-
sinalável, exigem que os seus sistemas 

bancários também se desenvolvam, 
apoiando o avanço dos restantes sec-
tores de actividade económica. Esta 
circunstância cria grandes necessida-
des de formação profissional na popu-
lação bancária daqueles países.

Correspondendo ao desafio refe-
rido, o IFB-Portugal esteve presente, 
em 2012, em Angola, Cabo Verde e 
Moçambique, realizando acções de 
formação e de troca de experiências. 
Além disso, o seu Gabinete de Rela-
ções e Projectos Internacionais – Áfri-
ca (GRPI-África) fez-se representar em 
visitas de trabalho a estes países para 
avaliar o nível de satisfação dos bancos 
relativamente à formação ministrada.

A presença em Moçambique foi 
originada por um convite nesse sen-
tido do seu instituto congénere, o 
IFBM, ao abrigo do protocolo de coo-
peração que foi celebrado em 1998 
entre os dois institutos.

Em Angola, o IFB-Portugal foi con-
vidado a celebrar protocolos de cola-
boração com academias locais, o que 
se concretizou.

Tal como em anos anteriores, o 
IFB-Portugal organizou em Lisboa ac-
ções de formação  visando as neces-
sidades específicas de bancários dos 
PALOP e de Timor-Leste, que foram 
frequentadas por empregados de 
bancos daqueles países. 

IFB-Portugal & PALOP & TL

Development ROadmap for Trai-
ning in the Financial Sector. As-
sim, para além do Instituto de For-
mação Bancária – como entidade 
contratante –, a parceria QUADRO 
reúne outras sete instituições de vá-
rios países: Effebi (Itália), Scienter 
(Espanha), Universidade de Sofia 
(Bulgária), Berlin School of Econo-
mics and Law (Alemanha), Mediter-
ran Bank Network (Malta), Institute 
of Banking Education (Eslováquia), 
EBTN (Luxemburgo).

Este projecto, tomando o refe-
rencial europeu para a Qualidade 
(EQARF) como enquadramento, visa 
criar instrumentos adaptados à especi-
ficidade da formação e ensino no sec-
tor financeiro, desenvolvendo um guia 
para a sua aplicação. Como principal 
foco de desenvolvimento,  elegeram-
-se os critérios de qualidade inerentes 
à formação/educação ministrada e ao 

impacto ao nível do desenvolvimento 
profissional dos formandos.

O Projecto QUADRO foi aprova-
do pela Comissão Europeia no âmbi-
to do programa Leonardo da Vinci, 
tendo integrado uma lista de apenas 
15% de aprovações para a respectiva 
call (candidatura).

O arranque do projecto teve lugar 
em Lisboa, nas instalações do IFB, nos 
passados dias 6 e 7 de Novembro. 

Projecto

Novembro 2012 a Outubro 2014
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IFB assinala 
da Formação em Alternância

O  IFB organizou em Lisboa, com o apoio do 
Núcleo de Antigos Alunos (NAA) dos Cursos 
de Formação em Alternância, um jantar de 

confraternização que reuniu 183 participantes, dos quais 
151 antigos alunos. 
Este evento inseriu-se no plano de comemorações dos
20 anos dos referidos cursos, que já formaram 2 123 
jovens (Lisboa e Porto), maioritariamente a trabalhar no 
sector bancário e financeiro. 
O jantar decorreu num ambiente de grande satisfação 
pelo convívio e reencontro entre os participantes, 
maioritariamente antigos alunos de 28 edições diferentes, 
mas também marcaram presença: responsáveis do NAA, 
actuais e antigos formadores, os antigos coordenadores 
dos cursos, colaboradores do IFB e elementos da sua 
Direcção.
Para o antigo aluno Fábio Lourenço Neves, que terminou 
o curso em 2006, este encontro não será facilmente 
esquecido, uma vez que foi o vencedor do cheque viagem 
fim-de-semana oferecido pelo IFB para assinalar o evento. 
Recorde-se que, em idêntica iniciativa realizada em Maio, 
no Porto, o feliz contemplado foi o antigo aluno Francisco 
São José, do 12º Curso.
Salientamos ainda os laços de amizade criados entre 
os antigos alunos e, nalguns casos, a continuação de 
proximidade à escola, e aos actuais alunos, quer como 
formadores e tutores, quer integrando o júri da prova de 
avaliação final do Curso.
A todos os que contribuíram para fortalecer estes laços, 
deixamos as nossas cordiais saudações. 

Jantar de Antigos Alunos em Lisboa



Participação no Dia da Formação Financeira – Porto

Participação no Dia da Formação Financeira – Lisboa

Workshop sobre Cooperativismo

Visitas ao Museu do

Banco de Portugal
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Exposição Trabalhos dos Alunos –Dia Mundial da PoupançaO grupo “Tertúlia dos Alunos e 
Ex-Alunos do IFB (Alternância)” no 
Facebook conta com mais de 700 
membros. Registe-se também, pois 
pode reencontrar antigos colegas, 
conviver e trocar informações 
interessantes. O site foi desenvolvido 
por uma antiga aluna e é um êxito.

Aqui fi ca a notícia. Participe!

Jornalistas por Um Dia no DN

Antigos e Novos Alunos – Palestra

Actividades Diversas

No Facebook 
Tertúlia dos Alunos 
e Ex-Alunos do IFB – 
Alternância
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  Licenciaturas

Unidades Curriculares Isoladas
O segundo semestre lectivo dos cursos de licenciatura 

do ISGB inicia-se no próximo dia 02/Março e prolonga-se 
até 14/Junho.

Estarão em funcionamento as seguintes unidades cur-
riculares:

• Análise de Sistemas de Informação
• Análise Financeira de Bancos
• Avaliação de Investimentos em Sistemas de 

Informação
• Bases de Dados
• Cálculo Financeiro
• Comportamento Organizacional
• Contabilidade de Custos e Gestão Orçamental
• Contabilidade Financeira II
• Desenho de Tarefas e Ergonomia
• Desenvolvimento de Competências 

Interpessoais II
• Direito na Actividade Bancária
• Estatística Aplicada II
• Finanças Empresariais
• Financiamento e Crédito Bancário II
• Fiscalidade dos Produtos Bancários e Financeiros
• Gestão da Produção de Serviços Bancários
• Gestão de Tecnologias de Informação
• Gestão e Organização na Banca
• Introdução aos Mercados Financeiros
• Investigação Operacional
• Macroeconomia
• Princípios de Marketing
• Reengenharia e Gestão de Processos

É possível a frequência destas unidades curriculares iso-
ladas por alunos não inscritos nos cursos das licenciaturas.

Estas unidades curriculares funcionam, consoante o 
caso, nas modalidades: ensino a distância ou ensino pre-
sencial (em regime laboral ou pós-laboral).

  Reingressos
Os alunos que, tendo frequentado o ISGB, não com-

pletaram a respectiva licenciatura podem reingressar na 
escola sem que para tal tenham de efectuar nova candi-
datura. É possível o reingresso directamente no segundo 
semestre. No âmbito de uma campanha promocional lan-
çada para o corrente ano lectivo, estão isentos do paga-
mento da taxa de reingresso. 

  Pós-Graduações
O ano lectivo 2012/2013 iniciou-se no ISGB com o iní-

cio de trabalhos de três novas edições das seguintes pós-
-graduações:
• Compliance – 4ª edição;
• Gestão Bancária, 3ª edição, Lisboa, e 4ª edição, Porto.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) e os seus 
Institutos – o Instituto de Formação Bancária (IFB) e o Ins-
tituto Superior de Gestão Bancária (ISGB) –, no âmbito do 
projecto Estratégia Sectorial para a Educação Financeira, 
disponibilizam duas vagas para jornalistas nas seguintes 
pós-graduações no ISGB: Investimentos e Mercados Fi-
nanceiros; Compliance; Gestão Bancária; Curso Avançado 
de Gestão Bancária.

Com esta iniciativa a APB, o IFB e o ISGB pretendem 
contribuir de forma mais desenvolvida para melhorar a 
formação financeira dos jornalistas e para o aumento da 
qualidade da informação veiculada junto do público em 
geral.

No ano lectivo de 2012/2013 está ainda previsto o iní-
cio de mais duas pós-graduações: Auditoria Financeira e 
de Sistemas de Informação, Investimentos e Mercados 
Financeiros. Os trabalhos destas pós-graduações iniciar-
-se-ão, previsivelmente, durante o primeiro trimestre de 
2013.

  Saiba ainda  que:
No âmbito de uma campanha promocional lançada 

para o corrente ano lectivo, todos os antigos alunos do 
ISGB e do Curso de Formação em Alternância (IFB) estão 
isentos do pagamento do valor da matrícula em qualquer 
das pós-graduações em que pretendam inscrever-se. 

Para mais informações, contacte os serviços académicos
pelo telefone 217 916 210 ou por e-mail: isgb@isgb.pt



Candidaturas Abertas
Informações
Av. 5 de Outubro, 164,  1069-198 Lisboa
Tel.: 217 916 258  |  Fax: 217 972 917  |  e-mail: m.guedes@isgb.pt www.isgb.pt
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Obs. –  As Pós-Graduações não conferem grau académico pelo que “não têm reconhecimento oficial”.
Conferem, contudo, créditos ECTS a todas as unidades curriculares.

Pós-Graduações
em 2013

  Gestão Bancária
(187 horas)

  Curso Avançado de Gestão 
Bancária (200 horas)

  Alta Performance nas Vendas 
(186 horas)

 Compliance (184 horas)

Lisboa e
Porto

Antigos Alunos

das Licenciaturas do 

ISGB e dos Cursos 

de Formação em 

Alternância

Isenção do Valor da 

Matrícula

  Investimentos e Mercados 
Financeiros (177 horas)

  Auditoria Financeira e
de Sistemas de Informação
(210 horas)

Início em
Fev.

Novas 
edições em

Out.

Condições Especiais

Ano Lectivo 2012/2013




