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Tendo como pano de fundo a actualidade do nosso sistema financeiro, este 
número da InforBANCA foi construído em torno de um conjunto de artigos 
obedecendo a três linhas orientadoras: inovação, economia e mercados e 
recursos humanos e formação.

No domínio da inovação, retomamos dois assuntos que continuam na ordem 
do dia: a criação da SEPA e a concretização de Basileia II. Sobre o primeiro 
tema, damos destaque à intervenção do Dr. Vítor Pessoa, Administrador 
do Banco de Portugal, num recente seminário do IFB sobre a utilização do 
numerário na SEPA, na qual chama a atenção para o facto de, apesar do 
nível de utilização dos meios electrónicos, o numerário continuar a ser o 
instrumento de pagamento a retalho mais usado. Sobre Basileia II, publicamos 
um artigo de grande actualidade do Prof. Jorge Barros Luís, Chief Risk Officer 
do Montepio, que incorpora a experiência já adquirida com a aplicação da nova 
regulamentação.

Na área da economia e mercados, acolhemos os textos da Dra. Cristina 
Casalinho, Economista-Chefe do Banco BPI, e do Dr. Paulo Horta da Direcção 
de Investimentos do Banco Best. Trata-se, em ambos os casos, de análises 
sobre a actual evolução dos mercados e o seu impacto na economia global 
em que vivemos. Embora a incerteza continue a ser o cenário dominante, é 
importante conhecermos os diferentes cenários que a chamada crise do
subprime veio criar.

Nas temáticas de recursos humanos e formação, publicamos dois textos. 
Numa entrevista que nos concedeu, o Dr. Rui Amaral, Administrador do 
Montepio, deixa-nos a sua visão sobre a gestão de recursos humanos. Da 
mesma, destacamos a ideia de que “gerir recursos humanos consiste em gerir 
comportamentos” e a atenção que tem de haver aos aspectos motivacionais 
que determinam esses mesmos comportamentos. As estratégias de formação 
no Crédito Agrícola Mútuo são abordadas num artigo do Dr. João da Costa 
Pinto, Presidente da Caixa Central. No mesmo, recorda-nos as especificidades 
do Crédito Agrícola que também se reflectem na área da formação. De facto, 
estamos em presença não de uma instituição única e centralizada, mas sim de 
uma centena de instituições com personalidade jurídica própria.

Finalmente, e a par da divulgação da vasta e diversificada actividade do 
Instituto, publicamos mais um saboroso artigo da autoria da Dra. Paula Diogo, 
Técnica do nosso Departamento Pedagógico. Enquadra-se numa linha de 
reflexão que a autora vem mantendo sobre a nossa relação com o dinheiro 
que, para o bem e para o mal, determina muito do que fazemos e, até,  do que 
somos...

Manuel Ferreira
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> Torna-se cada vez mais claro que o principal factor de 
competitividade e de excelência no sector dos serviços é o fac-
tor humano. Quais são as ideias-chave que, em sua opinião, 
deverão orientar a gestão de recursos humanos na banca?

Resp: Gerir recursos humanos consiste em gerir com-
portamentos, ou seja, através de políticas, procuramos 
obter os comportamentos adequados para se alcança-
rem os objectivos traçados para o período (normalmente
anual) em questão.

Os vectores principais em torno dos quais desenvolve-
mos o conjunto das políticas de recursos humanos são a 
cultura da organização, a formação académica e profissio-
nal e os perfis comportamentais e de personalidade.

> O Montepio é uma instituição com características mui-
to próprias. Isso reflecte-se também no perfil das pessoas que 
aí trabalham?

Resp: A vocação mutualista do Montepio reflecte-se 
certamente na atitude dos colaboradores. O processo de 

Entrevista com...
Administrador do Montepio Geral
Dr. Rui Amaral
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integração de novos colaboradores valoriza a partilha de 
valores e princípios do Mutualismo. No entanto, no que se 
refere às exigências que colocamos nas elevadas compe-
tências comerciais, pró-actividade, interesse na valoriza-
ção permanente de conhecimentos, não nos distinguimos 
de outros bancos.

Se o Montepio, em termos de imagem, se distinguir dos 
concorrentes pelo seu funcionamento ético, por uma or-
ganização eficiente, isso não só afirma o Mutualismo como 
diferencia a cultura de empresa dos seus colaboradores.

> O recrutamento e a retenção de talentos são conside-
rados factores determinantes na gestão de recursos humanos 
na banca. Como encara o Montepio este tema?

Resp: A forma como as organizações seleccionam e 
integram novos colaboradores implica uma clarificação 
prévia dos principais desafios estratégicos e também uma 
cuidada análise que permita compreender o potencial dos 
actuais colaboradores.

Assim, constitui um permanente desafio à gestão das 
organizações, depois de identificar “quem”, identificar o 
“como” reter as pessoas mais importantes, pelo impacto 
que as suas competências têm no desempenho global das 
empresas onde trabalham. 

Por exemplo, as pessoas com elevado desempenho 
provocam uma melhoria do desempenho dos outros (das 
suas próprias hierarquias, dos seus pares e dos seus cola-
boradores).

Do lado da organização, tem de haver uma atenção 
permanente aos aspectos mais motivadores no sentido de 
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gerir os comportamentos deste verdadeiro activo e ser 
capaz de gerir, de forma mais fina, as expectativas.

Há que ter em atenção que as políticas de recrutamen-
to e retenção devem ser permanentemente questionadas 
sobre a sua adaptabilidade à realidade, em constante mu-
tação, da empresa; caso contrário, corremos o risco de 
não responder às reais necessidades da organização.

> Concorda que “sem colaboradores satisfeitos não há 
clientes satisfeitos”?

Resp: Não existem organizações com colaboradores 
satisfeitos e organizações com colaboradores insatisfeitos.

O que há são níveis de satisfação e as organizações pro-
curam gerir esses níveis melhorando-os ou não de acordo 
com os objectivos que pretendem prosseguir.

Não é líquido que um colaborador satisfeito a 100% 
seja mais produtivo que outro com nível de satisfação de 
60%. A satisfação funciona como o stress. Sem alguma 
insatisfação, não existe uma prestação capaz. Por outras 
palavras, deixa de haver uma razão para se lutar.

Com uma prestação insuficiente, não existem clientes 
satisfeitos.

> A formação é factor estratégico de mudança. Como é 
encarada a formação das pessoas no Montepio?

Resp: Tendo o Montepio alicerçado a sua estratégia de 
expansão no crescimento orgânico, a formação tem cons-
tituído um dos instrumentos de gestão mais relevante.

Os projectos de intervenção formativa têm permitido:
Garantir um adequado processo de integração/socia-• 
lização organizacional para um número significativo 
de novos colaboradores;
Estimular e assegurar o desenvolvimento de novas e/• 
/ou reforço das actuais competências de modo a per-
mitir o desenvolvimento estratégico e organizacional 
em curso, alinhando atitudes, comportamentos e co-
nhecimentos técnicos específicos, com as necessida-
des do Montepio;
Mobilizar os colaboradores para a mudança, refor-• 
çando um conjunto de comportamentos ajustados ao 
momento actual e introduzindo alterações na Cultu-
ra Organizacional, de modo a promover um melhor 
ajustamento e motivação para os desafios futuros.

Estas intervenções formativas são concebidas e estru-
turadas de forma integrada, tendo como ponto de parti-

da e de chegada os desafios estratégicos que o Montepio 
prossegue.

> Que instrumentos são utilizados para que a formação 
atinja os objectivos pretendidos?

Resp: Conforme referi anteriormente, a formação tem 
sido vista como um instrumento de suporte ao desenvolvi-
mento estratégico; nesse sentido, toda a filosofia e prática 
de formação assenta num conjunto de aspectos que facili-
tam o seu alcance.

Neste contexto, destaco os seguintes aspectos: 
a. Patrocínio e suporte dos projectos pela Administra-

ção.
b. Escolha criteriosa dos parceiros e das metodologias 

de intervenção.
c. Cultura Institucional de rigor na realização da forma-

ção.
d. Existência de mecanismos de avaliação e acompa-

nhamento dos projectos formativos.
e. Valorização da performance formativa no desenvolvi-

mento profissional dos colaboradores.

> Thomas J. Watson, o fundador da IBM, afirmou: “Po-
dem ficar com as minhas fábricas, podem queimar os meus 
imóveis, mas dêem-me o meu pessoal e construirei tudo de 
novo.” Quer comentar?

Resp: O capital humano (pessoas e conhecimento) é 
não só o principal capital duma organização como, tam-
bém, o de mais difícil substituição.

Todos os gestores sabem isso. O drama em Portugal, 
na minha modesta opinião, é que, contrariamente ao que 
se passa lá fora, temos uma grande incapacidade na sua 
operacionalização.  

“Tendo o Montepio alicerçado a sua estratégia de expansão 
no crescimento orgânico, a formação tem constituído um dos 
instrumentos de gestão mais relevante.”
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O Papel do Banco 
de Portugal e do 
Eurosistema na 
Gestão do Numerário

Vítor Pessoa*

Esta intervenção pretende fundamentalmente situar o Banco de Portugal no contexto de uma estratégia inovadora do 
Eurosistema visando a racionalização e a melhoria de processos de gestão e de disponibilização do numerário às Institui-
ções de Crédito e ao público em geral.

A SEPA foca-se apenas em três instrumentos de pagamento: transferências a crédito, débitos directos e pagamentos 
com cartão. É necessário, contudo, que haja uma boa articulação entre os diversos instrumentos existentes, entre os 
quais figura também o numerário. O Eurosistema assume uma posição de neutralidade face à utilização deste, sem pre-
juízo de prosseguir políticas geradoras de eficiência.

A circulação de numerário no Eurosistema tem vindo a aumentar, totalizando, no final de 2007, mais de 12 mil milhões 
de notas, num valor que ultrapassa os 600 mil milhões de euros. A taxa anual de crescimento (em quantidade de notas) 
tem sido, em média, de 8% ao ano. Nesta evolução, não é estranho também o crescente papel que o euro desempenha 
a nível internacional.

Intervenção no III Seminário Internacional 

promovido pelo IFB em 1 de Fevereiro de 2008 

sobre a Utilização do Numerário na SEPA
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“O Banco de Portugal tem vindo a estabelecer um diálogo cada 
vez mais estreito com os operadores de numerário – IC e ETV.
Assim, em 2004, criou um Grupo de Trabalho Interbancário para 
o Numerário (GTIN) ...”

É inegável que, mesmo ocorrendo uma alteração pro-
gressiva no comportamento associado aos pagamentos, 
com maior utilização dos meios electrónicos, o numerário 
tenderá a manter-se, a médio prazo, como o instrumento 
de pagamento a retalho mais usado no Eurosistema. 

Também em Portugal, não obstante a tendência para 
uma maior utilização de instrumentos de pagamento elec-
trónicos, o numerário tem mantido a sua importância re-
lativa, a avaliar pelo número de levantamentos efectuados 
aos balcões das IC e nos caixas automáticos (ATM).

Na realidade, o numerário é o instrumento de paga-
mento:

i) Com menos custos associados para transacções de 
baixo valor;

ii) Que serve de instrumento de pagamento de contin-
gência;

iii) Que tem um papel social, evitando a exclusão de 
pessoas sem conta bancária e instrumentos de pagamento 
electrónico;

iv) Que melhor permite monitorizar e evitar gastos aci-
ma das possibilidades;

v) Que é mais seguro em termos de fraude. 
O facto de o numerário continuar a ser muito utilizado 

não significa que a sua gestão permaneça inalterada. Tem-
-se assistido, com efeito, a uma evolução significativa no 
domínio da distribuição e tratamento do numerário em 
Portugal, com impactos directos na actividade do Banco 
Central, dos bancos comerciais e ainda de outros inter-
venientes naquele sector. Esta evolução foi sobretudo 
motivada pelo facto de o sistema bancário ter atribuído 
às empresas privadas que operam na área do numerário 
(Empresas de Transporte de Valores – ETV) a responsabili-
dade pela gestão dos seus fluxos de tesouraria. Nesse pro-
cesso, as ETV actuam numa perspectiva de racionalização 
plena da sua actividade em matéria de gestão operacional 
do numerário.

Outra evolução de relevo, iniciada na década de 80, 
prende-se com a utilização crescente dos caixas automáti-
cos. Estes são efectivamente o principal canal de distribui-
ção de notas pelo público – 90% dos levantamentos são 
realizados em ATM e apenas 10% ao balcão das Institui-
ções de Crédito (IC). Portugal, a seguir a Espanha, é o país 
com mais ATM por 1 000 habitantes, cerca de 1,07 (quan-
do a média europeia é de 0,74). A utilização massiva dos 
ATM permitiu às IC libertar mão-de-obra, tendo por isso 

funcionado como elemento gerador de redução de custos 
e de aumento de eficiência na gestão do numerário.

Por último, assiste-se neste momento a uma nova evo-
lução tecnológica, com a introdução dos equipamentos re-
circuladores, designadamente ao balcão, que permitirão, 
entre outros benefícios: reduzir o tempo de execução das 
operações e de fecho de caixa, os erros humanos e o nú-
mero de transportes de numerário pelas ETV; aumentar a 
segurança e o nível de serviço prestado ao cliente; e ainda 
assegurar uma gestão dinâmica e permanente do nume-
rário.

O Banco de Portugal tem vindo a acompanhar todas 
estas evoluções, assumindo uma posição de cooperação 
proactiva com o próprio sistema bancário no sentido de 
potenciar ganhos de eficiência no processo de gestão de 
numerário. Nesse sentido, o Banco tem vindo a estabele-
cer um diálogo cada vez mais estreito com os operadores 
de numerário – IC e ETV.

Assim, em 2004, criou um Grupo de Trabalho Inter-
bancário para o Numerário (GTIN), integrado pela APB e 
as principais IC portuguesas, bem como um Subgrupo de 
Trabalho para a Recirculação de Numerário (SGRN), com 
representantes de todas as ETV a operar em Portugal.

A criação de um GT específico e autónomo para o nu-
merário teve em consideração que este é um instrumento 
de pagamento envolvendo aspectos únicos que obrigam a 
um tratamento diferenciado e em relação ao qual os Ban-
cos Centrais são autoridades emissoras.
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Com efeito, como é do conhecimento geral, o Banco 
Central Europeu detém o direito exclusivo de autorizar a 
emissão de notas na área do euro, competindo aos Bancos 
Centrais Nacionais a emissão dessas mesmas notas.

As actividades destes grupos de trabalho têm girado em 
torno de dois grandes projectos: 

Quadro Comum para a Recirculação de Notas Euro • 
(QC); 
Single Euro Cash Area•  (SECA) – Roadmap para uma 
maior convergência de serviços prestados pelos Ban-
cos Centrais no domínio do numerário.

O QC é um projecto que, assumindo efectivamente 
que a actividade de recirculação de numerário deixou de 
ser exclusiva dos BCN, visa criar condições para garan-
tir a observância da aplicação, por parte das IC e de ou-
tros profissionais que operam com numerário, de normas 
apropriadas no tratamento de notas de euro, de forma a 
contribuir para a manutenção da qualidade e garantir a 
autenticidade das notas em circulação. Obviamente, tudo 
isto num contexto de adequado level playing field.

O modelo adoptado pelo Banco de Portugal assentou 
em dois pilares: um de natureza legal, com a publicação de 
um Decreto-Lei (DL n.º 195/2007, de 15 de Maio) e de 
normativos regulamentares que outorgaram ao Banco de 
Portugal os poderes e instrumentos inerentes à sua quali-
dade de regulador; e um outro, de cariz contratual, fazen-
do depender o exercício da actividade de recirculação da 
celebração de contrato, o qual opera, assim, como título 
habilitante, em substituição de mecanismos mais pesados, 
como seja o de autorização e registo ou de emissão de 
autorização ou alvará. 

Este modelo tem vindo a mostrar-se adequado por ter 
criado um enquadramento que permitiu ao Banco de Por-
tugal, por um lado, dispor de poder contra-ordenacional 
e, por outro, adoptar uma solução contratual no relacio-
namento com as entidades recirculadoras, o que resultou 
num mecanismo leve, mas simultaneamente seguro e apto 
a acomodar as alterações que a evolução da actividade vier 
a ditar.

Até ao momento o balanço é altamente positivo, tendo 
sido atingido o objectivo de celebração de contratos com 
os principais agentes do mercado.

Relativamente ao projecto SECA, este surgiu de uma 
wish list produzida pelo European Payments Council 
(EPC), dando nota dos principais aspectos eventualmente 

a melhorar pelo Eurosistema. O Banco Central Europeu 
(BCE) respondeu com o roadmap, onde previu um conjun-
to de medidas com vista à harmonização e à progressiva 
convergência de serviços prestados pelos BCN na área do 
numerário:

1) Livre acesso aos serviços de numerário prestado pe-
los BCN;

2) Aceitação de depósitos de moeda pelos BCN sem 
restrições;

3) Alargamento dos horários de atendimento e/ou 
adopção de medidas de efeito similar;

4) Instalação de interfaces electrónicos para a comuni-
cação de depósitos/levantamentos;

5) Aceitação de notas não faceadas e não orientadas 
livre de encargos;

6) Standards de embalamento comum para os depósi-
tos e levantamentos de numerário.

O Banco de Portugal alinhou-se com este projecto, ten-
do inclusivamente tomado algumas medidas antecipada-
mente, como foi a da revisão dos períodos de atendimen-
to e das condições de recepção dos depósitos.  Por outro 
lado, passou a aceitar depósitos de moeda metálica logo 
a partir de 2004 e encontra-se em estudo a instalação de 
interfaces electrónicos para a comunicação de depósitos 
e levantamentos. Finalmente, deu-se início à moderniza-
ção tecnológica da área do saneamento de notas, através 
de um programa de investimentos com vista à aquisição 
de equipamentos adaptáveis à escolha multi-orientação e 
multi-denominação.

Complementarmente, e de uma forma que pode con-
siderar-se inovadora, o Banco de Portugal apostou na for-
mação de profissionais que manuseiam numerário como 
forma de melhor combater a contrafacção. Mais do que 
restringir-se à formação presencial – que tem sido realiza-
da –, o Banco apostou no sistema de e-learning, disponi-
bilizando em breve uma aplicação com a qual se pretende 
chegar a milhares de profissionais.

Em conclusão, estamos certos de que há caminho a 
percorrer e potencial de racionalização. O Banco de Por-
tugal tem sido receptivo e mantém-se aberto ao diálogo 
com os Bancos e as ETV, o que se tem revelado uma ex-
celente forma de encontrar soluções estruturadas para a 
promoção da eficiência na gestão do numerário. 

*Administrador do Banco de Portugal
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Divulgando

Faz-se muita formação e ensino em Nego-
ciação. Negociação para (In)Competen-

tes Relacionais, de José Crespo de Carva-
lho, das Edições Sílabo, diz-nos que nessa 
formação se exploram e se ensinam quase to-
das as componentes cognitivas, esquecendo-se 
que os bons resultados e também os bons pro-
fissionais estão cada vez mais ligados a aspec-
tos emocionais, já que as empresas são palcos 
crescentes de relações internas com fornece-
dores, clientes e todo o tipo de parceiros. 

>

O Novo Humanator – Recursos Huma-
nos e Sucesso Empresarial, de Pedro 

B. Da Câmara, Paulo Balreira Guerra e 
Joaquim Vicente Rodrigues, reflecte o que 
de mais moderno surgiu no campo dos recur-
sos humanos e continua a posicionar-se como 
um livro escrito por gestores e para gestores, e 
como a obra de referência, em Portugal, nesta 
área. 

>

Embora se possa dizer que a maioria das 
empresas é irrepreensível a elaborar planos 

brilhantes, o mesmo já pode não ser afirmado 
quanto à sua execução. Num cenário empresa-
rial tão competitivo, ter ideias não é suficiente, 
é preciso saber pô-las em prática, e esta será a 
tarefa mais importante de um líder que preten-
da criar uma equipa bem sucedida e ágil, capaz 
de concretizar os seus objectivos.
Em Fazer Acontecer – A Arte de Pôr em Prá-
tica as Ideias e Estratégias, de Larry Bossidy 
e Ram Charan, editado pela Editorial Pre-
sença, a mensagem principal é: “Se quer ser 
líder de uma empresa /.../ leia este livro e passe 
à acção”. 

>

O Tratado de Bolonha confronta todo o sis-
tema de Ensino Superior na Europa com 

um desafio sem precedentes! A aprendizagem 
tornou-se o foco da actividade de docentes e 
alunos e incide também sobre as competências 
horizontais que estruturam o saber ser e estar, 
o saber comunicar e trabalhar em equipa e o 
saber gerir o tempo e o processo.
Em Bolonha – Ensino e Aprendizagem por 
Projecto, obra editada pela Centro Atlânti-
co, M. Graça Guedes, Júlia M. Lourenço, 
Ana I. Filipe, Luís Almeida e M. Alfredo 
Moreira partilham connosco uma experiência 
interdisciplinar. 

>

Os grandes matemáticos raramente escre-
vem sobre si próprios e sobre o seu tra-

balho, e muito poucos teriam a aptidão literá-
ria necessária para redigir um ensaio com este 
encanto, esta sinceridade e este conhecimento 
profundo. Apologia de um Matemático, de 
G. H. Hardy, editado pela Gradiva, é um ma-
nifesto em prol da própria matemática, a não 
perder. 

>

Se quiser inspirar as suas assistências, leia os 
10 Segredos Simples dos Melhores Co-

municadores do Mundo dos Negócios. Leve 
a sua apresentação para um nível superior com 
Carmine Gallo e a Plátano Editora. Como 
líder empresarial, tem de fazer muito mais do 
que simplesmente promover a sua marca... 
tem de vivê-la! 

>

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:

Edições Sílabo•  – Tempos Modernos – Uma História das Organizações e da Gestão, de Miguel Pina e Cunha, Arménio Rego e Carlos Cabral Car-
doso;
Editorial Presença•  – Para Ser um Génio do Marketing, de Jeffrey J. Fox;
Actual Editora•  – As Leis “Não Escritas” da Gestão, de W. J. King e actualização de James G. Skakoon;
Publicações Europa-América•  – O Kama Sutra dos Negócios – Princípios de Gestão dos Clássicos Indianos, de Nury Vittachi;
Dom Quixote•  – Quem nos Faz Como Somos, de J. L. Pio Abreu.

Os nossos agradecimentos aos editores.
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Cristina Casalinho*

Quando em Agosto eclodiu a presente crise financeira 
e se discutiam as suas características e duração, acredita-
va-se que se defrontava um curto período de aperto de 
crédito. Acabadas as férias, o incumprimento no segmen-
to de subprime nos EUA continuaria a subir naturalmente, 
mas o constrangimento de liquidez seria normalizado. As 
instituições financeiras avaliariam as suas perdas, liquida-
riam os fundos necessários e prosseguiriam o seu negócio 
como habitualmente: financiando-se e concedendo crédi-
to a terceiros. Chegados ao final do primeiro trimestre 
de 2008, embora as condições no mercado monetário se 
tenham normalizado, os bancos pagam prémios de risco 
superiores para se financiarem e as perdas potenciais con-
tinuam a avolumar-se, discutindo-se a mudança de modelo 
de negócio bancário.

1. Crise de liquidez ou de capital
Mercados agitados
A falta de informação e complexidade dos derivados 

de crédito, a opacidade das relações dos veículos/fundos 
com os bancos seus criadores, a desconfiança relativa à 
dimensão das perdas dos bancos geraram um ambiente de 
suspeição que ainda não se dissipou. O mercado primário 
de emissões de instituições financeiras encontra-se prati-
camente encerrado, apesar das necessidades de emissão. 
Mesmo mercados de produtos mais conservadores, como 
o das obrigações hipotecárias, que são dívida emitida pela 
instituição financeira com garantia de uma carteira de 
crédito hipotecário, encerraram temporariamente, para 
abrirem com condições mais restritivas. Embora, em Ja-
neiro, a normalidade tenha sido restabelecida no mercado 
monetário, pois o diferencial entre as taxas Euribor e taxa 
directora do BCE reduziu-se, não se regressou às condi-
ções anteriores à crise. Efectivamente, apesar de as taxas 
Euribor estarem mais alinhadas com a política monetária, 

continuam desalinhadas com as indicações do mercado de 
futuros sobre a evolução da actuação do BCE (Figura 1).

Importa recordar a importância do fenómeno da titula-
rização para o crescimento do crédito, designadamente à 
habitação, e, consequentemente, para promover a expan-
são económica. Foi a possibilidade de extrair carteiras de 
crédito do balanço, libertando capital para outras activida-
des ou mais crédito, que permitiu aos bancos alimentarem 
o acréscimo da procura. Ora, actualmente, esta possibili-
dade de financiamento das operações creditícias está ve-
dada aos bancos (Figura 2).

Esta crise de desalavancagem extrema, em Novem-
bro, adquiriu outros contornos inéditos: a divulgação de 
resultados dos bancos, que implicaram posteriores anún-
cios sucessivos de revisões em alta das perdas estimadas 
(os preços dos activos continuavam a cair nos mercados 
ampliando as perdas registadas), suscitou o aumento dos 
spreads dos bancos; estes suplantam, pela primeira vez 
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Fonte: Bloomberg.

Figura 1 – Anomalia no Mercado Monetário

Admirável Mundo Velho do Negócio Bancário
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“...no curto prazo, os bancos tenderão a regressar a um modelo mais 
tradicional de negócio, concentrando-se na atracção de depósitos e na 
concessão de crédito a pequenas e médias empresas e particulares, 
enquanto organizam emissões para as grandes empresas.”

que há registo, os spreads de empresas para níveis de risco 
semelhante. Ora, esta circunstância eleva a presente crise 
à categoria de crise de capital. E levanta crescentes inter-
rogações sobre o seu impacto na actividade económica 
(Figura 3).

A aversão ao risco regressou e prenuncia o desapa-
recimento de uma classe de investidores, dificultando o 
ressurgimento da procura de produtos estruturados (i.e., 
mais arriscados). Dada a reconhecida falta de transparên-
cia associada a produtos decorrentes de titularizações, a 
reabertura deste mercado tenderá a implicar maior divul-
gação de dados e maior cuidado das agências de rating na 
atribuição da notação de crédito, sua justificação e comu-
nicação.

Figura 2 – Titularização de Crédito Hipotecário –
Mercado Europeu

  EUR 109

2004 2005 2006 2007

Junho 10,5 14,1 24,7 25

Julho 11,5 0,5 13 23,6

Agosto 0 0,8 1,8 0,1

Setembro 7,3 11,8 24,5 0

Outubro 1,6 11,3 35,7 0,7

Novembro 9,3 17,5 28,5 0,01

1 As susbcrições privadas totalizaram 9.2 mil milhões de euros.

Fonte: Citigroup – “European Securitised Products Statistics”,
Dez. 2007

Obrigações Hipotecárias – Mercado Europeu
  EUR 109

2004 2005 2006 2007

Junho 11,0 20,5 15,5 22,5

Julho 9,0 10,5 11,0 10,5

Agosto 1,0 6,5 5,0 1,0

Setembro 12,0 11,0 21,5 12,0

Outubro 6,5 16,0 21,0 19,0

Novembro 17,0 9,0 20,0 8,0

Dezembro 1,0 9,0 9,0 1,0

Janeiro – 16,0 34,0 17,5

Fonte: Unicredit – “Covered Bond and Agency Monitor”,
Dez. 2007

A Crise de Capital
O presente fenómeno nunca terá sido uma crise de 

crédito subprime, na medida em que foi um teste aos de-
rivados de crédito. É a crise dos derivados de crédito e 
da desalavacangem do fenómeno de ampliação do crédito 
que ajudaram a criar. É a falta de informação sobre estes 
produtos, ao nível da sua avaliação, compreensão e identi-
ficação que subjaz à turbulência.

A suspeita e a carência de informação não são resol-
vidas rapidamente, pelo que o ressurgimento da procu-
ra destes produtos vai demorar. Mais, uma política mais 
expansionista por parte das autoridades poderá não ser 
remédio suficiente para fazer regressar os investidores. A 
reabertura destes mercados terá de ser de modo a afastar 
suspeições e satisfazer a necessidade de informação dos 
investidores. A crise de liquidez encontra-se em fase de 
superação, embora a normalidade ainda não esteja resta-
belecida. Os mercados vão reabrir, mas desconhecem-se 
as condições de reabertura. Até lá, os bancos enfrentam 
uma situação delicada. Vão ou não passar para os clientes 
o aumento de custo de financiamento que estão a enfren-
tar? Devem considerar as presentes circunstâncias como 
passageiras ou relativamente duradouras? Devem conce-
der menos crédito?

Para além das questões associadas ao preço do crédito 
a praticar, as instituições enfrentam outros desafios. Al-
guns bancos anunciaram a transferência para os seus ba-
lanços de activos garantidos por empréstimos hipotecários 

Figura 3 – Evolução dos Prémios de Risco de Crédito
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Fonte: Bloomberg, JPMorgan.
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(mortgage backed assets), propriedade de veículos por eles 
geridos. Estas operações são a reversão da operação ini-
cial de titularização, constituindo um peso na estrutura de 
capital e reduzindo a capacidade de concessão de crédito. 
Da mesma forma que no passado ampliavam a capacidade 
de concessão de crédito, agora reduzem-na, quando os 
bancos enfrentam dificuldades de financiamento. Assim, a 
crise de liquidez degenerou em crise de capital. As opera-
ções de transferência para o balanço de carteiras titulari-
zadas e o reconhecimento de perdas devido às quedas de 
preços nos mercados de capitais, em resultado de vendas 
forçadas, exigem reforços do capital.

A liquidez
Há, no entanto, sinais positivos. Os anúncios do Citi-

group, Merrill Lynch e UBS de colocação de capital junto 
de fundos soberanos da Ásia e do Médio Oriente são bons 
prenúncios. Assim, como a absorção do Bear Stearns pelo 
JP Morgan. Ao mesmo tempo que ilustram que o drama 
dos bancos mais expostos à crise de desalavancagem re-
side na necessidade de injecções de capital para suporte 
da ampliação do balanço no decurso da endogeneização 
de fundos e veículos externos, evidenciam a existência de 
fundos disponíveis. O seu surgimento é um sinal positivo 
para a resolução da crise, mas não é o único.

As autoridades financeiras, depois de uns primeiros 
meses em que viveram dúvidas entre actuarem ou não 
actuarem, sabendo que a sua actuação poderia beneficiar 
aqueles que cometeram erros de avaliação ou de com-
placência, mostram-se agora dispostas a conduzir políti-
cas mais pro-activas. Esta atitude é sobretudo clara por 
parte da Reserva Federal. Os seus responsáveis, dada a 
incerteza sobre os efeitos da presente crise na economia, 
reconhecem a necessidade de redução das taxas de juro. 
Admitem, contudo, que as descidas das taxas directoras 

poderão não produzir os efeitos desejados, na medida em 
que as actuais necessidades dos bancos são de injecção de 
capital e não de liquidez.

2. Como se alterará o negócio dos bancos?
A continuação da agitação nos mercados financeiros, re-

gidos por uma lógica de valorização das posições a preços 
de mercado, implica que as actuais perdas se transformem 
em necessidades acrescidas de capital. Para além desta 
pressão do lado das carteiras de negociação e investimen-
to dos bancos, a elevação dos custos de financiamento ma-
nifestos no acréscimo dos spreads e o encerramento dos 
mercados tradicionais, designadamente associados à titu-
larização, colocam pressão sobre a possibilidade de con-
cessão de crédito dos bancos. Mesmo conseguindo emitir, 
na medida em que os custos aumentaram, os spreads an-
teriormente cobrados não poderão manter-se. Recorde-
-se que existem spreads de crédito à habitação de cerca 
de 25 pontos-base quando um banco português, para se 
financiar no mercado a 10 anos, terá de pagar mais de 
100 pontos-base. Assim, os spreads no mercado tenderão 
a aumentar, sobretudo para particulares e empresas que 
não têm acesso ao mercado de capitais, pois as restantes 
empresas, ao recorrerem ao mercado de capitais, obtêm 
financiamento a custos inferiores aos que resultam do cré-
dito bancário. Para as grandes empresas, o negócio dos 
bancos será sobretudo de intermediação, deixando de re-
ceber um prémio pelo empréstimo concedido, mas antes 
comissões pela organização de emissões obrigacionistas. 
Esta alteração do negócio implica uma potencial perda de 
rendibilidade para os bancos (Figura 4).

Do lado dos recursos, também se observam mudanças. 
Depois de anos de queda de depósitos e sua substituição 
por produtos alternativos de aplicação, o encarecimento 
do financiamento despertou os bancos para a necessidade 
de atracção e retenção de depósitos. No actual contexto, 
mesmo pagando taxas de depósito próximo de Euribor, 
esta consiste numa alternativa de financiamento competiti-
va. Assim, no curto prazo, os bancos tenderão a regressar 
a um modelo mais tradicional de negócio, concentrando-
-se na atracção de depósitos e na concessão de crédito a 
pequenas e médias empresas e particulares, enquanto or-
ganizam emissões para as grandes empresas. Entretanto, 
as estruturas de capital também deverão ser reforçadas. É 
exigido capital adicional aos accionistas ao mesmo tempo 
que se lhes comunica que as rendibilidades esperadas de-
verão reduzir-se. O regresso a modelos mais tradicionais, 
privilegiando uma maior relação entre banco e cliente, 
oferece algumas vantagens: do lado dos recursos, favorece 
a sua estabilidade e, do lado do passivo, tende a manter os 
incumprimentos baixos.

*Economista-chefe do Banco BPI

Figura 4 – Evolução do Crédito e Depósitos em Portugal
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Fonte: Banco de Portugal.
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Requisitos de Capital de 
Exposições a Empresas em 
Basileia II

Tem-se consolidado a perspectiva de que a adopção de 
métodos internos proporcionará uma redução dos requi-
sitos de fundos próprios, uma vez que a nova regulamen-
tação está definida de modo a oferecer esse incentivo para 
a adopção de práticas mais avançadas.

No entanto, esse efeito é diferenciado consoante as 
carteiras de crédito e, naturalmente, o respectivo grau de 
risco. No mercado português, o elevado peso das cartei-
ras de crédito à habitação no balanço dos bancos reforça a 
referida expectativa de menores requisitos de capital, em-

Risco – Retorno: 
Regresso às Origens?

Basileia II estabelece, mais do que um novo quadro 
regulamentar de requisitos de capital para os bancos, 
novos princípios de actuação na actividade bancária e 
no relacionamento entre as instituições financeiras e os 
seus clientes e stakeholders.
De facto, Basileia II consagra o reforço do papel da ges-
tão de risco na actividade bancária, motivando a introdu-
ção de princípios fundamentais nos processos de deci-
são, em linha com as melhores práticas. Deste modo, os 
bancos que evidenciem procedimentos mais avançados 
poderão utilizar metodologias próprias de classificação 
de risco (ratings e scorings) no cálculo de fundos pró-
prios, no âmbito da abordagem IRB (texto baseado na 
intervenção efectuada no seminário do IFB, Basileia II 
– A Banca e as Empresas).

bora o sinal desse efeito dependa crucialmente da severi-
dade da perda (ou Loss Given Default, LGD) enfrentada.

Em Basileia II, as carteiras de crédito a empresas de-
verão registar uma diminuição reduzida dos requisitos de 
capital, em especial quando comparada com as de outras 
carteiras. De acordo com o estudo de impacto efectuado 
no QIS5, na abordagem standard, poderá até haver algum 
agravamento dos requisitos de capital para os bancos de 
menor dimensão e para as carteiras de crédito a empresas 
também menos dimensionadas (SME corporate), conforme 
ilustrado na figura 11.

A adopção do IRB poderá também conduzir a algum au-
mento dos requisitos de capital, especialmente em bancos 
de menor dimensão e nas exposições a empresas meno-
1 Os bancos de menor dimensão integram o “Group 2”.

Jorge Barros Luís*
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res, conforme ilustrado na figura 2.
No mercado bancário português, 

o impacto de Basileia II ao nível dos 
requisitos mínimos de fundos pró-
prios associados a crédito a empresas 
poderá ser mais desfavorável devido 
ao número reduzido de empresas 
não financeiras com rating externo e 
à elevada exposição ao sector imobi-
liário (apesar de tal envolver também 
maior nível de colateralização), con-
forme ilustrado nas figuras 3 e 4.

Não obstante estes efeitos po-
tenciais, é provável que os principais 
bancos portugueses acabem por op-
tar pela abordagem IRB em crédito a 
empresas, como componente de um 
plano de integração do IRB, que per-
mitirá:

(i) Reduzir requisitos de capital em 
termos globais;

(ii) Emitir sinal aos stakeholders (in-
cluindo agências de rating) de adop-
ção de práticas avançadas de gestão 
de risco;

(iii) Melhorar essas práticas de ges-
tão de risco.

Abordagem IRB
A abordagem IRB prevê a diferen-

ciação dos requisitos de capital para 
créditos a empresas, em função da 
probabilidade de incumprimento ou 
default (PD), LGD, dimensão da em-
presa (S, volume de vendas ou turno-
ver) e do prazo da operação (M):

Figura 2 – Overall Results Most Likely IRB Approach Relative to
Current Accord, CEBS Average by Portfolio in Per Cent

Portfolio
Group 1 Group 2

Size
Change 
in MRC

Contrib. Size
Change 
in MRC

Contrib.

Wholesale; of which: 28,2 – 11,5 – 3,2 17,1 – 18,3 – 3,1

– Corporate 23,3 – 17,1 – 4,0 12,7 – 28,5 – 3,6

– Bank 4,3 – 4,5 – 0,2 4,3 – 0,1 0,0

– Sovereign 0,6 178,4 0,9 0,1 391,0 0,5

SME corporate 7,2 – 18,1 – 1,3 12,7 – 19,1 – 2,4

Specialised lending 4,2 – 16,9 – 0,7 2,7 5,8 0,2

Retail; of which: 20,1 – 44,1 – 8,9 36,9 – 54,3 – 20,0

– Mortgage 13,8 – 64,5 – 8,9 23,4 – 61,6 – 14,4

– Revolving 1,6 48,8 0,8 1,3 – 27,7 – 0,4

– Other 4,8 – 15,8 – 0,8 12,1 – 43,1 – 5,2

Fonte: BIS – Basel Committee on Banking Supervision (2006), “Results of the 5th QIS”

Figura 1 – Overall Results Standardised Approach Relative to
Current Accord, CEBS Average by Portfolio in Per Cent

Portfolio

Wholesale; of which:

Group 1 Group 2

Size
Change 
in MRC

Contrib. Size
Change 
in MRC

Contrib.

24,1 7,6 1,9 16,3 – 1,2

– Corporate 17,7 – 1,9 – 0,3 10,1 – 6,1 – 0,6

– Bank 6,0 29,0 1,8 6,0 – 11,1 – 0,7

– Sovereign
SME corporate

0,4 97,6 0,4 0,2 27,2 0,1

8,3 – 5,1 – 0,4 13,0 1,5 0,2

Specialised lending 5,4 – 6,4 – 0,4 1,7 – 0,6 0,0

Retail; of which:
– Mortgage

32,9 –27,4 – 9,0 41,2 – 25,1 – 10,6

27,7 – 28,2 – 7,8 24,5 – 28,5 – 7,2

– Revolving 0,7 – 22,9 – 0,2 1,4 – 22,3 – 0,3

– Other 4,4 – 23,6 – 1,0 15,3 – 20,0 – 3,1

Fonte: BIS – Basel Committee on Banking Supervision (2006), “Results of the 5th QIS”

[ ] [ ]

[ ] ( )

[ ]

1
0,5

0,5(1 ) x ( )+ x  (0, 999) x 1 1,5 x ( ) x 1+(M 2,5) x ( )
1

Sendo :

R = 0,12 x 1 exp( 50 x ) / 1 exp( 50)

      +0, 24x 1 (1 exp( 50 x )/(1 exp( 50))

      max 0, 004 x 1

−
− − − −

−

− − − −

− − − − −

−

⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

R
K = LGD N R G PD G b PD b PD PD

R

PD

PD

[ ]

[ ]

[ ]

5

45

2
= 0,11852 0, 05478  In( )

N x = valor da função de distribuição normal standardiza da em x

G(z) = inverso de N x

−
−

−

⎧ ⎫⎡ ⎤
⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎩ ⎭

S

b PD



Abr > Jun | 2008 inforBANCA 76      15Copyright © 2008 by IFB/APB

Figura 4 – Empréstimos a Sociedades Não Financeiras
Desagregação por ramo de actividade em percentagem do PIB
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Fonte: Banco de Portugal (2006), Relatório de Estabilidade Financeira

Figura 3 – Exposição do Sector Bancário ao Sector Imobiliário

Sociedades não financeiras – Construção
Sociedades não financeiras – Actividades 
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Fonte: Banco de Portugal (2006), Relatório de Estabilidade Financeira

Figura 5 – Fundos Próprios/Activo para Diferentes LGD
Exposições a Empresas (M = 2,5; S = 50)
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Fonte: Banco de Portugal (2006), Relatório de Estabilidade Financeira

De acordo com a fórmula apresen-
tada, os requisitos de capital eviden-
ciam elevada sensibilidade ao LGD. 
Acresce que, para níveis de LGD 
moderados ou elevados, a aplicação 
do IRB implicará o reforço de fundos 
próprios associados a exposições a 
empresas de mais elevado risco (spe-
culative grade), que poderão até atin-
gir níveis superiores aos observados 
na abordagem standard, para LGD 
mais elevados (Figuras 5 e 6).

No mercado português, importa 
ter presente a dimensão média redu-
zida das empresas, que favorece os 
requisitos de capital no novo contex-
to regulamentar. De facto, as exposi-
ções a empresas de menor dimensão 
tendem a ser favorecidas pela maior 
granularidade nestes créditos e pe-
los prazos mais curtos a que tipica-
mente se financiam, uma vez que os 
requisitos de capital na abordagem 
IRB serão, ceteris paribus, tanto me-
nores quanto menor a dimensão das 
empresas e os prazos das operações, 
conforme evidenciado pelas Figuras 7 
e 8, respectivamente.

Efeitos sobre as 
empresas

As melhorias a introduzir na gestão 
interna dos bancos, face a Basileia II, 
vão decorrer da imposição de novos 
requisitos de informação prudencial e 
ao mercado, assim como da necessi-
dade de integração das metodologias 
de análise de risco e dos seus resulta-
dos nos processos de decisão.

Neste sentido, a adopção da abor-
dagem IRB exige aos bancos a satis-
fação de requisitos no âmbito do use 
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Figura 6 – Fundos Próprios/Activo para Diferentes LGD
Exposições a Empresas (M = 2,5; S = 50)

25% 40% 45% 75% standard

0%

0,
5% 1%

1,
5% 2%

2,
5% 3%

3,
5% 4%

4,
5% 5%

5,
5% 6%

6,
5% 7%

5%

30%

20%

10%

0%

15%

25%

Nota: Os requisitos de capital na abordagem standard são 
apresentados tendo em conta as PD médias dos vários níveis de 
rating, conforme estatísticas das agências.

Figura 7 – Fundos Próprios/Activo para Diferentes Dimensões 
(volume de vendas, em milhões de euros)
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Figura 8 – Fundos Próprios/Activo para Diferentes Prazos
Exposições em Empresas, Soberanos e Bancos

(LGD = 45%; S =1)

M = 5

0,
0%

0,
5%

1,
0%

1,
5%

2,
0%

2,
5%

3,
0%

3,
5%

4,
0%

4,
5%

5,
0%

5%

20%

10%

0%

15%

25%

M = 2,5M = 1

5,
5%

6,
0%

6,
5%

7,
0%

Figura 9

Modelos Tradicionais Best Practices

Ausência de base empírica. Base empírica (dados internos ou 
representativos).

Conjugação intuitiva de 
variáveis financeiras e 
qualitativas.

Variáveis financeiras e qualitativas 
utilizadas em etapas diferenciadas.

Pontuações sem leitura 
imediata em termos de 
PD.

Classificações de risco caracterizadas 
por estruturas temporais de PD.

Diferenciação sectorial e 
de dimensão insuficiente.

Modelos diferenciados para 
sectores de actividade relevantes, 
níveis de dimensão (corporate vs 
small business) e de acordo com a 
informação de mercado disponível 
(empresas cotadas vs não cotadas, 
empresas com obrigações cotadas).

test. De acordo com a Instrução 12/2007 do Banco de 
Portugal, isso significa a utilização da “informação propor-
cionada pelo sistema de notação, entre outros domínios, 
na decisão de concessão de crédito (...), na definição de li-
mites de exposição e do pricing das operações, no nível de 
provisionamento, na gestão de carteiras e na elaboração 
dos relatórios de gestão e de desempenho”.

Mesmo não optando pelo IRB, a crescente adopção das 
best practices pelos bancos conduzirá a efeitos sobre as 
empresas através do maior rigor nos procedimentos de 
análise dos bancos, assim como dos custos de funding, 
uma vez que crescentemente os bancos incorporarão 
ferramentas analíticas na aferição do risco de crédito dos 
bancos e farão assentar as suas decisões de concessão de 
crédito (e respectivas condições) nos resultados dessas 
ferramentas.

Deste modo, a análise de crédito bancário tenderá a 
aproximar-se das metodologias seguidas pelas agências 
de rating, com um pendor mais analítico e quantitativo, 
afastando-se de modelos mais tradicionais, cujas caracte-
rísticas principais são descritas na figura 9.

Por sua vez, a adopção do IRB potenciará maior dis-
criminação do preço do crédito em função do risco dos 
clientes, por via da ligação mais estreita entre preço e ris-
co e da diferenciação dos requisitos de capital em função 
do risco. 

*Chief Risk Officer do Montepio
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Em Portugal, no quadro do sistema financeiro em geral 
e do sector bancário em particular, o Grupo Crédito 

Agrícola assume um papel muito específico, nomeada-
mente pelo seu modelo organizativo.

De facto, tendo por base o SICAM (Sistema Integra-
do do Crédito Agrícola Mútuo), aí se considerando quer 
a Caixa Central, quer as 98 Caixas Agrícolas (CCAM) que 
dão cobertura e suporte nacional à actividade do Crédi-
to Agrícola, foi possível construir um grupo financeiro de 
matriz totalmente portuguesa, fortemente radicado no 
tecido social e laboral, grupo esse onde avultam empresas 
que estão vocacionadas para complementar a produção 
e oferta de serviços financeiros desde sempre oferecidos 
pelas Caixas Agrícolas aos associados e clientes em geral.

Mas é relevante referir que o conceito de “Sistema In-
tegrado” faz aqui todo o sentido, na medida em que es-
tamos a enquadrar não uma instituição financeira única e 
centralizada, com uma estrutura organizativa adequada 

A Formação no 
Crédito Agrícola

Figura 1 – Centro de Formação

CENTRO DE
FORMAÇÃO
1 Coordenador

4 Técnicos

Empresas Grupo CA

Caixa Central

Comissão
Interfuncional Recursos 
Humanos e Formação

CCAM

IFB/ISGB
Fornecedores
de Serviços de

Formação

Figura 2 – Programas Âncoras

FORBASIC SABERES + FORCOORD
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Integração

Novos
Empregados

140 horas

Semanas
Interpoladas

Enfoque
Comercial

Objectivo
Actualização

Empregados há 
mais de 3 anos

140 horas

Semanas
Interpoladas

Enfoque
Comercial e Risco

Objectivo
Aperfeiçoamento

Coordenações

42 horas

Semanas
Interpoladas

Enfoque
Liderança

João da Costa Pinto*
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a tal modelo, mas sim cerca de uma 
centena de instituições com persona-
lidade jurídica própria e dotadas dos 
respectivos órgãos sociais, que, con-
tudo, têm por base os mesmos princí-
pios de missão, sustentam objectivos 
genericamente comuns e procuram 
criar sinergias para que o somatório 
das partes seja bastante mais que o 
resultado do todo.

Estamos assim a falar de uma reali-
dade que se, por um lado, assenta nas 
virtualidades e capacidades inerentes 
a um modelo muito atomizado, com 
forte autonomia e vigorosa implanta-
ção junto das comunidades que serve, 
também exige, por isso mesmo, uma 
capacidade de entrosamento muito 
própria, em especial no que tange aos 
seus processos de organização inter-
na, que neste particular já têm que 

Figura 3 – Fundo de Formação

Participado por 
CCAM

e Empresas

Objectivo Orçamentação e financiamento da formação

Acções de organização interna em regime aberto

Acções promovidas pelo IFB

Acções promovidas por entidades equiparadas ao IFB na área 
seguradora

Comparticipa

Figura 4 – Dados 2005-2007

2005

2006

2007

Acções Formandos Horas Investimento

345

359

628

6 067

5 460

7 556

49 771

52 268

84 552

631 450,25€

574 128,07€

600 000,00€*

*Valor estimado.

ser sistémicos, centralizados, mas de 
abrangência global e sempre ao servi-
ço da pluralidade do Grupo CA.

A demonstração do supra exposto 
pode ser encontrada na organização 
do processo formativo que o Crédito 
Agrícola adoptou nos últimos anos. 
Com a criação do Centro de Forma-
ção do Grupo, houve que responder 
de forma centralizada e estruturada 
a questões com origem distribuída, 
quer sejam elas de natureza pedagó-
gica, conceptiva, organizativa, quer 
de suporte financeiro e material.

Neste enquadramento, o Centro 
de Formação é um pólo de atracção 
da informação oriunda de diversas 
fontes – factor essencial à sua activi-
dade –, da mesma forma que pauta 
a sua orientação estratégica e o seu 
plano de actividades em função dessa 

mesma diversidade e das necessida-
des assim identificadas e estruturadas 
em respostas integradas.

Convém aqui reafirmar que, se o 
Crédito Agrícola teve e tem de ser 
engenhoso na definição, formatação 
e organização da sua acção formati-
va – conduzindo inclusive à estrutu-
ração de Programas “Âncora” que 
sustentam e alimentam o seu mode-
lo estratégico –, também o teve de 
ser no financiamento desses amplos 
e ambiciosos objectivos. Daí resul-
tou o actual Fundo de Formação do 
CA, que, pelas regras da sua consti-
tuição e utilização, é muito mais do 
que um mero fundo, assumindo-se 
antes como uma alavanca importante 
no fomento da aquisição de conheci-
mentos e competências.

O princípio de que quem mais 
utiliza a formação de mais incentivos 
neste domínio beneficia tem-se re-
velado eficaz e de acordo com a sua 
génese.

Se analisarmos atentamente os 
últimos dados do triénio 2005-2007, 
sobressai com naturalidade a cuida-
da gestão e o esforço formativo do 
Crédito Agrícola direccionado para 
os seus colaboradores, que em última 
análise se pretende não só que atinja 
estes mesmos, mas, por seu intermé-
dio, se configure numa permanente 
requalificação e reposicionamento 
dos diferentes agentes da instituição a 
que pertencem e, razão última e po-
derosa, prestando sempre melhores 
serviços à comunidade onde estão 
inseridos, particularmente aos asso-
ciados e à restante generalidade dos 
seus clientes empresariais e particu-
lares. 

*Presidente do CAE da
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo
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O ano de 2008 iniciou-se com a generalidade das 

bolsas com quedas acumuladas a rondar os 15% 

no mês de Janeiro, anulando desta forma, pratica-

mente sem excepção, os ganhos obtidos no ano 

anterior. Esta instabilidade que se vive nos merca-

dos, marcada também por um aumento da volati-

lidade, encontra razão essencialmente nos seguin-

tes pontos:

Os Mercados 
Financeiros em 2008 
Questões e Tendências

Paulo Horta*

1. Crescentes indícios de abrandamento do crescimen-
to económico dos Estados Unidos da América, podendo 
mesmo atingir os parâmetros necessários para ser consi-
derada uma recessão económica, e a consequente preo-
cupação dos analistas quanto aos potenciais impactos des-
te abrandamento nas restantes economias, retomando um 
pouco o velho ditado “When the US sneezes, the rest of 
the world catches a cold”;

2. Incertezas relativamente à real dimensão do impacto 
da crise do crédito hipotecário de alto risco (subprime) no 
sector bancário – onde, para além de prejuízos recorde, 
se fala da necessidade de venda de activos – e seus efeitos 
na economia real;

3. Falta de confiança por parte dos investidores,
preocupados com o estado da economia e com o impacto 
das situações anteriores nos resultados das empresas – a 
chamada earnings season.

Neste cenário de incerteza e volatilidade dos mercados 
financeiros, é imperativa uma reflexão que nos permita 
tentar desenhar tendências para o ano que ainda agora 
começou e perceber que oportunidades de investimento 
podem ser aproveitadas pelos investidores.

Desaceleração económica… mundial ou não, eis a 
questão. 

Apesar do corte de taxas por parte da Reserva Federal 
Americana, que em Janeiro deste ano baixou a sua taxa 
directora em 1,25%, a maior descida desde 1984 num tão 
curto espaço temporal, e do plano fiscal anunciado pela 
administração Bush, os sintomas do abrandamento da 
economia americana acumulam-se e a probabilidade de 
uma eventual recessão é cada dia maior. Neste contex-
to, importa perceber se o abrandamento económico dos 
EUA pode ou não ser compensado a nível mundial pelo 
crescimento, ainda vigoroso, das economias ditas emer-
gentes. 

Por um lado, existe uma corrente de economistas que 
defende que as economias em desenvolvimento, sobre-
tudo os BRIC (que, de acordo com o FMI, foram res-
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ponsáveis por 50% do crescimento do PIB mundial em 
2007), podem ser a chave para evitar uma recessão a nível 
mundial mesmo que esta se venha a verificar nos EUA. 
Os defensores desta ideia argumentam que a economia 
europeia tem boas hipóteses de conseguir “isolar-se” da 
crise, visto ter-se assistido, nos últimos anos, a um aumen-
to das exportações europeias para os mercados emergen-
tes, sobretudo China, Brasil e Índia. Supostamente, esse 
aumento de exportações para as economias emergentes 
compensaria a diminuição das exportações para os EUA, 
provocada pela desaceleração desta última economia.

Por outro lado, há quem rejeite a teoria atrás descrita, 
afirmando que o contágio é inevitável. A base do argumen-
to está no facto de a China, economia motora na classe dos 
mercados emergentes, exportar cerca de 36% do seu PIB 
para os EUA. Ora, uma recessão na economia americana 
conduziria a uma diminuição drástica nas exportações chi-
nesas, o que afectaria negativamente o seu crescimento, 
levando a uma diminuição nas suas importações de ma-
quinaria à Europa (máquinas e químicos correspondem às 
maiores exportações da Europa para a China). Este argu-
mento, aliado ao facto de as exportações da Alemanha, a 
economia motora da Europa, estarem ainda muito ligadas 
ao ritmo de crescimento do consumo nos EUA, poriam 
em causa a imunidade da zona europeia perante uma de-
saceleração da economia americana.

Poderemos também realizar uma análise da actual
situação considerando as diversas classes de activos:

 Acções vs Obrigações
Apesar do ambiente macroeconómico desfavorável, o 

mercado accionista apresenta-se claramente mais atracti-
vo do que o mercado obrigacionista, com o PER do Euro 
Stoxx 50 a situar-se em valores historicamente baixos nos 
10,5x, face a uma média de 13,5x nos últimos cinco anos.

Tendo em mente a famosa máxima “it can get worse 
before it gets better”, a grande questão que poderá preo-
cupar os investidores seria saber até que ponto a desace-
leração da economia americana e os respectivos impactos 
para os resultados das empresas já terão sido totalmente 
descontados no preço das acções. 

A nível sectorial, perante o cenário de grande incerteza, 

“Os analistas financeiros já previam, após quase 
cinco anos de subida continuada, que os mercados 
accionistas experimentassem uma correcção. Não 

previam, contudo, uma queda tão pronunciada num tão 
curto espaço de tempo!”

é expectável que sectores tradicionalmente defensivos, 
como é o caso do alimentar, farmacêutico e dos cuidados 
de saúde, se mantenham mais fortes (à semelhança do que 
se verificou no final de 2007). Por outro lado, o sector fi-
nanceiro deverá apresentar performances mais fracas vis-
to continuar-se à espera de write-downs, devido aos efeitos 
dos créditos de subprimes, no decurso do primeiro semes-
tre de 2008. Quanto ao sector das utilities, a generalidade 
dos analistas estima que registe este ano uma correcção, 
devido à forte subida que averbou em 2007.  

Em geral, é aconselhável que os investidores sigam com 
maior atenção as empresas de pequena e média capitali-
zação, visto este tipo de empresas ter geralmente maior 
dificuldade em reagir e ultrapassar as adversidades, de-
vendo preferencialmente destinar os seus investimentos a 
empresas de maior capitalização, que apresentem liquidez 
e cujos resultados demonstrem solidez apesar da crise. Es-
tratégias como a diversificação por classes de activos e di-
versificação geográfica mantêm-se claramente válidas para 
2008, sendo recomendável olhar para as acções com um 
horizonte temporal de investimento mais alargado, uma 
vez que a volatilidade parecer ter vindo para ficar. 

Commodities: nem tudo o que luz é ouro!
O trigo pode não ter o mesmo prestígio que o ouro, 

mas no ano passado os investidores encontraram bastante 
brilho nos campos de cultivo. Os bens agrícolas foram os 
últimos a juntarem-se ao boom das commodities, seguin-
do os passos do petróleo, cobre, níquel e estanho, que 
viram a sua procura aumentar significativamente nas eco-
nomias emergentes, sobretudo China e Índia. Também o 
ouro apresentou uma excelente performance, tendo su-
bido mais de 30%, visto o metal dourado continuar a ser 
olhado como um refúgio de investimento num cenário de 
dólar fraco e de instabilidade económica.

Para 2008, esperamos uma manutenção desta tendên-
cia positiva, sobretudo para os bens agrícolas e para o 
ouro. No caso dos bens agrícolas, ainda que se esperem 
melhores colheitas que no ano transacto, é expectável 
que os preços continuem a subir, devido não só à enor-
me procura registada para fins alimentares (Índia e China, 
que eram exportadores, são hoje importadores de milho 
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e trigo), mas também pelo facto de 
os bens agrícolas serem cada vez mais 
utilizados na produção de energias al-
ternativas (biocombustíveis). 

No caso do ouro, há expectativas 
de um comportamento similar ao do 
ano de passado, pois as condições 
macroeconómicas mantêm-se idênti-
cas às do último semestre de 2007. 

Relativamente aos metais-base, 
como é o caso do cobre e do níquel, 
o facto de a procura destas merca-
dorias estar fortemente ancorada ao 
desempenho do ciclo industrial de-
verá levar a que assistamos a algumas 
correcções nos seus preços durante 
o primeiro semestre de 2008, por 
força do abrandamento económico. 
Porém, no segundo semestre, à me-
dida que a actividade económica re-
cupere, esperamos assistir a um novo 
aumento na procura deste tipo de 
mercadorias, procura essa que se de-
verá reflectir positivamente nos seus 
preços.

Evolução futura em 2008
Os analistas financeiros já previam, 

após quase cinco anos de subida con-
tinuada, que os mercados accionistas 

A habilidade para dizer “não”  
é uma enorme vantagem para 
um investidor.

Warren Buffett

O dinheiro não dá felicidade,  
mas acalma os nervos.

Sean O’Casey

Empreendedor – um homem  
que empurra uma carroça 
vendendo, à consignação, 
ovos não postos, depois de 
debitar as galinhas por os 
terem posto, os clientes por 
comprá-los e os ovos por 
serem postos.

Morton Thompson

Uma pessoa sem  
informação não pode aceitar 
responsabilidades. Uma 
pessoa com informação 
não pode deixar de aceitar 
responsabilidades.

Janne Carlson

Os ases não vencem em todos  
os jogos.

Kozma Prutkov

Se eu vi mais longe, foi por  
estar de pé sobre ombros de 
gigantes.

Isaac Newton

experimentassem uma correcção. 
Não previam, contudo, uma queda 
tão pronunciada num tão curto espa-
ço de tempo!

Esta deveu-se muito à actual
situação da economia norte-america-
na, que se iniciou no sector financeiro 
e se alastrou, no final de 2007, para os 
principais sectores produtivos.

Alguns analistas prevêem agora 
que a economia dos EUA entre este 
ano em recessão técnica (tal sucede 
quando se verificam dois trimestres 
consecutivos com crescimento eco-
nómico negativo). 

A minha perspectiva em relação 
aos mercados financeiros para 2008 
é de que os mesmos subirão até ao 
final do ano, sobretudo a partir dos 
actuais níveis após as quedas das re-
centes semanas.

No entanto, é certo que, mesmo 
que não se verifique uma recessão 
efectiva, as desvalorizações dos acti-
vos detidos pelos investidores foram 
muito fortes e, por este motivo, os 
seus níveis de confiança deverão ainda 
levar algum tempo a recuperar. E com 
ele, o mercado como um todo! 

*Director de Investimentos do Banco Best
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Paula Diogo*

Tenho, logo, sou

O ser está sempre ligado ao ter. 
Nós desejamos aquilo que vemos: ser 
como os outros, ter o que os outros 
têm (Alberoni, 1997). Temos também 
necessidade de julgar. Para sabermos 
o que valemos, comparamo-nos 
com os que nos rodeiam: queremos 
ser melhores, mais apreciados, e 
esta ambição não tem limites. Deste 
modo, desejar e julgar são dois pilares 
do nosso ser, mas são também a fonte 
da inveja.

A inveja é um mecanismo de defesa 
que entra em acção quando nos sen-
timos diminuídos no confronto com 
outro, com aquilo que tem ou com 
aquilo que conseguiu fazer. Constitui 
uma tentativa desajeitada de recupe-
rarmos a nossa confiança e estima, 
minimizando o outro. Contrariá-la 
depende de nós, da nossa capacidade 
de modificarmos os nossos interes-
ses, de olharmos o mundo de outra 
maneira e de nos redefinirmos. 

Todos nós temos um valor e sa-
bemo-lo e procuramos conservá-lo. 
Mas somos também uma força que 
procura crescer, aumentar as suas 
possibilidades, desenvolver o que 

pode ser, fazer e ter. A nossa vontade 
de afirmação constrói o nosso territó-
rio, de que o Eu tem a posse e no qual 
é reconhecido e respeitado. Assim, a 
ideia que fazemos do nosso próprio 
valor é o produto do nosso esforço 
contínuo de afirmação e das respos-
tas – positivas ou negativas – daqueles 
que nos rodeiam.

O território do Eu é constituído 
pelos seus objectos de amor indi-
viduais (mãe, pai, filhos, marido ou 
mulher...) e colectivos (país, partido 
político, cidade onde vive, clube de 
futebol...) e pelas suas posses mate-
riais: a casa, o carro, os livros, etc. De 
algum modo, o Eu expande-se com 
uma honra ou com a posse de uma 
obra de arte e diminui com uma desi-
lusão, com uma derrota ou porque a 
casa foi assaltada.

Para que servem as nossas posses?
Algumas, para satisfazer neces-

sidades. Para a maioria das famílias, 
a casa é a principal posse. E, mani-
festamente, satisfaz inúmeras neces-
sidades. Inquéritos sobre os objec-
tos mais valorizados revelaram que 
a grande maioria deles se encontra 
dentro de casa.

Outras dão mais amplitude à 
vida, como um televisor ou um barco 
de recreio.

Outras são simbólicas, como o 
estar a par da moda. 

Alguns dos objectos que mais valo-
rizamos nem sequer têm grande valor 
económico. É o caso das fotografias, 
de presentes ou de objectos herdados 

de parentes que nos eram próximos, 
em virtude das memórias que evo-
cam, dos laços que estabelecem com 
o passado, com a família e os amigos 
e com a definição do Eu. Este aspecto 
é evidente no caso das pessoas idosas 
que, quando são colocadas em lares, 
sentem particularmente a perda das 
suas posses pessoais. E adaptam-se 
melhor aquelas que conseguem levar 
consigo objectos que lhes proporcio-
nem uma continuidade histórica e la-
ços com outras pessoas.

No fundo, as posses são símbo-
los de estatuto. Parece haver um 
consenso generalizado sobre o pres-
tígio de determinado tipo de carros, 
de certas lojas de roupa ou de alguns 
bairros residenciais. Os automóveis, 
considerados actualmente uma ne-
cessidade, não um luxo, constituem, 
na verdade, uma hierarquia de esta-
tuto muito própria, dependendo do 
custo, da marca, da cilindrada e da 
idade. As roupas são as posses que 
mais rapidamente mudam de sentido 
por causa das variações constantes 
da moda. Podem comunicar a classe 
social ou o grupo a que se pertence. 
São bastante representativas da per-
sonalidade, até porque se verifica que 
há um bom entendimento entre as 
avaliações que fazemos de nós pró-
prios e as avaliações dos outros em 
várias categorias: formal/informal, 
optimista/pessimista, rígido/gentil. A 
arte, geralmente cara, é um símbolo 
de riqueza e, como requer um cer-
to conhecimento, funciona também 

“Podereis reconhecer também o Papalagui1 pelo seu desejo de nos fazer 
crer que somos pobres e miseráveis e que necessitamos de muita ajuda 

e piedade, em virtude de não possuirmos ‘coisas’.” 

O Papalagui – Discursos de Tuiavii
chefe de tribo de Tiavéa nos mares do sul

1Homem branco, europeu
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como um símbolo do bom gosto.
É claro que este aspecto depende do facto de os objec-

tos possuírem um significado partilhado. Ou seja, os sím-
bolos de estatuto, de feminilidade e de tudo o mais têm de 
ser correctamente entendidos pelos restantes indivíduos. 
Esta nossa “auto-promoção” cumpre diversas funções:
realiza objectivos imediatos, como conseguir um emprego, 
aumenta a auto-estima ou ajuda a construir um novo ego – 
se os outros acreditarem na identidade que apresentamos, 
também acreditaremos nela mais facilmente (desde que, 
obviamente, esta identidade seja credível).

Mas ter mais não quer dizer ser mais. Especialmen-
te, não significa ser mais feliz. E esta falha pode ocorrer 
porque aquilo que procuramos na verdade são objectivos 
não materiais, como um sentido para a vida, a realização 
pessoal, a felicidade, o sucesso, a sabedoria. E ficamos de-
siludidos quando não alcançamos estes objectivos com o 
facto de termos bens materiais.

Habitualmente, a imagem que temos de nós próprios 
não é substancialmente afectada pelos eventos quotidia-
nos e movimentamo-nos com alguma segurança no nosso 
dia-a-dia. Para tal, há duas noções muito importantes: a 
confiança de base e a estima de base.

A confiança de base tem a ver com a segurança ou inse-
gurança com que enfrentamos a vida. Resulta dos nossos 
recursos e da nossa história e é desenvolvida desde a pri-
meira infância, quando começamos a ter ideia das nossas 
capacidades para obtermos aquilo que queremos, das di-
ficuldades que o ambiente nos traz e das ajudas com que 
podemos contar.

A estima de base é um recurso que chega da sociedade: 
é o reconhecimento de que todos necessitamos para nos 
sentirmos aceites. É uma relação entre as nossas aspira-
ções e o reconhecimentos que obtemos. Por exemplo, 
um bom desempenho profissional pode originar um imen-
so orgulho (confiança de base) e uma boa consideração 
social (estima de base).

Por fim, a aquisição de coisas é geralmente facilitada 
quando o indivíduo possui conhecimento, experiência, 
sabedoria. Ou seja, quanto melhor soubermos aplicar a 
nossa inteligência, melhor planearemos e obteremos os 
resultados pretendidos. Estes resultados incluem vários 
tipos de aquisições, para além dos meros objectos: amiza-
de, adaptação, admiração, compreensão...

Isto é, em primeiro lugar, ser, muito mais do que ter. 

*Técnica do Departamento Pedagógico,
Técnico e de Novos Produtos do IFB/ISGB

Se quer saber mais sobre este assunto, leia:
To have possessions: A handbook on ownership and property. Número 
especial do Journal of Social Behaviour and Personality, 6 (1991).
Alberoni, F. (1997). Os invejosos. Venda Nova: Bertrand Editora.
Csikzentmihalyi, M. & Rochberg-Halton, E. (1981). The meaning of 
things: domestic symbols and the self. Cambridge: Cambridge University 
Press.
Dittmar, H. (1992). The social psychology of material possessions. Hemel 
Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Para Além
da Formação

Esta rubrica pretende recolher testemunhos de 
ex-alunos do IFB/ISGB que apostaram na sua for-
mação e, sobretudo, obter o depoimento de pes-
soas cujas emoções/atitudes importa conhecer.

Quando me inscrevi no cur-
so de Técnicas e Operações 
Bancárias 2, tinha já alguma 
experiência no ramo dos se-
guros e a ideia de trabalhar 
na banca aliciava-me por 
várias razões. Em primeiro 
lugar, ia ter oportunidade 
para contactar directamen-
te com pessoas, com as suas 

necessidades… depois, pensei, seria óptimo para mim 
poder finalmente atingir um dos meus objectivos: en-
contrar uma profissão que me proporcionasse a pos-
sibilidade de uma carreira, que me incentivasse todos 
os dias na persecução da aprendizagem constante, em 
suma, que me realizasse! 
Os primeiros dias do curso foram agitados… tudo era 
novo, colegas, professores, matérias… recordo-me da 
expectativa que sentíamos ao entrar nas salas, da ne-
cessidade de acompanhar todos os pormenores, era 
claro que todos vivíamos o momento com a intensida-
de de quem fez a escolha que pode mudar uma vida. 
O resultado desse esforço chegou no final do ano. 
Estava na etapa final… Tive então a sorte de estagiar 
com uma equipa fantástica, que me acolheu e me deu 
a oportunidade de aprender e de evoluir um pouco 
mais. 
Como já devem ter adivinhado, esta formação trouxe-
-me, entre outras coisas, a felicidade de ser convidada 
para desempenhar a função de assistente comercial, 
mesmo antes de terminar o estágio, e foi já como cola-
boradora bancária que realizei a Prova de Avaliação Fi-
nal (PAF). É certo que ainda tenho um longo trajecto a 
percorrer, mas estou convencida de que me encontro 
no bom caminho. Procuro não esquecer que a banca 
é hoje em dia um sector extremamente competitivo 
e que a formação tem de ser o meu maior investi-
mento. 

*Bancária, diplomada com o Curso de Técnicas e 
Operações Bancárias 2, frequenta, actualmente, a 

Licenciatura em Gestão Bancária no ISGB

A Decisão

Andreia Rodrigues*
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Estatísticas Online BPstat
O BPstat  Estatísticas online é um serviço de acesso online, atra-

vés da Internet, à Base de Dados Interactiva do Banco de Portugal, 
através do qual se disponibiliza o acesso rápido e célere às séries 
estatísticas produzidas pelo Banco de Portugal e às principais esta-
tísticas e indicadores económicos. 

O acesso ao BPstat Estatísticas online pode ser efectuado atra-
vés da página do Banco de Portugal www.bportugal.pt ou, de forma 
mais directa, através do seguinte endereço:
http://apli1.bportugal.pt/estatisticasweb. 

A Caixa Geral de Depósitos foi autorizada a 
abrir um banco universal no Brasil. O arranque 
do Banco Caixa Geral Brasil, nome da nova ins-
tituição, será feito com uma operação de banca 
de investimento, que terá também uma vertente 
de banca de empresas. Neste âmbito, o objectivo 
será fundamentalmente apoiar o investimento de 
empresas portuguesas no Brasil. 

in Diário Económico Online, 2008

CGD no Mercado Brasileiro

9184 Notas Contrafeitas 
Retiradas de
Circulação em 2007

Em 2007, foram retiradas de circulação 9184 
notas contrafeitas, o que representou um aumen-
to face ao número de notas apreendidas no ano 
anterior – 7610. 

2007
2006

1º Semestre 2º Semestre Total
Eur 5 195 126 321 372
Eur 10 209 612 821 531
Eur 20 1 493 1 438 2 931 2 414
Eur 50 1 614 1 841 3 455 3 337
Eur 100 356 328 684 677
Eur 200 434 466 900 206
Eur 500 50 22 72 73
Total 4 351 4 833 9 184 7 610

A revista Global Finance elegeu o Millennium bcp como “Best 
Foreign Exchange Bank” em Portugal. O estudo foi publicado 
em Janeiro de 2008, reflectindo o resultado da análise de uma 
vasta lista dos principais bancos a operar em 82 países. 

in www.gfmag.com, 2008

Millennium bcp Eleito
“Best Foreign Exchange Bank”

in www.bportugal.pt, 2008

in www.bportugal.pt, 2008
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Banif Celebra 20 
Anos com “Nova” 
Marca

No dia 15 de Janeiro de 2008, dia 
em que comemorou 20 anos de exis-
tência, o Banif entrou numa nova fase, 
marcada pela consolidação das mar-
cas que compõem o Grupo e por um 
rebranding completo. 

in www.grupobanif.pt, 2008

SIBS Vence 
Concurso 

Internacional do 
Conselho Europeu 

de Pagamentos

A SIBS – Sociedade Interban-
cária de Serviços, SA, ganhou o 
concurso público internacional 
lançado pelo Conselho Euro-
peu de Pagamentos (European 
Payments Council – EPC) para 
o desenvolvimento do novo 
standard Internet de suporte 
aos mandatos electrónicos do 
sistema de débitos directos 
SEPA.

Esta solução, denominada 
Messaging Standard, consti-
tuirá inicialmente a base para 
a adesão, via Internet, ao siste-
ma de Débitos Directos SEPA, 
sendo posteriormente alargada 
aos futuros meios de pagamen-
to online SEPA. 

in www.sibs.pt, 2008
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III SEMINÁRIO INTERNACIONAL

A UTILIZAÇÃO DO 
NUMERÁRIO NA SEPA
Estratégias e Perspectivas de Evolução

Em 1 de Fevereiro, o IFB promoveu um seminário de-
dicado à utilização do numerário no âmbito da SEPA. O 
evento visou criar um espaço de informação e debate, no 
qual representantes das principais instituições nacionais e 
internacionais ligadas ao tema discutiram os seus mais re-
centes desenvolvimentos e iniciativas.

Deixamos aqui os principais pontos que registámos no 
âmbito das intervenções da APB – Associação Portuguesa 
de Bancos, do Banco de Portugal e do EPC – European 
Payments Council.

Associação Portuguesa de Bancos
A banca portuguesa tem sido sempre rápida a ten-• 
tar introduzir as alterações que resultam de avanços 
tecnológicos ou do quadro regulador da União Eu-
ropeia.
A Área de Pagamentos Europeia está exactamente • 
em curso nas suas primeiras fases. Há um objectivo 
que compartilhamos em Portugal – a vontade de que 
o espaço europeu ofereça a todos os agentes econó-
micos e aos consumidores facilidades uniformes de 
pagamento.
Os pagamentos estão na base da actividade econó-• 

mica; portanto, tudo o que possamos fazer para que 
haja um espaço que tenha regras compatíveis merece 
alta prioridade. Portugal tem estado na primeira linha 
desses avanços.
Portugal tem, em matéria de sistemas de pagamen-• 
tos, algum avanço em relação a outros países euro-
peus e oferece funcionalidades que outros países não 
oferecem. Temos de fazer algum esforço, em conjun-
to com as autoridades portuguesas e europeias,  para 
compreender que criar uma área de pagamentos não 
é uniformizar todos os sistemas.
Portugal tem uma utilização relativamente baixa de • 
numerário nas transacções, o que é positivo, mas 
tem uma utilização demasiada elevada do cheque. 
Isso cria uma situação anacrónica – temos um siste-
ma moderno, muito electrónico, mas continuamos a 
usar o cheque, que é um instrumento pouco eficaz. 
O sistema legal tem demorado demasiado a ser rea-
justado para permitir reduzir a utilização do cheque. 
Esperemos que este seminário possa contribuir para 
uma reflexão sobre como podemos dar um passo em 
frente para confirmar o carácter moderno e eficiente 
do nosso sistema de pagamentos.
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Banco de Portugal
O principal objectivo do Eurosistema é promover o • 
bom funcionamento do sistema de pagamentos e por 
isso assume uma posição de neutralidade quanto à 
utilização deste ou daquele instrumento de pagamen-
to. Neste contexto, importa reflectir sobre a utiliza-
ção do numerário.
O numerário é o instrumento de pagamento mais • 
utilizado. Mesmo que venha a ocorrer uma alteração 
no comportamento associado aos pagamentos – do 
numerário para os cartões −, não é expectável uma 
mudança dramática, e o numerário continuará a ser 
um meio de pagamento amplamente usado, nomea-
damente porque reúne um conjunto de característi-
cas e vantagens a ele indissociáveis.
As transacções, em volume, com numerário em Por-• 
tugal têm aumentado, desde 2002, 7% ao ano (12% 
só em 2005).
Apesar da importância cada vez maior dos instrumen-• 
tos de pagamento electrónico, o peso do numerário 
na estrutura das transacções apresenta estabilidade, 
situando-se desde 2000 em cerca de 25-26%.
O Banco de Portugal tem tentado contribuir para • 
uma gestão eficiente do numerário, por exemplo, 
através do acompanhamento da SECA Framework 
(criada pelo EPC – Euopean Payments Council), que 
visa identificar uma série de boas práticas a serem 
implementadas pelos bancos e propor o diálogo en-
tre as terceiras partes com vista à geração de maior 
eficiência do processo com ganhos para todos os in-
tervenientes.

EPC – European Payments Council
Na UE15, cerca de 360 biliões de transacções por • 
ano eram feitas em numerário, contra 65 biliões efec-
tuadas com outros instrumentos; 6 em cada 7 paga-
mentos efectuados “cara-a-cara” são em numerário.
Os custos anuais para a economia com o numerário • 
representam 50 biliões de euros, e apenas cerca de 
60% do numerário em circulação é verdadeiramente 
utilizado.
Apesar de, desde 1 de Janeiro de 2002, os cidadãos da • 
área do euro estarem a viver numa SEPA em termos 
de numerário (utilizam a mesma moeda), o sistema 
de distribuição de numerário na área do euro carac-
teriza-se pela existência de múltiplas infra-estruturas 
nacionais assentes em modelos de actividade diferen-
tes. Não existe ainda uma “área única de distribuição 
do euro” (SECA – Single Euro Cash Area) para as insti-
tuições de crédito e outros profissionais que operam 
com numerário. A harmonização neste domínio é 
necessária porque o numerário é, e continuará a ser, 
o instrumento de pagamento mais utilizado.
O Eurosistema e o EPC estabeleceram um diálogo • 

construtivo sobre como se pode atingir uma maior 
harmonização das condições operacionais dos BCN. 
O objectivo é criar um nível de condições de igualda-
de em que as funções básicas desempenhadas pelos 
BCN sejam intercambiáveis.
A substituição completa do numerário por outros • 
meios de pagamento não é objectivo do EPC, mas 
há necessidade de envolvimento de todos os interve-
nientes no processo para que se consiga atingir uma 
harmonização pan-europeia a este nível. 
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Seminário

PROJECT FINANCE
A Banca e o Financiamento de Grandes Projectos

Considerando o crescente dinamismo da economia nacional em termos de investi-
mento público e privado e a vaga de novos investimentos que se avizinha em Portugal, 
o IFB promoveu, no passado dia 3 de Março de 2008, um Seminário dedicado ao tema 
Project Finance, com a participação dos principais intervenientes neste tipo de instru-
mento: concedentes, financiadores, promotores e clientes.

O evento demonstrou que este mercado continua em clara expansão em Portu-
gal e assume características específicas, na medida em que os projectos apoiados no 
modelo de financiamento de Project Finance requerem uma 
estruturação complexa que envolve vários players, exige 
uma ampla negociação e o estabelecimento de complexos 
acordos que compreendem procedimentos técnicos, jurí-
dicos e legais.

Deixamos-lhe aqui alguns pontos de reflexão que mar-
caram as intervenções dos oradores do Seminário:

Internacionalmente, e em Portugal, em quase todos os • 
projectos de infra-estruturas financiados pelo sector 
privado, recorre-se a Project Finance;
O BEI – Banco Europeu de Investimento tem sido um • 
dos principais promotores deste veículo de financia-
mento. Na verdade, a quase totalidade de Project Fi-
nance ou parcerias público-privadas (PPP) na área de 
actuação do BEI recorrem a empréstimos BEI;
No âmbito das PPP, o • Project Finance tem um papel 
central, mas há que encontrar soluções de financia-
mento para novos projectos PPP (de montante muito 
menor que o habitual, ou com partilha de riscos mais 
complexa que o habitual);
O grande desafio do • Project Finance é alocar os riscos 
correctamente, isto é, transferi-los para a entidade 
que está melhor preparada para os gerir. 
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Faleceu em Janeiro último o Dr. Manuel Augusto Monteiro, que foi Director-Geral 
Adjunto do IFB até Outubro de 2002, data em que se retirou da actividade. Ao longo 
dos 15 anos de trabalho que dedicou a esta casa, prestou inestimáveis serviços pelo 
seu preponderante papel na definição da estratégia do Instituto e na sua implementa-
ção prática. O trabalho que desenvolveu no lançamento do Curso Regular de Forma-
ção Bancária, na criação do Instituto Superior de Gestão Bancária e no lançamento de 
projectos em África são apenas alguns exemplos da obra que aqui deixou.
A sua personalidade viva, a sua inteligência e o seu pragmatismo deixaram no Instituto 
uma marca de rigor e de profissionalismo. O seu maior mérito foi, sem dúvida, o de 
ter conseguido transmitir aos que tiveram o privilégio de com ele colaborar a sua 
experiência e o seu saber.
A InforBANCA, de que o Dr. Augusto Monteiro foi Director entre 1991 e 2002, lamen-
ta a triste ocorrência e presta uma sentida homenagem à sua vida e à sua obra. 

Dr. Augusto Monteiro

Terminou no dia 23 de Fevereiro de 2008 a 3ª edição 
do Jogo Bancário para o Grupo Caixa Geral de Depósitos, 
com a realização da final num hotel de Lisboa.

A final foi disputada por 16 equipas oriundas de várias 
localidades do país. A equipa Barlavento Mais (Algarve) 
venceu esta edição do Jogo Bancário.

As equipas participantes foram seleccionadas de um 
grupo de 86 que, ao longo de nove meses, disputaram en-
tre si o acesso à final.

No jantar de encerramento, onde participaram mem-
bros da Direcção do IFB e do Grupo CGD, as 3 primeiras 
classificadas receberam um prémio. 

As equipas manifestaram grande satisfação pela dinâmi-
ca e competição introduzida pelo jogo. 

Equipa do Barlavento Vence a 3ª Edição do 
Jogo Bancário para a CGD

Alguns elementos da equipa vencedora.

O início do Jogo. O Dr. Francisco Bandeira, Vice-Presidente da CGD, dirige-se aos 
participantes.
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Formação Profissional

Teve início no dia 16 de Fevereiro a 4.ª edição do 
Curso Intensivo de Banca para Recém-Licenciados, 
iniciativa que o Instituto de Formação Bancária tem vin-
do a promover, considerando as necessidades específicas 
desta população.

O Curso destina-se preferencialmente a recém-licen-
ciados que necessitem, na fase inicial da sua carreira, de 
adquirir conhecimentos essenciais no domínio da activida-
de bancária, a estudantes universitários que pretendam 
obter um complemento de formação sobre o negócio 
bancário e a quadros dos diferentes sectores de acti-
vidade que desejem obter um complemento de formação 
ou de especialização nesta área.

O Curso tem a duração de cerca de 4 meses e com-
preende os três seguintes módulos: Negócio Bancário 

Curso Intensivo de Banca para 
Recém-Licenciados

No dia 16 de Fevereiro de 2008, teve início, em Lis-
boa e no Porto, mais uma nova edição do Programa de 
Certificação Bancária (Curso de Fundamentos de Banca e 
Complementar de Banca).

Durante as sessões de abertura, foi feita a apresentação 
do Instituto de Formação Bancária, bem como a descri-
ção das características e condições de funcionamento dos 
Cursos.

Os participantes destes Cursos são, na sua maioria, ban-
cários com o 12.º ano de escolaridade ou licenciatura.

As próximas edições dos Cursos irão ter lugar no dia 27 
de Setembro de 2008. 

e Sistema Financeiro, 
Produtos Bancários e 
Financeiros e Mercados 
Financeiros. Funcionan-
do em regime de ensino a 
distância, permite aos parti-
cipantes optarem por uma das seguintes modalidades:

E-learning – através da WebBanca – Formação 
Bancária Online, plataforma desenvolvida pelo IFB que 
disponibiliza conteúdos de formação.

Base-Papel – Os participantes poderão optar por re-
ceber os materiais de auto-estudo através de um kit de 
documentação escrita.

A próxima edição terá lugar no dia 11 de Outubro de 
2008. 

Faleceu em Março último o Engº Mário Costa, que colaborava com o IFB desde 2001. 
A sua actividade estava especialmente ligada ao e-learning. No âmbito do Departamento 
de Sistemas de Informação, desenvolveu um trabalho fundamental, em especial no de-
senvolvimento da WebBanca.LMS, a plataforma de e-learning do IFB. A sua dedicação, 
empenho e engenho muito contribuíram para o enriquecimento das soluções oferecidas 
pelo Instituto.

A InforBANCA lamenta esta triste e súbita ocorrência e presta a sua sentida home-
nagem.  

Engº Mário Costa

Programa de Certificação 
Bancária
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Ana Terras
Membro da Direcção para as
Áreas Internacional e de Marketing do 
Instituto de Formação Bancária

Projecto €QUALIFISE 

A Comissão Europeia incentiva o desenvolvimento de normas de 
qualificação para os serviços financeiros apoiando o projecto coordenado 
pela €FPA e pela EBTN

Depois de no número anterior termos apresentado o Projecto 

Eurobanqua, dedicamos neste número uma atenção especial 

a um outro projecto europeu Leonardo da Vinci – Ldv, em que 

temos vindo a colaborar no âmbito da actividade internacional 

relacionada com a componente de investigação em formação 

para o sector financeiro: €QUALIFISE (€uropean Qualification 

Assurance League in Financial Services).

No próximo número, apresentaremos o Projecto Qualboster 

(Learning Organization in the Banking Sector in Europe).

A €FPA, em parceria com a EBTN – European Banking 
& Financial Services Training Association Asbl, coordena 
um projecto destinado a desenvolver e testar o Quadro 
Europeu de Qualificações (QEQ), incluindo as qualifica-
ções nacionais e sectoriais para consultores financeiros na 
Europa. A €FPA e a EBTN reuniram treze parceiros de 
prestígio e oito parceiros de ligação (relay partners).

O projecto €QUALIFISE (€uropean Qualification 
Assurance League in Financial Services) que se insere no 
programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, reúne um 
número considerável de parceiros do sector financeiro 
europeu: organizações sem fins lucrativos e empresas li-
gadas à educação, formação, certificação, estabelecimento 
de normas, desenvolvimento de aptidões e competências, 

organização e realização de exames, políticas de grupos 
comerciais e crescimento, e promoção de comportamen-
tos éticos. O projecto €QUALIFISE é um projecto verda-
deiramente notável em muitos aspectos: com 19 países 
participantes, a parceria €QUALIFISE tem sem dúvida 
uma dimensão europeia, representando quase todas as 
línguas principais da UE.

O €QUALIFISE irá criar uma Associação Europeia
de Qualificações para os Serviços Financeiros destinada
a promover o Processo de Copenhaga, em especial o 
QEQ, e assegurar que os níveis de qualificações deste 
quadro atribuídos ao sector financeiro pelas organiza-
ções nacionais sejam fiáveis e coerentes em toda a
Europa.
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Os objectivos do projecto são os seguintes: 
1) Conceber uma metodologia para a atribuição de 

níveis de qualificações QEQ que tenham em conta a ne-
cessidade de estabelecer uma distinção entre qualificações 
baseadas no conhecimento e qualificações baseadas na 
competência profissional;

2) Atribuir níveis QEQ às qualificações dos serviços fi-
nanceiros e ao quadro nacional de qualificações dos países 
parceiros;

3) Partilhar experiências e desenvolver as boas práticas 
entre os parceiros;

4) Criar um sistema destinado a monitorizar, rever e 
aprovar os níveis QEQ atribuídos pelos parceiros (tendo 
em conta as qualificações académicas e o Processo de Bo-
lonha);

5) Constituir uma associação inicial destinada a pro-
mover o processo de Copenhaga no sector europeu dos 
serviços financeiros e garantir ou emitir uma opinião geral 
sobre os níveis QEQ (e, possivelmente, o sistema ECVET1 
e a qualidade) atribuídos pelas organizações nacionais;

6) Realizar uma conferência para o lançamento da asso-
ciação e do seu trabalho no final do projecto.

1  Sistema Europeu de Transferência de Créditos para a Educação e 
   Formação Profissional (ECVET).

O projecto €QUALIFISE, que teve início em 1 de Ja-
neiro de 2008, irá prolongar-se por 18 meses. Conta com 
o apoio da European Banking Federation e de outros in-
tervenientes no sector dos serviços financeiros, que têm 
todos consciência de que não existe uma solução fácil para 
a convergência da supervisão do processo de certificação 
e das normas na Europa. Contudo, compreendem que a 
normalização da educação e da formação no sector priva-
do desempenhará um papel fundamental no que se refere 
a promover o profissionalismo e aumentar a eficiência e as 
economias de escala em todo o sector.

O projecto €QUALIFISE foi concebido em conjunto 
pela €FPA e a EBTN e abrange todo o sector dos servi-
ços financeiros (banca, seguros, investimento). Em termos 
mundiais, o sector dos serviços financeiros representa 
uma indústria com um capital de 55 biliões de euros, mais 
de 17 biliões dos quais estão concentrados nos Estados 
Unidos. O sector é vital para o bem-estar da economia 
europeia, gerando receitas externas consideráveis e ga-
rantindo a utilização eficiente de recursos. O sector dos 
serviços financeiros financia o investimento, criando desse 
modo infra-estruturas indispensáveis ao desenvolvimento 
económico. 

Eurobanqua – Conferência de Disseminação de 
Resultados, Fevereiro – Atenas

Tal como referido na última Inforbanca, este projecto terminou a 
15 de Fevereiro numa conferência que reuniu parceiros e bancos, 
tendo sido apresentados os resultados e boas práticas que poderá 
consultar no site www.ifb.pt, Área Internacional – Projectos de In-
vestigação. 
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Cursos de Preparação para 
Acesso ao ISGB 2008/2009
Candidatos que pretendam ingressar através do Re-
gime Geral:

O ISGB organizará um Curso de Preparação para 
as Provas de Acesso ao Ensino Superior (realização 
dos exames nacionais de 12.º ano). Estes cursos destinam-
-se à preparação de candidatos ao Ensino Superior no ano 
lectivo 2008/2009 que pretendam ingressar no ISGB ou 
em qualquer outro estabelecimento de Ensino Superior. 
Os cursos versarão os conteúdos abordados nos exames 
nacionais de acesso. No caso do ISGB, as provas de acesso 
serão Economia ou Português ou Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais. Estes cursos decorrerão em Maio (dias 
10, 17 e 31), sábados (9h-12h e 14h-17h) e terão a du-
ração de 9 horas por disciplina. Funcionarão em Lisboa e 
no Porto.

As inscrições decorrem até ao dia 21de Abril.

Candidatos que pretendam ingressar através do Re-
gime Maiores de 23 Anos:

O ISGB organizará um Curso de Preparação para 
Acesso ao ISGB (realização da prova escrita de acesso 
para candidatos > 23 Anos) que decorrerá em Abril (dias 
12 e 19), sábados (9h-12h e 14h-17h), que terá a duração 
de 12 horas. Funcionará em Lisboa e no Porto.

As inscrições decorrem até ao dia 31 de Março. 
Para se obterem mais informações sobre os regimes 

de acesso e os cursos de preparação para acesso ao 
Ensino Superior, poderá ser consultado o site do ISGB
(www.isgb.pt) 

Novos Coordenadores de Cursos
Na sequência da nomeação do Prof. Doutor José Aze-

vedo Pereira para Director-Geral da DGCI, ficaram em 
aberto as Coordenações da Licenciatura em Gestão Ban-
cária e da Pós-Graduação em Investimentos e Mercados 
Financeiros, que passaram a ser asseguradas, respectiva-
mente, pela Prof.ª Doutora Inês Cruz e pelo Prof. Doutor 
Eduardo Couto. 

Licenciaturas
No ano lectivo 2008/2009, o Instituto Superior de Ges-

tão Bancária terá em funcionamento duas licenciaturas − 
Gestão Bancária e Gestão e Sistemas de Informação 
−, que constituem um 1.º ciclo de estudos de acordo com 
o Processo de Bolonha e têm a duração de 3 anos lecti-
vos.

É de salientar que a adequação dos curricula dos cursos 
do ISGB às necessidades efectivas do mercado de trabalho 
se tem revelado pela crescente e constante procura de alu-
nos, sendo feita uma articulação entre a formação acadé-
mica ministrada, os diplomados e a oferta de emprego.

Acesso ao ISGB Ano Lectivo 
2008/2009

De acordo com os diplomas que regulamentam o aces-
so ao Ensino Superior, estão previstos os seguintes regi-
mes: Regime Geral (12.º ano e provas de ingresso) e Re-
gimes Especiais (Mudança de Curso, Titulares de curso 
Superior e Candidatos Maiores de 23 Anos). 

É de salientar o contingente especial de vagas para 
Candidatos Maiores de 23 Anos que queiram ingressar no 
Ensino Superior; o processo de avaliação da capacidade 
para a frequência de Ensino Superior é composto por três 
elementos: apreciação do currículo escolar e profissional, 
entrevista e prova escrita. 

Pós-Graduações
O ISGB vai lançar uma nova Pós-Graduação em Abril 

– Alta Performance nas Vendas –, com a duração de 
uma ano lectivo. A 8.ª edição da Pós-Graduação em In-
vestimentos e Mercados Financeiros tem o início 
confirmado para Outubro deste ano. No que respeita ao 
Curso Avançado de Gestão Bancária e à Pós-Graduação 
em Marketing e Gestão Comercial de Serviços Financei-
ros, encontram-se em restruturação, prevendo-se a sua 
realização ainda em 2008. 

Curso de Preparação para
Acesso ao ISGB

Prova escrita

Inscrições até 31 de Março
Data: Abril  |  Duração: 12 horas  |  Horário: Sábados

Local: Lisboa e Porto

1ª Fase:
até 6 de Maio

Prova Escrita:  14 de Maio
Entrevistas:  15 a 23 de Maio

2ª Fase:
até 30 de Junho

Prova Escrita:  9 de Julho 
Entrevistas:  10 a 25 de Julho

Inscrições Abertas
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É sempre motivo de grande satisfação o êxito dos jovens 
que frequentam os Cursos de Formação em Alternân-

cia na Banca.
Daí que as cerimónias de entrega de diplomas assumam 

especial significado quer para o IFB e IEFP, quer para os 
jovens que assim vêem realizados alguns dos seus sonhos.

Nesse sentido, decorreram em Lisboa (auditório do 
Montepio) e no Porto (auditório da Caixa Geral de Depó-

Formação em Alternância na Banca
Cerimónias de Entrega de Diplomas em Lisboa e Porto – Fevereiro 2008 

Mais 156 Jovens Diplomados

sitos) as cerimónias de entrega de diplomas aos 156 for-
mandos – 97 em Lisboa e 59 no Porto – que concluíram 
os Cursos em 2007.

No decorrer das cerimónias, foram também distin-
guidos e premiados os melhores alunos e os formandos 
100% (zero faltas e zero negativas).

Aos diplomados e aos premiados, os nossos para-
béns! 

Dr. Luís Vilhena da Cunha (Director-Geral do IFB).

Dr. Avelino Leite (Delegado Regional do Norte do IEFP).

Dr. João Salgueiro (Presidente da APB).

Dra. Catarina Campos (Delegada Regional de Lisboa e
Vale do Tejo do IEFP).

Lisboa Porto

Novos Cursos em Maio e em Setembro
Candidaturas Abertas Lisboa | Porto

Curso de Técnicas e Operações Bancárias 1 – com o 9º Ano

Curso de Técnicas e Operações Bancárias 2 – com o 12º Ano

Para mais informações, consulte www.ifb.pt

Cursos a realizar em datas a anunciar e após autorização do IEFP.

Candidaturas Abertas

Novos Cursos

Maio e Setembro
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> Catálogo de cursos

O catálogo de Cursos integra unidades de aprendizagem modulares que correspondem a períodos de estudo 
mais curtos (Módulos de Curta Duração) e cerca de 20 Cursos nas matérias mais relevantes da área bancária e 
financeira.

Módulos de Curta Duração

Visam reforçar a ligação ao contexto profissional, através 
de uma abordagem centrada nos conceitos essenciais que 
possibilita a aquisição de conhecimentos instrumentais e o 
desenvolvimento de competências específicas em micro-
áreas de negócio.

Risco Operacional em Basileia II• 
A DMIF e os Clientes• 
Conta Bancária• 
Depósito Bancário• 
Cheque• 
 Letra e Livrança• 
Transferências a Crédito e • 
Débitos Directos
Banca Electrónica e Serviços Bancários• 
Sistemas de Pagamento Interbancários• 
Cartões Bancários• 
Seguros Distribuídos pela Banca• 

Cursos

Integram várias unidades de aprendizagem modulares e 
estão vocacionados para a aquisição, desenvolvimento e 
reforço de competências-base em áreas específicas da ac-
tividade bancária e financeira.

BancaSeguros• 
Branqueamento – Medidas de Prevenção• 
Cálculo Financeiro Aplicado• 
Contabilidade Geral e Financeira• 
Crédito• 
Crédito à Habitação• 
Diagnóstico Económico-Financeiro de Empresas• 
Direito Bancário• 
Fiscalidade• 
Gestão Bancária• 
Marketing• 

Para mais informações, contacte:
LISBOA
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 LISBOA,    PORTUGAL
Tel.: (+351) 217 916 200      Fax: (+351) 217 977 732

PORTO
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4.º, 4000-209 PORTO,    PORTUGAL
Tel.: (+351) 225 194 120      Fax: (+351) 225 102 205

www.webbanca.pt
www.ifb.pt




