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Compreender o papel do sistema fi nanceiro na actual crise deverá 
ser uma prioridade para todos os que trabalham na banca. Pensamos 
que esta edição da inforBANCA poderá ser um bom contributo para 
tal fi m.

A intervenção feita pelo Presidente da APB, António de Sousa, no 
últi mo Conselho Pedagógico do IFB, de que damos conta neste nú-
mero, consti tui um precioso auxiliar para quem queira entender a 
situação em que vivemos, a sua génese e o seu impacto no futuro. 
“Custa-me ouvir dizer que os bancos esti veram na origem da crise” 
foi a frase que uti lizou para, a seguir, deixar bem claro que não só não 
foram todos, como é possível situar a origem da crise em bancos dos 
Estados Unidos e de outros países anglo-saxónicos, sem esquecer al-
guns europeus, que “agora parecem colocar-se à margem”.

É por isso que o Presidente da APB, considerando que a imagem do 
sector se tornou negati va, entende que é cada vez mais importante o 
relacionamento com o público, com os clientes e até com a sociedade 
em geral. Ser banqueiro, e ao mesmo tempo conselheiro, é algo a que 
temos que voltar!

Mas a imagem das empresas passa também por “um comportamento comprometi do e transparente face à comuni-
dade envolvente”. Quem o diz é António Tomás Correia, Presidente do Montepio, no oportuno arti go que publicamos e 
no qual defende a importância crescente da responsabilidade social “incorporando a éti ca em toda a cadeia de valor”. 
Daí que, como afi rma, o Montepio assuma a sua identi dade histórica através de uma “posição de charneira entre o 
sector lucrati vo e sector social”.

Na mesma linha, damos a conhecer nesta edição a fi gura do mediador do crédito publicando um texto do respon-
sável pelo cargo, João Amaral Tomáz. Apresenta-nos o autor a sua visão sobre o papel insti tucional do mediador do 
crédito referindo: “de todas as funções, a mais importante e a que merece maior destaque é, sem dúvida, a acti vidade 
de mediação entre os clientes bancários e as insti tuições de crédito”.

As intervenções no Seminário realizado pelo IFB sobre Normas Comportamentais, que relatamos nesta inforBANCA, 
são, também, um bom contributo para a compreensão do posicionamento do sistema fi nanceiro na situação actual. 
Aconselhando a leitura do arti go, destacamos apenas uma frase de Carlos da Silva Costa, Governador do Banco de Por-
tugal: “a confi ança entre o sistema fi nanceiro e os aforradores é fundamental. Se se gera um ambiente de desconfi ança, 
é óbvio que todo o sistema fi nanceiro perde”.

Manuel Ferreira 
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António de Sousa
no Conselho Pedagógico do IFB

António de Sousa, Presidente da APB, produziu no últi mo Conselho Pedagógico do IFB uma intervenção 
focada, essencialmente, nos grandes desafi os que neste momento se colocam ao nosso sistema fi nanceiro. 
Começou por se referir aos 30 anos do IFB, “uma bonita idade”, e agradeceu aos representantes da banca 
presentes o facto de, durante estas décadas, terem acreditado no IFB, que “tem sido uma parte acti va na 
melhoria do funcionamento do sistema bancário”.

A Conjuntura e os Bancos
António de Sousa referiu-se de seguida à complexa si-

tuação económica em que o país vive, afirmando que é 
inevitável o seu reflexo no sistema bancário. Lembrou, no 
entanto, que “em Portugal, não tivemos uma crise bancá-
ria. Quando nos comparam com a Irlanda, é praticamente 
comparar os dois extremos opostos. Na Irlanda, o apoio 
que o Governo tentou dar ao sistema bancário desequi-
librou completamente o orçamento e a dívida pública, 
com as consequências que todos sabemos”. Completou 
o raciocínio dizendo que “em Portugal, como é sabido, o 
sistema bancário, devido à forma como tem vindo a ser 
gerido desde há muitos anos, não passou por nenhum 
percalço desse género, ou seja, nenhum dos bancos ne-

cessitou de qualquer injecção de capital por parte do Go-
verno”. Lembrou que, por vezes, se faz confusão com os 
casos do BPN e do BPP, mas a situação é muito diferente e 
tem contornos jurídicos e legais distintos. “Provavelmente 
e infelizmente, com a rapidez da nossa justiça, daqui a uns 
anos saberemos mais alguma coisa sobre o assunto, se é 
que isso irá acontecer”.

Solidez, Resiliência e Fragilidades
O Presidente da APB considerou a situação actual do 

sector “bastante sólida em termos de capitais, tendo em 
conta o actual nível de risco, o que mostra a resiliência à 
deterioração da actividade económica”. Sobre a eventual 
necessidade de aumentos de capitais, referiu que, como 
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“... cada funcionário, cada 
colaborador, em cada instituição 
financeira, deve perceber o 
banco e a actividade bancária 
como um todo porque estamos 
em organizações que são 
sistemas altamente integrados.”

tem tido oportunidade de dizer várias vezes, “neste mo-
mento, eles não são necessários” e que “obviamente que 
irá depender de muitas coisas. Irá depender da evolução 
da economia, porque isso se repercute directamente nos 
bancos, nomeadamente através do crédito malparado, 
que se tem comportado melhor do que nós esperaría-
mos”. Ainda assim, “estamos, obviamente, pior do que 
estávamos há três, quatro anos, em que os números eram 
muito baixos, embora ainda comparem bem com a maior 
parte dos resultados internacionais”.

Disse de seguida que, apesar da solidez e da resiliência 
do sector financeiro, temos, por outro lado, duas fragilida-
des bastante grandes: a liquidez e a rendibilidade. A ques-
tão da liquidez começa a colocar-se dois ou três anos antes 
da entrada no euro, “quando começou a ser claro que isso 
iria acontecer e as taxas de juro começaram a baixar. Há 
uma correlação directa com o aumento das taxas de cres-
cimento do crédito nessa altura”. Assim, “o sistema finan-
ceiro português tem financiado a nossa economia, e foi di-
rectamente aquilo que permitiu que nós continuássemos a 
viver com os défices comerciais que todos conhecemos e 
que há anos que se mantêm acima dos 7%, para não dizer 
um número mais alto”. Tal situação foi possível graças à ca-
pacidade de os bancos se financiarem internacionalmente, 
que ficou extremamente limitada pela situação de baixa de 
rating da República, a qual, automaticamente, se repercute 
nas instituições financeiras nacionais e cuja consequência 
foi o aumento muito grande do endividamento junto do 
Banco Central Europeu, tradicionalmente não utilizado 
pela banca portuguesa.

Para António de Sousa, esta situação de liquidez é par-
ticularmente complexa, sendo, a curto prazo, fundamen-
talmente mais um problema reputacional do que um pro-
blema real, porque é visível que os bancos não se estão a 
conseguir financiar no mercado e que se estão a financiar 
junto do Banco Central Europeu, o que não será um pro-
blema de maior, na medida em que o sistema, como um 
todo, tem colateral suficiente para utilizar as linhas nor-
mais do Banco Central Europeu. Lembrou que, por outro 
lado, todos os bancos, pretendendo obter mais recursos, 
iniciaram claramente uma “guerra” ou uma competição 
mais exacerbada, em termos de obtenção de recursos, o 
que faz com que, neste momento, o custo médio dos de-
pósitos tenha disparado.

Rendibilidade
O orador passou então para a “segunda fragilidade dos 

bancos, que todos nós sentimos neste momento, que é a 
da rendibilidade”. Referiu parecer quase estranho falar no 
assunto quando os nossos media geralmente dizem que os 
bancos continuam a passar pela crise sem terem quaisquer 
problemas de rendibilidade; “tornou-se moda, de cada vez 
que os resultados dos bancos são publicados, contar ao 
minuto ou à hora ou ao dia quantos são os milhões que 

os bancos ganham”. Esquecem, no entanto, os aumentos 
de capital dos bancos, ou seja, “os valores que os accio-
nistas puseram de novo nos bancos”, que são superiores 
à totalidade dos aumentos dos lucros; “claro está, quando 
falamos banco a banco, a situação é diferente, estou a falar 
obviamente do sistema como um todo”. 

Refere que a rendibilidade só não tem diminuído mais 
fundamentalmente por duas questões que têm pouco a 
ver com a actividade bancária a nível nacional: a activida-
de internacional e as participações financeiras. Embora a 
banca portuguesa não seja muito internacionalizada, é de 
destacar que os resultados vindos do exterior já são muito 
significativos andando em torno dos 30% dos lucros con-
solidados da banca. “Portanto, o que aconteceu foi que os 
lucros do interior desceram alguma coisa e os do exterior 
aumentaram”. O segundo aspecto é que uma boa parte 
da rendibilidade deriva em grande parte de dividendos de 
participações financeiras – “estou a falar de participações 
financeiras, como sejam numa EDP ou numa PT ou nou-
tras participações que os bancos têm que explicam uma 
grande parte dos restantes 70%”. 

Assim, afirma que “quando olhamos estritamente para a 
actividade bancária, em Portugal, o que vemos é uma ren-
dibilidade que é muito próxima de zero, sendo aliás isso 
que explica em grande parte aquela questão também tão 
mediática, todos os anos, dos impostos da banca porque 
o IRC, que é do que estamos a falar, aplica-se fundamen-
talmente à actividade bancária em Portugal”. Procurando 
resumir, António de Sousa disse que temos um sector que 
se mantém sólido, embora a sua evolução esteja ligada à 
evolução da economia. 

A Imagem da Banca
O orador referiu-se depois à imagem do sector dizendo 

que a mesma tem sido extremamente utilizada, nomeada-
mente em termos políticos: “algo que me custa sempre é 
ouvir dizer que os bancos estiveram na origem da crise”.  
Acrescentou que  isso corresponde à verdade, mas falta 
dizer que bancos eram esses. Tratou-se, sobretudo, de 
bancos anglo-saxónicos (dos Estados Unidos, Reino Unido 
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e Irlanda), sendo a Islândia um caso muito específico. Lem-
brou, no entanto, o impacto de outros países europeus 
que “interessantemente, normalmente, parecem colocar-
-se à margem desta situação”. 

Dialogar com o Cliente – O Papel da Formação
António de Sousa continuou dizendo que “a imagem 

do sector tornou-se bastante negativa e isto leva-me ao 
ponto seguinte, que tem a ver com o papel cada vez mais 
importante do relacionamento com o público, com os 
nossos clientes bancários e até com a sociedade em geral”. 
Lembrou de seguida que, neste domínio, o papel do IFB 
pode ser determinante na medida em que, quer os actuais, 
quer os futuros quadros bancários passam por aqui. 

Na mesma linha, acrescentou que “vamos voltar para 
uma situação que em Portugal nunca foi muito abandonada, 
mas em muitos outros sistemas financeiros internacionais 
praticamente desapareceu”. No seu entender, “os bancos 
mais bem sucedidos serão aqueles que forem capazes de, 
cada vez mais, voltarem a ser o banqueiro, que é ao mes-
mo tempo o conselheiro financeiro dos seus clientes”. Para 
isso, é preciso saber estabelecer uma boa relação com os 
clientes, o que só pode ser feito por pessoas “que tenham 
melhores qualificações, percebam melhor os produtos e 
sejam capazes de entender de que é que o cliente realmen-
te precisa”. Não se trata apenas de ter uma qualificação 
técnica, é preciso compreender o perfil do cliente e saber 
quais são os produtos mais ajustados para ele.

A Qualidade da Banca Portuguesa
O Presidente da APB chamou depois a atenção para a 

qualidade do serviço prestado pela banca em Portugal aos 
seus clientes, que é, “por qualquer critério que utilizemos, 
dos melhores em termos internacionais”. Lembrou no en-
tanto que, infelizmente, “é também algo que dificilmente 
conseguimos transmitir em Portugal”. Segundo o orador, 
isso deve-se ao facto de as pessoas  se terem habituado  
a esse elevado nível de qualidade de serviço sem terem 
a experiência do que acontece nos outros países. Vale a 
pena lembrar, por exemplo, o caso  típico do nosso siste-
ma de pagamentos, geralmente considerado ao longo de 
muitos anos um dos melhores do mundo e sempre pelo 
menos no top 3, em termos da União Europeia, quando 
não é mesmo considerado o melhor.

As Novas Directivas de Capital – Impactos
António de Sousa lembrou ainda outros aspectos em 

que “vamos ter de continuar a fazer o nosso trabalho e 
a melhorar”. Destacou a análise de risco, o compliance, 
“uma questão cada vez mais complexa para não dizer mais 
burocrática”, e o enquadramento da regulação e supervi-
são financeira.

Neste último aspecto, referiu que, em 2011, teremos 
novas directivas de capital da União Europeia, relacionadas 
com Basileia III, que obrigarão as instituições a pensar, em 
alguns casos, de forma diferente da que tinham até aqui. 

Pensar o Negócio Bancário
Para António de Sousa, tudo isto vai obrigar a pensar 

o negócio bancário de forma diferente. Lembrou que, 
no passado, o capital era relativamente abundante e fácil 
de captar e que isso não vai acontecer no futuro: “vai 
ser francamente mais caro, até pelo aumento do risco 
que está associado às instituições financeiras”. E tudo 
isso “ainda por cima condicionado, no caso português, 
muito provavelmente, por uma necessidade imposta cla-
ramente pelos investidores, no sentido de uma diminui-
ção dos níveis de leverage que eram habituais no sistema 
bancário”. 

O Banco como um Todo
Na parte final da sua intervenção, António de Sousa en-

fatizou a ideia de que “cada funcionário, cada colaborador, 
em cada instituição financeira, deve perceber o banco e a 
actividade bancária como um todo porque estamos em or-
ganizações que são sistemas altamente integrados”. Acen-
tuou que “é o sistema bancário que vai ter de ser cada vez 
mais organizado em torno do cliente, e não é o cliente que 
tem de andar à procura dos serviços”. Isso implica uma 
consciencialização de todas as pessoas dentro das institui-
ções financeiras e implica um nível de compreensão do 
que é a actividade bancária completamente diferente de 
quando era possível ter uma muito maior especialização e 
“esquecer”, digamos, o resto da actividade bancária.

Afirmou ainda que, nesta área, o IFB pode continuar 
a dar um contributo muito positivo, porque, dentro dos 
bancos, “esse conhecimento ainda não é tão extenso e 
aprofundado como possivelmente desejaríamos”. Lem-
brou que, com a volatilidade e a rapidez da mudança, 
é preciso acompanhar o que está a acontecer em áreas 
como o  risco, o compliance, as novas regras regulamenta-
res e outras: “estamos com certeza num período altamen-
te complexo, altamente imprevisível, em que a formação, 
por maioria de razão, se torna fundamental”.

António de Sousa terminou dizendo que “é neste 
aspecto que a Associação está tão empenhada na con-
tinuação e no fortalecimento do IFB, e mais uma vez 
agradeço a cooperação que tem sido dada pelos nossos 
associados”. 

“... estamos com certeza num 
período altamente complexo, 

altamente imprevisível, em que a 
formação, por maioria de razão, 

se torna fundamental.”.
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António Tomás Correia*

Ética e Responsabilidade 
Social
A Experiência do Montepio

Mutualismo e Responsabilidade Social
A Responsabilidade Social tem vindo a assumir um peso 

crescente nas estratégias empresariais, constituindo uma 
trave-mestra da actividade e da Comunicação Institucional 
e evoluindo da actuação filantrópica pontual para o concei-
to de desenvolvimento sustentável, no qual os pilares eco-
nómico, social e ambiental se harmonizam e concatenam, 
incorporando a ética em toda a cadeia de valor.

Neste entendimento, as empresas estão cada vez mais 
conscientes de que a adopção de um comportamento 
comprometido e transparente face à comunidade envol-
vente pode ser um factor determinante.

Junto das partes interessadas e da opinião pública em 
geral, a atitude que a empresa assume perante o ambien-
te, a forma como contribui para o desenvolvimento eco-
nómico e para a inclusão social e o comportamento que 
assume face aos seus colaboradores são questões cada vez 

mais pertinentes e que influenciam o estabelecimento e a 
manutenção da relação comercial.

Este conceito, recente para a maioria das organizações, 
é no entanto, um dos elementos do ADN do Montepio 
– instituição que, pela sua base mutualista, assenta a 
actuação na adopção de princípios éticos, na existência 
de um modelo de governação fundado na democracia, 
na participação livre e no exercício de uma cidadania 
responsável.

Balizado por estes valores e por uma missão de promo-
ção da coesão social e do bem-estar, o Montepio orienta 
a actividade no sentido da transparência, do primado do 
interesse do Associado e Cliente e da sustentabilidade do 
seu modelo de funcionamento.

Neste sentido, e ao incorporar nos seus discursos e 
práticas a noção de Responsabilidade Social, rejuvenesce 
terminologicamente uma forma de actuação sólida e exis-

“... as empresas estão 
cada vez mais conscientes 
de que a adopção de 
um comportamento 
comprometido e transparente 
face à comunidade envolvente 
pode ser um factor 
determinante.”
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tente desde a sua constituição, em 1840, enquanto, pela 
modernidade que a expressão incorpora, leva mais longe 
e torna mais actualizado o conceito de mutualismo que, na 
essência, constitui uma reafirmação dos objectivos preco-
nizados nos nossos estatutos centenários.

O Montepio e a Aproximação entre o Sector 
Privado e a Economia Social

Além de ser uma IPSS e a maior associação e organi-
zação da economia social em Portugal, o Montepio incor-
pora uma dimensão empresarial, protagonizada pela sua 
Caixa Económica e pelas demais empresas que integram o 
seu Grupo, no contexto das quais faz todo o sentido falar 
em Responsabilidade Corporativa.

Esta dupla natureza jurídica permite ao Montepio uma 
posição de charneira e de ponte entre o sector lucrativo 
e o sector social, num momento em que Portugal exige 
inovação e complementaridade.

Neste entendimento, o papel do Montepio assume ex-
trema importância na mediação entre estes dois mundos, 
ocupando uma posição-chave em matéria de identificação 
das necessidades de financiamento e de organização, mas 
também de construção e oferta de produtos e linhas de 
apoio adequadas.

Também a dinamização associativa e o desenvolvimen-
to de soluções financeiras específicas para o sector social 
indiciam uma postura alinhada com os princípios da ética 
corporativa e da convergência entre os diversos sectores, 
como as iniciativas “Cartão + Vida” ou “Donativos de Na-
tal” claramente exemplificam.

Reconhecendo o papel importante que pode desem-
penhar e a responsabilidade acrescida que deve assumir, 
o Montepio diversifica e consolida a sua actuação nos do-
mínios da Responsabilidade Social interna e externa. Por 
isso, mantém-se em sintonia e diálogo permanente com as 
estruturas federativas do sector da economia social e so-
lidária e procura estimular a reflexão em torno da susten-
tabilidade, da valorização e do crescimento da economia 
social como áreas de criação de riqueza e de emprego. 

Em articulação com os jornais Expresso e Diário Econó-
mico, o Montepio promoveu momentos cruciais de debate 
que reuniram académicos e dirigentes e elaborou o ma-
nual Construir Pontes, que tem por objectivo aproximar as 
empresas das estruturas sem fins lucrativos.

No contexto do GRACE, tem dinamizado workshops 
que apoiam as instituições na abordagem às empresas, 
sem recurso a intermediários ou esquemas de fundraising, 
e patrocinou o manual elaborado pela TESE sobre gestão 
das instituições particulares de solidariedade social.

Mas é necessário fazer mais, principalmente no domí-
nio da qualificação dos dirigentes, no apoio à certificação 
da qualidade, no auxílio à elaboração de planos de negócio 
e de modelos sustentáveis de funcionamento que libertem 
gradualmente as instituições da dependência do Estado. 

Nesse sentido, o Montepio aposta no estabelecimen-
to de parcerias com estruturas dedicadas à formação dos 
quadros dirigentes, contribuindo para o desenvolvimento 
das suas competências e para a valorização do voluntaria-
do de responsabilidade.

A este propósito, vale a pena distinguir os protocolos 
de cooperação em vigor com a Liga dos Bombeiros Portu-
gueses e com a Confederação das Colectividades de Cul-
tura e Recreio, entidades apostadas na credibilização dos 
dirigentes voluntários.

As parcerias também se estabelecem numa dimensão 
mais alargada, garantindo o alinhamento com outras em-
presas e a actualização dos seus conhecimentos em maté-
ria de Responsabilidade Corporativa.

Nessa linha, o Montepio aderiu a estruturas nacionais e 
internacionais que actuam neste domínio, das quais desta-
camos o GRACE, o Comité de Responsabilidade Social do 
European Savings Bank Group, o BCSD e a Juniors Achie-
vement, e mantém-se atento e disponível para encetar 
novas e promissoras alianças estratégicas neste domínio.

A Intervenção da Fundação Montepio
Mas é essencialmente através da Fundação Montepio, 

criada em 1995, que o Montepio concretiza a sua Respon-
sabilidade Social Externa, apostando no apoio estratégico 
a outras entidades da economia social, primordialmente 
nas áreas da solidariedade, saúde, educação e formação.

Só em 2010 foram financiadas 158 instituições, com um 
valor total de 1 670 229,82 euros, o que permitiu a aqui-
sição de equipamento, o desenvolvimento de acções de 

“... uma organização só é 
socialmente responsável se souber 

harmonizar a intervenção externa 
com a relação que estabelece com 

os seus colaboradores...”
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Citando...
  O inesperado acontece 

sempre.
Provérbio inglês

  Sonhe com as estrelas, 
apenas sonhe. Elas só 
podem brilhar no céu.

Fernando Pessoa

  O que marca a 
diferença não é o que 
fazemos de vez em 
quando, mas o que 
fazemos todos os dias.

Jenny Craig

  Não encontre um 
defeito, encontre uma 
solução.

Henry Ford

  De tudo quanto 
gastamos, o mais caro é 
o tempo mal gasto.

Antifonte – séc.V a.C.

  É muito mais 
fácil cumprir os 
compromissos, quando 
os conhece.

David Allen

  O maior erro é nada 
fazer por só poder 
fazer pouco.

Sydney Smith

  O início é metade de 
todas as acções.

Provérbio grego

formação e a melhoria global da pres-
tação de cuidados.

As áreas da Solidariedade Social 
e da Saúde foram as que reuniram 
apoios mais expressivos, tendo a Fun-
dação apoiado 87 instituições com 
um valor total de 597 296,97 euros. 

A Fundação Montepio foi, aliás, a 
primeira entidade nacional a contri-
buir, no âmbito da ajuda humanitária, 
para o apoio às vítimas da Madeira, 
tendo doado 150 000,00 euros à Ca-
ritas e estimulado, ao longo do ano, 
o aparecimento de projectos inova-
dores dirigidos a grupos vulneráveis, 
como, por exemplo, as pessoas ido-
sas vítimas de violência, as crianças 
privadas de meio familiar normal e as 
mães adolescentes.

No campo da Saúde, foram mui-
tas as entidades que contaram com a 
parceria do Montepio, salientando-se 
a Fundação Portuguesa de Cardiolo-
gia, a Associação Alzheimer Portugal, 
a Associação Abraço, a Liga Portugue-
sa contra o Cancro, a Liga Portuguesa 
contra a Sida e a Fundação Ernesto 
Roma; graças à nossa colaboração, 
puderam continuar as suas acções de 
informação e apoio aos doentes seus 
associados.

Ao nível da Educação e Formação, 
foram abrangidas cerca de 18 enti-
dades, com um total de 206 797,50 
euros. Destaca-se, neste domínio, o 
projecto “Prémio Escolar Montepio”, 
que, este ano, permitiu atribuir um 
donativo unitário de 25 000 euros às 
quatro escolas que apresentaram me-
lhores projectos.

A Fundação procura ainda anteci-
par os problemas e ajustar a sua inter-
venção aos desafios que vão surgin-
do, como o demonstra o Programa 
de Educação Financeira para crianças 
e adultos, que já abrangeu mais de 
2 000 pessoas e foi premiado com 
o “Award 2010” pela Organização 
Mundial da Família.

Outro bom exemplo é o projecto 
“Frota Solidária”, que oferece anual-
mente viaturas adaptadas a institui-
ções de solidariedade social, apoian-
do as organizações no campo da 

mobilidade e assegurando num sinal 
evidente de relação estreita e virtuo-
sa com a comunidade.

Em suma, a sua acção aposta na 
qualificação do sector social, acredi-
tando na sua pujança, modernidade e 
capacidade de constituir uma respos-
ta à conjuntura difícil que atravessa-
mos.

A Responsabilidade Social 
Interna

Mas uma organização só é social-
mente responsável se souber harmo-
nizar a intervenção externa com a 
relação que estabelece com os seus 
colaboradores, fazendo com que 
estes se reconheçam na instituição 
onde trabalham e da qual são asso-
ciados, identificando-se com os seus 
valores e práticas.

Da análise do Balanço Social do 
Montepio, claramente se infere a
preocupação existente na preserva-
ção do emprego, na criação de con-
dições de trabalho, na conciliação 
trabalho/família e no investimento na 
formação.

As políticas internas do Montepio 
denotam a focalização na pessoa e 
são disso exemplo os prémios ganhos 
em matéria de igualdade de oportuni-
dades, o apoio dado à Associação de 
Reformados e aos Serviços Sociais e 
a dinamização de um dos maiores e 
mais alargados programas de Volun-
tariado Empresarial.

Com uma média de 15 acções 
anuais, o Programa de Voluntariado 
do Montepio permite aos cerca de 
545 colaboradores inscritos expe-
rimentarem, durante o horário de 
trabalho e sem perda de regalias, a 
vivência da cidadania activa em prol 
da comunidade.

Por tudo isto, podemos afirmar 
que, para o Montepio, a Responsabi-
lidade Social é uma trave-mestra da 
sua actividade e uma bússola inspira-
dora que garante, em tempos con-
turbados, a fidelidade aos seus ideais 
mutualistas. 

*Presidente do Conselho de
Administração do Montepio.
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Francisco Luís*

Ir ao Banco a Qualquer Hora e em Qualquer Lugar. 
Mas com Precaução!

O termo phishing provém da palavra inglesa fishing, que 
significa pescar, fazendo alusão à tentativa de que as víti-
mas “mordam o anzol” e caiam no esquema.

Em termos genéricos, phishing é um método ilícito de 
capturar credenciais que ilude de tal forma o utilizador que 
o leva a revelar informação pessoal ou financeira (dados 
pessoais). Cibercriminosos enviam mensagens de correio 
electrónico aparentemente provenientes de instituições 
fidedignas, como é o caso das instituições bancárias, orga-
nismos públicos, forças de segurança, grandes operadores 
de comunicações, etc. Este tipo de mensagem apela a uma 
acção urgente por parte do utilizador, sob o risco de uma 
sanção, em regra de inibição do acesso às contas. 

As mensagens de phishing são divulgadas massivamente 
(spam) e direccionam a vítima para páginas criadas pelos 

cibercriminosos, onde se é levado, de forma enganosa, a 
fornecer as credenciais ou a executar um software mali-
cioso (malware). Caso o utilizador execute o malware, 
irá infectar o seu computador e, desta forma, o atacante 
poderá direccioná-lo para uma página muito idêntica à da 
instituição em causa ou capturar ilicitamente toda a infor-
mação digitada (keylogging) pelo mesmo.

Embora alguns ataques sejam grosseiros e fáceis de 
identificar, por utilização de expressões ou palavras pouco 
usadas ou inexistentes no nosso léxico, muitos são sofisti-
cados e bem elaborados, fazendo uso de vulnerabilidades 
técnicas muito recentes e usando a imagem institucional 
do site legítimo.

Os criminosos vão sempre atrás do dinheiro. Se cada 
vez mais pessoas são clientes de sistemas de home banking, 
é aí que eles vão focar a sua atenção. Ainda para mais, 
a transnacionalidade desta actividade dificulta em muito a 
investigação destes ilícitos. 

Os ataques de phishing e o malware usados são cada vez 
mais sofisticados e difíceis de detectar, mesmo para utiliza-
dores alertados para a temática da segurança. Com a mas-
sificação do acesso à Internet, muitas pessoas estão pela 
primeira vez a ter contacto com sistemas de correio elec-
trónico e browsers e, consequentemente, alguns utilizadores 
de sistemas de banca electrónica são ludibriados, fornecen-
do inadvertidamente os seus dados de acesso e autentica-
ção desses sistemas em resposta a mensagens de phishing.

Proteger o seu Computador
A responsabilidade de proteger o computador é do 

seu utilizador e, como tal, o primeiro passo para manter 
o computador protegido requer o uso de software ge-
nuíno, realizando regularmente a actualização do sistema 
operativo e das aplicações usadas, nomeadamente do seu 
browser, no site do fabricante. Active a funcionalidade de 
actualizações automáticas, seguindo as recomendações ou 
documentação do fornecedor.

Proteger o Dinheiro
Home banking
Conselhos aos Utilizadores
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“Os ataques de phishing e o malware 
usados são cada vez mais sofisticados 
e difíceis de detectar, mesmo para 
utilizadores alertados para a temática 
da segurança.”

Para realizar actualizações, recorra sempre ao site do 
fabricante. Não siga links para download nem realize ac-
tualizações com base em pesquisas que realizou na Internet.

O uso de software antivírus ajuda a proteger o seu com-
putador contra programas maliciosos. Deve instalar este 
tipo de aplicação e mantê-la actualizada numa base diária 
(actualizações automáticas são recomendadas). Ter um 
antivírus desactualizado é quase o mesmo que não ter an-
tivírus. Não instale no seu computador software antivírus 
ou outros que tenham proveniência desconhecida, uma 
vez que pode estar a instalar uma aplicação falsa denomi-
nada rogue security software ou scareware.

Faça uma verificação regular do conteúdo dos disposi-
tivos de armazenamento de dados do seu computador, fa-
zendo uso do seu antivírus, com vista a detectar eventuais 
infecções por software malicioso. 

Instale ou configure uma firewall pessoal. Esta aplicação 
visa impedir acessos remotos e não autorizados a dados 
ou recursos do seu computador quando está ligado à In-
ternet. 

Sem este tipo de protecção, o computador fica vulne-
rável a ataques.

A fim de evitar que as suas credenciais de acesso a um 
sistema de home banking, webmail, redes sociais ou outros 
sejam capturadas, evite a utilização de computadores e/
/ou redes públicas, nomeadamente redes wireless abertas 
e sem encriptação ou encriptação fraca, para aceder a es-
tes serviços.

Importante reter: 
• Usar software genuíno;
• Actualizar o software do seu computador com regu-

laridade no site do fabricante;
• Instalar um antivírus e mantê-lo actualizado;
• Instalar uma firewall;
• Evitar a utilização de computadores públicos para 

aceder a serviços de home banking.

Como Detectar um Esquema de Phishing
Nenhuma instituição, nomeadamente um banco, so-

licita aos clientes a confirmação/validação das credenciais 
de acesso e/ou validação, seja em páginas na Internet, por 
correio electrónico, por SMS ou por outra qualquer forma.

Mensagens de correio electrónico que solicitam infor-
mações confidenciais devem ser vistas como potenciais 
ameaças. O utilizador deve abster-se de clicar em links 
que vêm com a mensagem ou de responder ao solicita-
do, podendo sempre entrar em contacto com a institui-
ção através dos canais apropriados, da forma que costu-
ma fazer habitualmente, a fim de aferir da veracidade do 
pedido.

Quando estiver a usar o seu sistema de home banking, e 
caso lhe seja exibida uma página para preencher números 
respeitantes a dados de validação de operações (algumas 
coordenadas ou a totalidade do cartão matriz), isso sig-
nifica que o seu sistema informático foi comprometido. 
Aparentemente “está” no site do seu banco, mas, prova-
velmente, tal não corresponderá à verdade. Nunca deve 
fornecer dados de validação de operações a não ser que 
tenha efectivamente agendado ou realizado uma. 

Se for vítima de uma situação idêntica, entre de imedia-
to em contacto com o seu banco e solicite o cancelamento 
do seu contrato de adesão ao sistema de home banking, 
devendo o computador ser alvo de uma intervenção téc-
nica a fim de eliminar o software malicioso que nele se en-
contra instalado.

Como medida de segurança adicional, altere a sua pas-
sword regularmente. Não use passwords óbvias e tenha di-
ferentes passwords para aceder a diferentes serviços como 
sistema de home banking, webmail, redes sociais ou outros. 
Não registe os seus códigos de acesso ou validação de for-
ma a poderem ser consultados por terceiros (incluindo di-
gitalização ou armazenamento no seu computador). Não 
deve enviar os códigos de acesso por correio electrónico.

Um utilizador deve ainda verificar regularmente as con-
tas pessoais ou bancárias e comunicar qualquer alteração 
ou situação suspeita à entidade que administra a mesma.

Dê conhecimento às autoridades competentes para a 
investigação de processos deste tipo se for vítima de um 
esquema desta natureza. Preserve o computador a fim de 
serem recolhidas provas para o eventual processo-crime 
a ser instaurado.

As sessões de acesso a sites que envolvam autenticação 
devem sempre ser terminadas através da opção de sair 
(logout ou terminar sessão).
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Importante reter:
• Os bancos nunca pedem informação sobre os dados 

de autenticação de um cliente;
• Nunca envie informação pessoal que lhe seja solicita-

da por e-mail ou em páginas Web;
• Não siga os links dos e-mails suspeitos;
• Aceda ao site digitando o endereço da instituição. 

Não use links dos favoritos ou resultados de pesquisa 
em motores de busca;

• Desconfie de e-mails impessoais;
• Em caso de dúvida, contacte a entidade para con-

firmar a veracidade da mensagem (nunca utilize 
contactos referidos na mensagem ou em páginas 
suspeitas);

• Certifique-se que o site é seguro (cadeado ao lado 
do endereço ou no canto inferior direito do browser 
ou pelo endereço, que deve começar por “https://”);

• Active os filtros de phishing no seu browser;
• Altere a sua password regularmente.

E quando o Phishing É Bem Sucedido?
Quando o esquema de phishing é bem sucedido, os ci-

bercriminosos têm a possibilidade de transferir dinheiro 
das contas das vítimas. Nesse caso, vão precisar de ter 
disponíveis contas bancárias para onde vão transferir mon-
tantes de forma ilegítima. 

Estas contas são disponibilizadas por indivíduos recru-
tados através de empresas multinacionais fictícias que ofe-
recem “empregos” bem remunerados, cuja função final é 
receber dinheiro transferido por alegados clientes da em-
presa e remetê-lo, a troco de uma comissão, para um país 
estrangeiro, onde a empresa diz ter sede ou representa-
ção, tipicamente um país de Leste. 

Recomenda-se que não responda a ofertas de emprego 
desta natureza, ou seja, que envolvam a solicitação de pre-
enchimento de curriculum vitae e que incluam a menção do 
número da conta bancária.

Qualquer pedido de cedência, empréstimo ou abertura 
de conta bancária solicitada por terceiros, em regra per-
tencentes a círculos de pessoas próximas ou conhecidas, 
para recepção de quantias monetárias, a troco de uma 
eventual comissão, pode levar o respectivo titular da con-
ta a incorrer num crime, devendo, nestes casos, consultar 
o seu banco sobre a legitimidade da operação financeira 
em causa.

Em caso de qualquer dúvida, deve consultar o seu banco.
Importante reter:
• Nunca responda a ofertas de emprego deste tipo;
• Não ceda, empreste ou abra uma conta para receber 

quantias monetárias cuja proveniência desconhece;
• Nunca transfira dinheiro, por qualquer meio, para 

um destinatário que não conheça. 

Sistemas de Autenticação Multi-Factor
Os bancos actualmente estão a migrar para sistemas de 

autenticação de dois factores que combinam algo que 
o utilizador sabe (como um username e uma password) 
com algo que tem (smart card, token ou telemóvel), a fim 
de verificarem e validarem uma identificação ou opera-
ção.

Uma das soluções adoptadas para o mercado bancário 
tem sido o denominado “SMS token” (mensagem envia-
da com um código que validará a operação cujos dados 
constam da SMS). Nestes casos, o utilizador deve sempre 
confirmar os dados da operação, nomeadamente a con-
ta de destino e o montante. Não deve ainda fornecer, in-
dependentemente da forma de solicitação, algum código 
que tenha recebido e que não tenha tido origem numa 
operação por ele realizada naquele momento. Deve ainda 
comunicar à sua operadora de comunicações móveis al-
guma anomalia, como informação que o cartão GSM que 
está a usar não é válido na rede, uma vez que o mesmo 
poderá ter sido clonado ou emitida uma segunda via, de 
forma ilícita.

Existem outras soluções comerciais que poderiam 
igualmente ser adoptadas, como a virtualização da exe-
cução do browser, que acede exclusivamente ao sistema 
de home banking, para evitar alguns dos ataques mais co-
muns. 

No entanto, independentemente das medidas tecnoló-
gicas adoptadas, o phishing é um fenómeno que “veio para 
ficar”, pois o foco do ataque e as principais falhas estão 
do lado do utilizador. Assim, este deverá adoptar compor-
tamentos que o protejam destas situações, seguindo na 
íntegra as recomendações da sua instituição bancária e as 
boas práticas de segurança. 

*Inspector da Polícia Judiciária
Secção de Investigação de Criminalidade Informática e

Tecnológica da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo.

“Os bancos actualmente estão a migrar para sistemas de 
autenticação de dois factores que combinam algo que o 

utilizador sabe ... com algo que tem ..., a fim de verificarem e 
validarem uma identificação ou operação.”
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Os tempos que vivemos são de grandes restrições. Todos o sabemos, 
até porque o senti mos nas nossas vidas pessoais e profi ssionais. É 
por isso que não faz senti do termos nos bancos pessoas desaprovei-
tadas e desmoti vadas. Nunca fez e agora menos. Para o evitar, é ne-
cessário conhecer as principais difi culdades senti das na gestão das 
pessoas, quais as competências criti cas que contribuem para uma 
maior competi ti vidade e desenvolver um modelo de gestão de RH 
que promova e incenti ve o talento, associado a um plano efi ciente 
de comunicação. Vejamos uma perspecti va muito interessante, que 
parti lho, sobre os desafi os da comunicação. Boa leitura!

Bruno Valverde Cota
Coordenador da Secção 

Suzana Ferreira*

Os Desafi os da Comunicação 
(Bancária)

O parêntesis do título refere o âmbito que pretendo dar a esta exposição – os de-
safios da comunicação –, assumindo, desde já, que esta vai muito além da pu-
blicidade e dos meios mais tradicionais de comunicação. Comunicação é toda 

a mensagem verbalizada e não verbalizada que uma marca passa para o mercado, 
para os consumidores, quando se expõe. Até quando “comunica” para dentro da 
organização está a expor-se e a passar os valores subjacentes à sua actuação. Esses 
destinatários internos, que considero os principais embaixadores e influenciadores 
da marca, deverão ser sempre aqueles que mais devem saber e acreditar na mis-
são, no sentido da existência da marca; senão, todos os que com eles convivem 
serão, melhor ou pior, influenciados e a marca retirará daqui as consequências. 

Assim, uma marca é-o desde logo para os que a representam.
Quando nos perguntamos sobre quais os desafios da comunicação, de-

vemos questionar-nos sobre quais vão ser os desafios das pessoas, dos 
cidadãos, da sociedade. E a partir de agora vou passar a incluir-me no 
discurso porque sou pessoa e cidadã e vivo os momentos turbulentos, de 
mudança, que todos os demais portugueses e cidadãos do mundo vivem 
neste momento. Como diz David Cameron numa sua intervenção recen-
te, os recursos fáceis acabaram, a dívida mundial aumenta e teremos de 
aprender a viver com muito menos, a fazer mais com menos recursos. 
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Com respeito, seriedade e percebendo que devemos 
conhecer cada vez melhor as necessidades, anseios e no-
vos modelos de vida que as pessoas, todos nós, vamos 
ter que adoptar. Novas plataformas de comunicação, de 
relacionamento e de influência se desenham hoje mudan-
do completamente a capacidade e disponibilidade para as 
marcas se fazerem ouvir. O tempo, sendo o mesmo, pare-
ce menor perante tanto ruído, tanta solicitação e distrac-
ção, pelo bombear contínuo de informação e imagem que 
recebemos todos os dias. Temos aparentemente menos 
capacidade de descodificar informação complexa e difi-
culdade em parar para aprofundar ideias. Vem-nos tudo 
formatado para consumo imediato e parece-nos cada vez 
mais difícil apreender o que vemos e lemos, porque a sen-
sação é sempre a falta de tempo…

Mudar de estilo de vida, mudar a forma como encara-
mos o tempo, mudar a forma como nos vemos, mudar a 
atitude perante a informação e o conhecimento, ver como 
as gerações mais jovens estão a construir os seus modelos 
de vida, não recearmos a mudança e aproveitar o que ela 
na sua forma mais drástica nos obriga a entender o mundo.

Os dados estão lançados e as marcas vão ter de jogar 
um novo jogo.

Os bancos são ainda e continuarão a ser agentes muito 
importantes na sustentação de um mundo que ainda que 
em mudança precisa de os encarar como referência, refe-
rência de estabilidade e segurança, porque são os bancos 
que garantem ou devem garantir a estabilidade dos fundos 
necessários para uma vida com um desejável nível de con-
forto que o ser humano alcançou, e ainda que o tenha que 
rever, não abdicará de parte desse bem-estar económico 
e também social que conquistou.

Será fundamentalmente ao nível dos valores, do enten-
dimento das necessidades mais profundas das pessoas e 
das novas formas de relacionamento, influência e comuni-
cação entre os cidadãos que a comunicação bancária tem 
de ir buscar referências.

Assim, estaremos presentes nas plataformas digitais 
que se estão a desenvolver, com as mensagens focadas 
na necessidade de preservação de valores, na confiança 
de um relacionamento sério e próximo e em colabo-
ração com parceiros que partilhem a mesma visão do 
mundo. Este vai ser o nosso grande desafio e que já co-
meçou. 

*Directora de Comunicação e Marca
Caixa Geral de Depósitos.

Por outro lado, o mundo do grátis está a acabar, todos os 
dias ouvimos que a saúde deve ser paga, a educação deve 
ser paga, os recursos básicos devem ser pagos; ou seja, o 
modelo social e o mundo do infinitamente gratuito antevis-
to por aqueles que olhavam o potencial da Internet como 
criador de um novo racional económico estão a ser des-
tronados, porque efectivamente os tempos vieram mostrar 
que tudo tem um valor. E se esta era uma referência que 
tínhamos por via da educação que recebemos, alguns tenta-
ram nos últimos anos convencer-nos do contrário. Veja-se 
o exemplo do recentemente lançado The Daily, que assume 
que os conteúdos digitais devem ser pagos e vai introduzir 
no mercado, através da plataforma que no meu entendi-
mento mais vai revolucionar a comunicação e a forma de 
transmitir informação – os tablets –, um novo paradigma: os 
conteúdos informativos deverão ser pagos. A Internet de-
mocratizou e criou um mito que vai ser destruído e estamos 
a assistir a uma revolução na comunicação.

Por outro lado, o quadro mental das pessoas, que ou-
vem todos os dias que o dinheiro é escasso e que temos 
de pagar o que considerávamos adquirido como gratuito, 
acrescido da diminuição forçada do rendimento perma-
nente – aquele rendimento que esperamos ter em mé-
dia durante um ano e que nos permite decidir quanto 
canalizar para as nossas necessidades – determinado pela 
inflação, aumento das taxas de juro e a incerteza sobre 
a estabilidade do emprego, vão levar à adopção de com-
portamentos onde se passará da lógica do consumo para 
uma lógica de poupança. Lógica que de uma outra forma a 
geração dos 18-28 já assume na sua vida, uma vez que não 
tem emprego fixo ou estável, não vê o seu futuro forma-
tado com casamento, emprego e família e, sendo global, 
no sentido de saber acompanhar o que se está a passar em 
todo o mundo, não vai viver com as mesmas expectativas 
e os mesmos modelos de decisão que nós de gerações 
anteriores adoptámos e nos deixam chocados com o que 
se está a passar neste momento.

Assistimos a uma necessidade também de maior liber-
dade de expressão, veja-se a tensão no Médio Oriente, a 
um cansaço grande relativamente aos modelos políticos e 
económicos adoptados e que nos colocaram na situação 
actual, à visão economicista da vida e que contamina os 
valores que regem a vida em sociedade e que estão em 
desacordo total com o que é o ser humano. Olhámos até 
agora para a vida como regida pela economia, pela lógica 
do custo-benefício, pela contabilidade, enfim por concei-
tos redutores da dimensão humana.

Assim, como é que as marcas vão passar a lidar com 
tudo isto, com esta mudança profunda a que assistimos, 
nas expectativas, na forma como as pessoas repensam a 
sua vida e os seus valores?

“A Internet democratizou e criou 
um mito que vai ser destruído 
e estamos a assistir a uma 
revolução na comunicação.”
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Cristina Casalinho*

O Desafi o Presente da 
Economia Portuguesa

Análise Económica

Gráfico 1 – Dívida por Sector Institucional
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Nos últimos dez anos, a economia portuguesa tem 
vindo a apresentar regularmente saldos da balan-
ça corrente (composta por balança comercial, de 

rendimentos e de transferências correntes) no valor de 
cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Tal significa 
que o excesso das compras face às vendas que Portugal 
realiza com o exterior atinge, aproximadamente, 10% 
do valor acrescentado da produção gerada internamente 
em cada ano. Esta realidade é apenas possível, porque, 
ao longo da última década, o endividamento face ao res-
to do mundo cresceu. Ou seja, gastamos mais a comprar 
a terceiros do que aquilo que produzimos, porque esses 
terceiros se predispõem a emprestar-nos meios para ad-
quirirmos os seus produtos. Estes empréstimos, no fi-

nal de 2009, situavam-se em 
232,2% do PIB (123% do 

PIB em 2000). Como no 
mesmo período o inves-
timento nacional caiu 
(– 21,2% de variação 
em volume acumulada 
entre 2000 e 2009), 
o endividamento e as 

aquisições ao exterior 
orientaram-se sobretudo 

para bens destinados ao 
consumo e não, como seria 

desejável, para amplia-
ção da capacida-

de produtiva do 
país, não pro-
movendo, por 
consequência, 
a capacidade 
de reembolso 
das dívidas 
contra ídas 

“... gastamos mais a comprar 
a terceiros do que aquilo que 
produzimos, porque esses 
terceiros se predispõem a 
emprestar-nos meios para 
adquirirmos os seus produtos.” 

pela economia nacional (Gráfico 1).
Ao invés de outros países europeus que enfrentam difi-

culdades semelhantes às portuguesas, o elevado endivida-
mento da economia nacional não radica num determinado 
sector institucional, mas é um elemento transversal. Es-
tado, famílias e empresas encontram-se fortemente endi-
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vidados. Geralmente, o nível de endividamento público é 
muito debatido, pois as medidas de contenção da despesa 
e/ou de aumento da receita afectam a grande maioria da 
população. Porém, em termos de comparações interna-
cionais, o elemento mais saliente do endividamento na-
cional resulta do peso do financiamento na estrutura de 
capital das empresas. Por conseguinte, em paralelo com 
a redução do défice público, também empresas e famí-
lias terão de realizar um esforço no sentido de reduzir as 
suas necessidades de financiamento. O cenário ideal seria 
Portugal conseguir diminuir as suas necessidades de finan-
ciamento mediante aumento das exportações líquidas (di-
ferença entre exportações e importações), sem pôr em 
causa o padrão da procura interna. Contudo, este objec-
tivo apenas poderá ser concretizado a longo prazo. No 
curto prazo, uma retracção das necessidades de financia-
mento externo impõe uma diminuição da despesa interna. 
Famílias, Estado, empresas terão de poupar mais. Poupar 
mais, consumir menos significa que não só a procura di-
rigida ao exterior se contrai, mas igualmente a orienta-
da para produtores locais, o que tenderá a implicar um 
arrefecimento da actividade económica. Por essa razão, 
em 2011, dificilmente a economia portuguesa apresentará 
crescimento. Muito embora as exportações devam conti-
nuar a apresentar um desempenho muito positivo (a maio-
ria das previsões aponta para uma expansão real de cerca 
de 5,5%) e as importações se retraiam por menor pro-
cura doméstica, o produto tenderá a encolher por maior 
prudência no investimento das empresas, maior controlo 
nas despesas públicas e maior aperto nos orçamentos fa-
miliares. Com efeito, 
em 2011, as famílias e 
os seus rendimentos 
serão negativamente 
influenciados: pela per-
sistência de elevado 
desemprego, designa-
damente de longa du-
ração, que perde aces-
so a protecção social; 
pelo agravamento da 
carga tributária; por 
aumento dos preços 
administrados, ener-
géticos e alimentares 

na sequência da subida dos seus preços internacionais; e, 
finalmente, pela suave mas progressiva elevação das taxas 
de juro.

Esta contracção, muito embora nefasta no curto pra-
zo, concretamente pelos efeitos sociais associados, deverá 
permitir uma alteração dos fundamentos do crescimento 
português. Numa economia em fase de maturidade, com 
o ciclo do crédito esgotado, o que impossibilita continuar 
a mascarar estagnação de rendimentos com ampliação de 
oportunidades de acesso ao crédito, e defrontando desa-
fios de concorrência externa intensos, o modelo de cres-
cimento baseado na expansão da procura doméstica tem 
de se re-adequar.

Portugal é, reconhecidamente, uma das economias 
mais penalizadas pela abertura do comércio internacional 
a leste (na Europa e Ásia), porque tende a competir nos 
mesmos mercados com os mesmos produtos. Ora, o país 
não pode continuar a competir pelo preço, na medida em 
que os custos, durante ainda largos anos, serão decisiva-
mente superiores aos dos concorrentes próximos. Assim, 
a aposta tem de ser em capacidade produtiva e inovação, 
na procura de novos mercados, no desenvolvimento de 
novos produtos. Para a sua concretização é indispensável 
investimento. Dado o nível de endividamento da econo-
mia nacional, bem como a presente relutância dos princi-
pais financiadores em renovar os empréstimos, é funda-
mental aumentar a poupança.

Nos últimos dez anos, a par da ampliação da magnitude 
do desequilíbrio externo (diferencial entre vendas e com-
pras ao exterior), que alimentou o endividamento exter-

“Dado o nível de endividamento da economia 
nacional, bem como a presente relutância dos 

principais financiadores em renovar os empréstimos, é 
fundamental aumentar a poupança.”

Quadro 1 – Balança Corrente e de Capital
em % do PIB

2000 2003 2007 2008 2009 2010E

Balança corrente – 10,2% – 6,1% – 10,1% – 12,6% – 10,3% – 9,7%

   Balança comercial (bens e serviços) – 11,1% – 6,5% – 7,5% – 9,5% – 6,9% – 6,0%

      dos quais – Energia – 3,1% – 2,6% – 3,7% – 4,7% – 2,9% – 3,4%

   Rendimentos – 2,1% – 1,7% – 4,2% – 4,5% – 4,7% – 4,4%

   Transferências correntes 3,0% 2,1% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4%

Balança de capital1 1,4% 1,9% 1,2% 1,5% 0,8% 0,7%

Balança corrente + Balança de capital – 8,9% – 4,2% – 8,9% – 11,1% – 9,4% – 8,9%
1Inclui maioritariamente transferências da União Europeia.

Fonte: Banco de Portugal, GEE, BPI
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no, outras mudanças foram operadas. Excluindo a balança 
energética (retirando a compra e venda de petróleo e re-
finados), o défice comercial (saldo entre entradas e saídas 
de bens e serviços) caiu de cerca de 8% do PIB em 2000 
para, aproximadamente, 2,6% do PIB em 2010. As em-
presas portuguesas exportadoras têm vindo a fazer o seu 
trabalho de casa (Quadro1). Em termos de custos, con-
cretamente, constata-se que os sectores manufactureiros, 
expostos a concorrência externa, não registam significati-
vos aumentos de custos unitários do trabalho nos últimos 
dez anos, o que contrasta com a observação da economia 
como um todo ou dos serviços, em particular. Um aspecto 
fulcral da batalha afigura-se em fase de resolução.

Existem outros sinais de avanço. A persistência da ba-
lança corrente negativa em torno dos 10% do PIB, após 
os progressos na balança comercial, explica-se com o 
aumento da dívida externa e consequente agravamento 
do serviço da dívida. Se o défice da balança comercial se 
retraiu, o da balança de rendimentos ampliou-se conside-
ravelmente, ocupando a folga criada. A diminuição desta 
factura exige, necessariamente, queda da dívida externa. 
A este respeito, registam-se progressos. Desde 2007, a 
queda da taxa de poupança das famílias foi interrompida, 
tendo encetado uma recuperação. Pelo lado do Estado, a 
queda dos défices públicos entre 2010 e 2013, altura em 
que as autoridades pretendem atingir um excedente pri-
mário (saldo total excluindo juros da dívida) de 1,9% do 

PIB, promove a estabilização da dívida pública, um passo 
significativo na contenção da dívida externa, na medida em 
que a dívida pública portuguesa é detida em, aproximada-
mente, 70% por não residentes (Gráfico 2).

A despeito dos importantes desafios de curto prazo, os 
quais poderão implicar uma retracção do produto inter-
no e limitar o potencial de crescimento do rendimento, 
emerge a evidência de que este desafio poderá ser supe-
rado com sucesso, na medida em que os vários sectores 
económicos nacionais já encetaram o movimento correc-
tivo e alguns sinais dos seus resultados são já visíveis. O 
sector exportador soube defrontar o choque concorren-
cial de leste com garbo e as exportações de bens e de ser-
viços, com especial destaque para o turismo e serviços de 
consultoria técnica, crescem sustentadamente. Os custos 
têm-se revelado contidos, com a inflação média em Portu-
gal, excluindo fenómenos administrados, inferior à média 
europeia. A poupança doméstica, pública e privada, está 
a aumentar, favorecendo a queda do endividamento ex-
terno e do peso do seu serviço. No final deste período de 
correcção de desequilíbrios, Portugal poderá atingir um 
modelo de crescimento mais sustentável e mais equilibra-
do. Os indícios presentes são prometedores. 

*Economista-Chefe, Banco BPI, SA
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Gráfico 2 – Poupança das Famílias e do Estado

% do rendimento disponível para poupança, % do PIB

“O cenário ideal seria Portugal conseguir diminuir 
as suas necessidades de financiamento mediante 
aumento das exportações líquidas (diferença 
entre exportações e importações), sem pôr em 
causa o padrão da procura interna.”
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Seminário

Normas Comportamentais na Banca de Retalho

Realizou-se em Lisboa, a 23 de Fevereiro de 2011, o seminário Normas Comportamentais na Banca de Retalho, organi-
zado pelo Insti tuto de Formação Bancária em parceria com o Banco de Portugal. 
Neste seminário, foram parti lhados com os parti cipantes temas de primordial importância para as insti tuições de cré-
dito no domínio da Regulação e Supervisão Comportamental que incluiu uma abordagem aos desenvolvimentos inter-
nacionais na matéria.
A apresentar estes tópicos esti veram como oradores Carlos da Silva Costa, Governador do Banco de Portugal; António 
de Sousa, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos; Lúcia Leitão, Directora do Departamento de Supervisão 
Comportamental do Banco de Portugal, e Pedro Duarte Neves, Vice-Governador do Banco de Portugal. 

Carlos da Silva Costa
Governador, Banco de Portugal

Ao iniciar a sua intervenção Carlos da Silva Costa destacou a importância 
deste tema. Referiu que a Supervisão Comportamental é uma área onde é 
necessário trabalhar em parceria. Manter uma relação equilibrada implica um 
trabalho em conjunto entre “as instituições financeiras, a Associação Portugue-
sa de Bancos, o Banco de Portugal e, também, os representantes das entidades 
que a supervisão comportamental pretende ter em conta, que são os clientes 
bancários”.

Segundo o Governador do Banco de Portugal, “o reconhecimento da impor-
tância da fiscalização e da conduta das instituições de crédito, na comercializa-
ção dos produtos e serviços bancários de retalho é muito recente e, nessa me-
dida, é importante intensificar a nossa relação com as instituições de crédito”.

Carlos da Silva Costa recordou-nos que a relação do cliente com a institui-
ção financeira recebeu um foco muito particular a partir do momento em que 
se deu a crise. A capacidade financeira do cliente passou a estar presente no 
processo de negociação. “Não basta que o cliente perceba o produto. É preci-
so que o cliente tenha capacidade financeira para acomodar o risco associado 
ao produto”. A relação entre as instituições de crédito e os seus clientes é por 
natureza assimétrica. Em termos de informação, em termos de capacidade fi-

A Regulação e a Supervisão 
Comportamental na Banca
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nanceira, em termos de alinhamento 
de interesses. Nesta óptica, o orador 
salientou que “é necessário assegurar 
uma oferta de produtos financeiros 
ajustada ao perfil do cliente e que 
simultaneamente ultrapasse quer a 
assimetria de informação, quer a de-
sigualdade que existe para acumular 
perdas entre a instituição e o cliente”.

No decorrer da apresentação de 
Carlos da Silva Costa ficou bem ex-
pressa a ideia de que o activo mais 
importante do sistema financeiro é 
a confiança. “A confiança entre o sis-
tema financeiro e os aforradores é 
fundamental. Se se gera um ambiente 
de desconfiança, é óbvio que todo o 
sistema financeiro perde”. E, nesta 
linha de raciocínio, ouvimos Carlos 
da Silva Costa dizer que tanto o Ban-
co de Portugal como os legisladores 
entendem que é necessário fazer um 
esforço para termos um quadro sis-
témico que se baseia em três pilares: 
na exigência de uma informação mais 
transparente e rigorosa sobre os pro-
dutos comercializados; na definição 
de regras de funcionamento para os 
mercados onde esses produtos estão 
a ser comercializados; na promoção 
de acções de formação financeira. Em 

função destes três pilares têm sido 
solicitadas aos supervisores novas 
tarefas: fiscalizar a conduta das insti-
tuições de crédito na comercialização 
dos seus produtos e estar atentos 
ao cumprimento das normas legais 
e regulamentares que estruturam os 
mercados. 

Carlos da Silva Costa referiu que  
a supervisão prudencial e a supervi-
são comportamental são duas faces 
da mesma moeda, que é a moeda 
da estabilidade financeira. “visam um 
sistema financeiro estável e sólido ca-
paz de cumprir aquilo que se espera 
dele, que é a canalização da poupança 
para os agentes económicos que têm 
necessidades de financiamento e ao 
mesmo tempo a garantia de remune-
ração e recuperação dos valores in-
vestidos por parte dos seus clientes”.

O orador destacou ainda que o 
Banco de Portugal, no seu papel de 
mediador, tem estado muito activo 
no que diz respeito à transparência 
dos contratos e à gestão de recla-
mações. Trata-se de algo a gerir com 
uma grande discrição mas, simulta-
neamente, com um grande poder de 
persuasão para criar confiança na re-
lação entre o sistema financeiro e o 

cliente. O papel do Banco de Portugal 
é garantir o equilíbrio. A confiança no 
sistema não pode ser posta em causa. 

Para o Governador do Banco de 
Portugal ainda há muito a fazer na 
área da supervisão comportamental. 
Deu como exemplo que é preci-
so reforçar a literacia financeira dos 
clientes quando pedem um crédito e 
acentuar a responsabilidade de quem 
dá esse crédito. Para isso será neces-
sário colocar em prática, como já foi 
decidido, um programa nacional de 
formação financeira. 

O Governador do Banco de Por-
tugal finalizou a comunicação re-
cuperando uma ideia que lhe tinha 
merecido um especial destaque – o 
papel do colaborador de balcão. Ti-
nha-nos dito que o cliente, em geral, 
considera a informação dada pelo 
colaborador de balcão como fiável. 
O colaborador tem de ter formação 

“...o activo mais 
importante do 
sistema financeiro 
é a confiança.”
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nos produtos que vende ao cliente. 
Tem de ter a capacidade de explicar o 
que está a vender… Citando as suas 
palavras: “não se esqueçam de que a 
cara das instituições financeiras são os 
colaboradores que estão ao balcão”.

A Regulação e a Supervisão 
Comportamental na Banca

António de Sousa
Presidente,

Associação Portuguesa de Bancos

O Presidente da Associação Por-
tuguesa de Bancos ressaltou na sua 
intervenção que todas estas questões 
da regulação e das normas comporta-
mentais não são novidade; no entan-
to, o eclodir da crise financeira, veio 
acentuar as medidas de supervisão 
comportamental.

António de Sousa deu o exem-
plo da crise do subprime nos EUA, 
que expôs de forma clara os riscos a 
que podem estar sujeitos os clientes 
bancários e as consequências desses 
riscos para o sistema financeiro. Se o 
princípio do subprime poderia pare-

cer à partida favorável, veio a revelar-
-se muito prejudicial. Daí que tenha 
sido necessário insistir nas normas 
comportamentais da banca de reta-
lho de modo a evitar que venhamos 
a assistir a situações tão graves como 
as que aconteceram nos últimos anos.

Para o orador, a questão que se co-
loca quando falamos destas matérias 
é a de sabermos como se obtém um 
justo equilíbrio entre, por um lado, a 
desregulamentação agressiva e exces-
siva que aconteceu baseada apenas na 
auto-regulação e, por outro lado, o 
enquadramento excessivo que acaba 
por subverter as normas de mercado.

O Presidente da APB referiu-se ain-
da ao muito que há a fazer no campo 
da literacia financeira. Disse que “o 
que se nota nos inquéritos é que o 
desconhecimento dos produtos ban-
cários é muito grande”. A ligação entre 
o banco e o cliente assenta numa rela-
ção de confiança estabelecida através 
dos funcionários bancários. No entan-
to, muitos clientes desconhecem os 
produtos que estão a tentar comprar.

A este respeito o orador acrescen-
tou ainda que “a literacia financeira 
é muito relevante para a Associação 
Portuguesa de Bancos e seus associa-
dos. Começámos algumas acções de 
formação conjunta e esperamos que 
passe a ter maior visibilidade no de-
correr deste ano”. 

Segundo António de Sousa, a rela-
ção que se estabelece entre o funcio-
nário e o público foi reforçada com 
o gestor de cliente como interlocu-
tor único. Contudo isso implica que 
esta pessoa tenha conhecimentos 
suficientes para, na sua interacção 
com os clientes, gerar uma relação 
de confiança. Os produtos financei-
ros aumentaram a sua complexidade 

e muitos deles são de difícil explica-
ção. Para benefício mútuo, o gestor 
tem de saber o que é desejável para 
determinado cliente e é fundamental 
que a relação seja transparente.

António de Sousa realçou ainda 
que o Instituto de Formação Bancá-
ria tem um papel fundamental nesta 
área: “a banca tem recursos humanos 
altamente qualificados, mas necessita 
de uma formação abrangente, pro-
funda e integradora”.

A concluir, o presidente da APB 
referiu que, como em quase tudo na 
vida, a grande questão está no justo 
equilíbrio entre os objectivos e os 
meios e os custos para os atingir. Não 
devemos no entanto esquecer que, 
“no fim do dia o grande objectivo são 
as pessoas…”

O Novo Enquadramento 
Normativo Comportamental 
para a Banca

Maria Lúcia Leitão
Directora, Departamento de 
Supervisão Comportamental,

Banco de Portugal

“a banca tem recursos humanos 
altamente qualificados, mas necessita de 

uma formação abrangente, profunda e 
integradora.”
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Lúcia Leitão começou por recor-
dar aos participantes que “o Banco 
de Portugal vigia o funcionamento 
dos mercados de produtos e serviços 
bancários de retalho. Nestes merca-
dos as instituições de crédito actuam 
por conta do seu balanço. Na sua 
actuação enquanto intermediários 
financeiros – sujeita às normas do 
Código dos Valores Mobiliários – o 
comportamento dos bancos é super-
visionado pela CMVM”. Continuou a 
sua exposição enunciando regras de 
conduta para as instituições de crédi-
to que considera fundamentais: com-
petência técnica, diligência, neutra-
lidade, lealdade, discrição e respeito 
pelos interesses dos clientes. 

A oradora explicitou de seguida a 
estratégia da actuação do Banco de 
Portugal referindo-se às principais 
iniciativas regulamentares recente-
mente tomadas que abrangeram os  
seguintes domínios: preçários, cré-

dito aos consumidores, serviços de 
pagamento, crédito à habitação. No 
entanto, centrou o essencial da sua 
intervenção fazendo uma oportuna 
síntese do actual quadro normativo 
da banca de retalho nos seguintes 
aspectos: publicidade, depósitos e 
contas, crédito à habitação, crédito 
aos consumidores e gestão de recla-
mações. 

Depois de fazer o enquadramento 
legal e regulamentar da publicidade 
recordou alguns princípios e regras 
que considera fundamentais, como a 
transparência, o rigor e o equilíbrio. 
Lembrou, nomeadamente, que não 
é permitida a omissão de informação 
necessária para avaliar correctamente 
as características destacadas pela  pu-
blicidade aos produtos. 

Lúcia Leitão destacou de seguida 
alguns aspectos da regulamentação 
sobre depósitos, contas, crédito à ha-
bitação e crédito aos consumidores 
chamando especial atenção para as 
questões a que atribui maior impor-
tância.

A oradora deteve-se com particu-
lar atenção no enquadramento legal e 
regulamentar da gestão de reclama-
ções lembrando “a obrigatoriedade 
de existência e disponibilização do 
livro de reclamações em todos os 
estabelecimentos das instituições de 
crédito, sociedades financeiras, insti-
tuições de pagamento e prestadores 
de serviços postais no que se refere 
à prestação de serviços de pagamen-
to”. Afirmou ainda que o Banco de 
Portugal tem o dever de “apreciar 
as reclamações com imparcialidade, 
celeridade e gratuitidade; definir os 
procedimentos e os prazos relativos à 
apreciação das reclamações; adoptar 
as medidas adequadas para a sanação 

dos incumprimentos; tornar público 
anualmente informação sobre áreas 
de incidência, entidades reclamadas 
e tratamento dado às reclamações”.

Referiu-se ainda à figura do prove-
dor do cliente lembrado que “as en-
tidades que sejam designadas como 
“provedor” ou “provedor do cliente” 
devem actuar com imparcialidade e 
independência face à respectiva ins-
tituição”. 

Desenvolvimentos Internacionais 
da Supervisão Comportamental 
na Banca

Pedro Duarte Neves
Vice-Governador, Banco de Portugal

O Vice-Governador do Banco de 
Portugal salientou no início da sua 
exposição que “o comportamen-
to tendencialmente imperfeito dos 
mercados financeiros a retalho tem 
vindo a justificar uma intervenção das 
autoridades de regulação de forma 
a atenuar esta relação desigual”. Es-
tas falhas de mercado impedem uma 
correcta avaliação de encargos e/ou 

“... regras de 
conduta para 

as instituições 
de crédito... 

competência 
técnica, diligência, 

neutralidade, 
lealdade, discrição 

e respeito pelos 
interesses dos 

clientes.”
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rendimentos esperados e dos riscos associados e limitam 
a capacidade dos clientes poderem escolher entre diferen-
tes instituições de crédito.

O orador sublinhou de seguida que “a importância das 
temáticas comportamentais tem sido reforçada nas preo-
cupações dos supervisores dadas as alterações estruturais 
na economia, ocorridas nos últimos anos” e lembrou que 
as circunstâncias conjunturais actuais exigem um reforço 
dos níveis de poupança e uma redução dos níveis de en-
dividamento.

Pedro Duarte Neves afirmou de seguida que “a regu-
lação dos produtos bancários a retalho tem também as-
sumido uma maior importância no programa de trabalho 
de organizações internacionais, como a OCDE e a UE.” 
Destacou ainda o facto de terem sido atribuídas funções 
de supervisão comportamental à nova Autoridade Bancá-
ria Europeia.

Como principais temas actualmente na agenda interna-

cional, Pedro Duarte Neves enumerou: o crédito respon-
sável, o incumprimento e atraso de pagamento, vendas 
associadas, estímulos à mobilidade, literacia financeira, in-
clusão financeira e as reclamações e resolução alternativa 
de litígios.

O Vice-Governador do Banco de Portugal mencionou 
a importância da responsabilidade na concessão e contra-
tação de crédito como sendo “um objectivo que passa por 
sensibilizar as instituições para a necessidade de avaliação 
detalhada da capacidade de o cliente responder a todas as 
obrigações decorrentes do contrato e os clientes para a 
necessidade de uma correcta compreensão de todos os 
riscos associados a um contrato de crédito”.

Sobre o incumprimento e atraso de pagamento o ora-
dor disse que “a aplicação do princípio da concessão res-
ponsável de crédito na fase de execução do contrato tem 
motivado o estabelecimento de deveres de conduta a ob-
servar pelas instituições”.

Outro tópico destacado na agenda internacional, foi o 
das vendas associadas. “Tem-se assistido à generalização 
da comercialização de cabazes de produtos e/ou serviços. 
Esta associação pode decorrer da complementaridade 
natural entre os produtos e serviços incluídos no cabaz, 
pode ter como objectivo obter um maior grau de fideli-
zação ou destinar-se a ir ao encontro das preferências dos 
clientes”. Os estímulos à mobilidade também fizeram par-
te desta partilha de informação. Assim, “a possibilidade de 
os clientes transferirem, sem custos significativos, os seus 
produtos e serviços financeiros entre instituições de cré-
dito permite-lhes aferir regularmente se os produtos que 
detêm são os que mais se adaptam às suas necessidades”. 

Segundo Pedro Duarte Neves “em todos os países exis-
tem pessoas excluídas do sistema financeiro”. Esta situação 
requer uma definição de serviços mínimos bancários e uma 
promoção da formação financeira… Não esqueçamos que 
“cidadãos mais informados e com maior nível de forma-
ção ajudam a monitorizar os mercados e através das suas 
decisões de escolha de produtos financeiros ajustados ao 
seu perfil de risco e às suas necessidades contribuem para 
a maior estabilidade do sistema financeiro”. As principais 
orientações para minimizar este contexto são, para o Vice-
-Governador do Banco de Portugal, implementar estraté-
gias nacionais de formação financeira, integrar a literacia 
financeira nos currículos escolares, realizar inquéritos à 
literacia financeira e criar portais de literacia financeira.  

“... as circunstâncias 
conjunturais actuais exigem 

um reforço dos níveis de 
poupança e uma redução dos 

níveis de endividamento.”
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Divulgando...
                                             

  

    

                                          

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa biblioteca:

• Edições Sílabo – Estratégia Organizacional Dinâmica, de José 
Moleiro Martins; Liderança e Género, de Carlos Barracho e Claúdia 
Martins; Estatística para Economia e Gestão, de José Castro Pinto e 
José Dias Curto; Futuros e Outros Derivados – Ganhar (e Não Perder) 
nas Bolsas e nos Mercados OTC, de Domingos Ferreira; Estatística 
Precisa-se, de Ana Macedo e Niza Gonçalves;

• Editora RH – Empreendedorismo, de Agostinho Inácio Bucha; 
Psicologia Aplicada – Coordenação de Miguel P. Lopes, Patrícia J. 
da Palma, Rui B. Ribeiro e Miguel P. e Cunha; Fusões e Aquisições: 
O Papel Central da Liderança Intermédia na Gestão do Choque de 
Culturas, de Damasceno Dias, Albino Lopes e Pedro Parreira;

• Academia do Livro – Top Service – A Escolha É Sua, de Carla 
Carvalho Dias.

Os nossos agradecimentos aos editores. 

  Ao contrário do que sucedeu num passado recente, empresas e 
pessoas nunca foram tão forçadas a se renovarem permanentemen-
te. Esta é a máxima deste início de século. E a notícia, boa ou má, é 
que isto é apenas o começo. Vem mais por aí. Prepare-se.
Luís Rasquilha, em Tendências e Gestão da Inovação, editado 
pela Verlag Dashöfer, apresenta-nos, de forma consistente, coe-
rente e eficaz técnicas de identificação de tendências e a sua trans-
formação em projectos que agregam valor.

  A Cultura-Mundo – Resposta a uma Sociedade Desorienta-
da, de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, publicado pela Edições 
70, parte da hipótese de que há duas ou três décadas se instalou um 
terceiro modelo que constitui o horizonte cultural das sociedades 
contemporâneas na época da globalização.
A revolução já não está na ordem do dia, mas a capacidade de fazer 
história está longe de ter desaparecido. A cultura democrática, mais 
do nunca, está em aberto e por inventar, requerendo que se mobili-
ze a inteligência e a imaginação de todos nós.

  Um dos paradoxos mais gritantes e chocantes do nosso tempo 
assenta num consumo diligente que escamoteia ou ilude os cuidados 
da cidadania. Vivemos a ilusão do hiper-consumo, sob o primado do 
“bom, bonito e barato”, aliviando a nossa consciência com algumas 
preocupações ecológicas, intermitentes e inconsequentes, em ter-
mos de cidadania.
Consumidor Diligente – Cidadão Negligente, de Mário Beja 
Santos, publicado pelas Edições Sílabo, procura fazer o diagnósti-
co desse paradoxo e contribuir para a reconciliação entre o consu-
midor e o cidadão.

  Não se gere/lidera do mesmo modo em Portugal, na China ou na 
Suécia. A actuação na arena global coloca desafios à gestão de pesso-
as que não ocorrem em contexto simplesmente nacional.
Quantas pessoas e empresas bem sucedidas no seu país de origem fra-
cassam no estrangeiro? Manual de Gestão Transcultural de Recur-
sos Humanos, de Arménio Rego e Miguel Pina e Cunha, publicado 
pela Editora RH, ajuda-nos a compreender estes desafios. No CD de 
apoio, é ainda facultado um vasto elenco de exercícios que podem ser 
utilizados em eventos formativos e apoiar decisões de gestão.

  O que é que Mozart, Venus Williams e Miguel Ângelo têm em 
comum? 
Neste novo e audacioso olhar sobre o comportamento humano, 
Matthew Syed explora a nossa natureza competitiva – por que ra-
zão vencemos, por que razão não vencemos e como é que jogamos 
o jogo da vida. Apoiando-se em investigações científicas de vanguar-
da, Bounce – Mozart, Federer, Picasso, Beckham, e a Ciência 
do Sucesso, editado pela Academia do Livro, desfaz mitos sobre 
a meritocracia, o talento, o desempenho e a mente. Provocante e 
inovador, mostra-nos ainda como a competição nos permite desco-
dificar os mistérios da natureza humana.

  Falar sobre webmarketing sem falar no Google é como falar sobre 
os oceanos sem referir a água. Actualmente, o Google mantém a 
sua posição de liderança no mercado da busca, devido à sua procura 
permanente por novas ideias e soluções cujo expoente máximo se 
materializou no Google Labs, de onde saíram invenções com reper-
cussão mundial, como o Google Earth, Google Maps, Google Docs, 
Gmail, etc.
Google Marketing – A Mais Poderosa Arma para Atingir os Seus 
Clientes, de Carlos Pinto Ascensão, publicado pelas Edições Síla-
bo, foca, entre outras, a temática da optimização dos sítios.
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Inovação e
Sistemas de 
Informação

José Monteiro Barata*
Coordenador da Secção 

Inovação pelo Design
As Instalações e os
Layouts de Serviços
1. Introdução

A mudança tecnológica e organizacional está cada vez mais relacionada com 
as actividades de design, nas suas diversas manifestações concretas – ideia cla-
ramente patente na expressão design-driven innovation (ver Verganti, R., 2009, 
entre outros). Assim, este artigo visa, sinteticamente, elencar algumas notas 
sobre a importância das decisões relativas à concepção de instalações e de 
layouts, sublinhando o seu carácter interdependente. Pretende-se perspecti-
var esta análise segundo as noções actuais do denominado design thinking.

Propõe-se, pois, um plano de análise em que o design interactua com 
um triângulo em cujos vértices encontramos a tecnologia, a concepção das 
instalações e o desenho dos layouts (Figura 1).

Figura 1 – Plano de Análise: Design, 
Instalações e Layouts

DESIGN

INSTALAÇÕES

TECNOLOGIA

LAYOUTS

As tecnologias 
de sistemas de 
informação
(hardware e 
software) são as 
tecnologias implícitas 
nesta abordagem sobre a 
contribuição do design 
para a inovação nos 
serviços bancários.

2. Design, Instalações e Layout de Serviços
A importância das instalações e dos layouts para as empresas de servi-

ços deriva do próprio conceito de service package, ou seja, a combinação 
dos elementos (instalações de apoio, bens facilitadores, serviços explícitos e 
serviços implícitos) que determina as percepções dos clientes de serviços. 
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A expressão layout, usualmente, designa a disposição dos 
equipamentos, pessoas e outros meios para as operações 
de produção.

2.1. Desenho de Instalações de Serviços
Apresentam-se, seguidamente, os principais factores 

que influenciam o desenho das instalações.
Natureza e objectivos da empresa. As operações 

de muitas empresas de serviços estão associadas, intrinse-
camente, a certos desenhos/tipologias e beneficiam direc-
tamente da concepção específica das instalações. Alguns 
exemplos são elucidativos: casas funerárias, restaurantes 
temáticos (chineses, italianos, etc.), entre outros.

Disponibilidade de terreno e requisitos de espa-
ço. A quantidade de espaço que pode ser adquirida para a 
construção das instalações pode estar limitada por razões 
financeiras, ordenamento territorial, aspectos geográficos 
do terreno, etc. Esta restrição influencia decisivamente o 
desenho das instalações, impondo uma utilização do espa-
ço muito eficiente e, muitas vezes, intensiva.

Flexibilidade. A flexibilidade do desenho é particular-
mente importante quando o volume da procura está sujei-
to a fortes variações e quando as especificações do serviço 
estão sujeitas a obsolescência. Mudanças na procura e nas 
especificações requerem instalações que possam ser ade-
quada e rapidamente alteradas.

Factores estéticos. As instalações que são estetica-
mente apelativas melhoram as atitudes dos clientes rela-
tivamente ao serviço proposto. Estas podem, igualmente, 
melhorar as atitudes dos empregados face ao seu trabalho.

Comunidade e ambiente exterior. Os regulamen-
tos de ordenamento do território e as acções de grupos 
ambientalistas, por exemplo, podem colocar importantes 
restrições no desenho das instalações.

Custos de construção e operacionais. Os custos de 
construção são afectados pela quantidade e tipo de ma-

teriais de construção. Um importante custo operacional 
muito influenciado pelo desenho das instalações é o con-
sumo de energia (iluminação, calor, arrefecimento, etc.).

2.2. Layout de Serviços
Por motivos de simplificação da análise, iremos distin-

guir duas formas puras de layout: o layout de produto e o 
layout de processo. Todavia, deve ser tido em conta que, 
na realidade, a maioria dos layouts exibe, em proporções 
diferentes, características de ambos os tipos de layout.

Vários factores influenciam a forma de layout adoptada 
pelas empresas de serviço. Estes incluem:

• O volume da procura de serviços;
• A variabilidade nos tipos de serviços prestados;
• O grau de personalização dos serviços;
• As qualificações e outros atributos especiais necessá-

rios dos empregados;
• A natureza da interacção do consumidor com as 

operações de serviço, tal como self-service;
• Os custos da prestação do serviço; 
• A flexibilidade na adaptação às especificações de ser-

viço ou mudanças no volume da procura.
A relevância destes factores mostrar-se-á evidente no 

decorrer da análise de cada tipo de layout.

2.2.1. Layout de produto
Um layout de produto está geralmente associado a um 

sistema de serviço de fluxo contínuo. Ou seja, os clien-
tes ocorrem ao sistema de serviço sem interrupções evi-
dentes. Existe reduzida variedade nos serviços prestados 
e o volume da procura é quase sempre assinalável. Neste 
tipo de layout, é valorizada a eficiência na prestação de um 
número limitado de serviços, muitas vezes secundarizan-
do a personalização dos serviços.

A especialização no layout de produto melhora a efi-
ciência das operações, proporcionando reduzidos custos 
variáveis. Contudo, esta especialização, supondo empre-
gados e equipamentos especializados, representa eleva-
dos custos fixos. Consequentemente, o nível da procura 
para os serviços deve ser elevada, de forma a cobrir os 
custos fixos.

2.2.2. Layout de processo
Um layout de processo está geralmente associado a um 

sistema de serviço de fluxo intermitente. Este carác-
ter intermitente deve-se à interrupção no fluxo de clientes 
sobre o sistema de serviço. Estas interrupções têm origem 
na variabilidade dos serviços pretendidos e na variabilida-
de da sequência da prestação dos serviços. Os layouts de 

“... a grande maioria das empresas 
de serviços adopta layouts que 

apresentam características quer de 
layout de produto, quer de layout 

de processo.”
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processo facilitam a prestação de serviços personalizados.
Na prática, como referido, a grande maioria das em-

presas de serviços adopta layouts que apresentam carac-
terísticas quer de layout de produto, quer de layout de 
processo.

3. Design Estratégico
No contexto do design estratégico, a estratégia da em-

presa assume-se como um layer transversal que influi em 
todos os processos, actividades, recursos e projectos e, 
consequentemente, no produto e na operação. “Design 
thinking is indisputably a catalyst for innovation productiv-
ity. (…) you have to increase the amount of design think-
ing inside organizations” (Brown, 2005, citado em Branco, 
2011).

O design assume-se como um veículo estruturante no 
contexto de toda a empresa, permitindo adicionar valor 
acrescentado e fresh thinking sobre o produto, a comuni-
cação, o processo, o ambiente, potenciando resultados e 
gerando inovação pela via da criatividade, em linha com os 
objectivos das organizações. O design estratégico segue a 
estratégia da empresa.

Existem oportunidades para o design, numa perspec-
tiva de incremento de negócio financeiro, quando, por 
exemplo:

• O design, apesar do esforço na criação de soluções 
para determinados segmentos, está centrado na 
oferta de produtos e não na diferenciação de ser-
viço; 

• Existe uma discriminação positiva do cliente, expres-
sa em benefícios específicos ao nível dos produtos e 
serviços e não no serviço prestado em si – questão 
que ganha maior acuidade nos segmentos premium/
prestige/affluent, alvo das estratégias comerciais dos 
bancos.

O design estratégico é um processo em constante mu-
tação, agindo transversalmente. “Design is not only a way 
to give a nice form, but it should rather anticipate a need, 
proposing a vision” (Carlotta de Bevilacqua, in Verganti, 
2009, p. 26). Ou seja, a inovação pelo design (design-driven 
innovation): a proposta de novos “significados” (Figura 2).

4. Nota Conclusiva
O design é um activo imaterial das empresas financei-

ras, cada vez mais factor dinâmico de competitividade. É 
um activo decisivo para a captura efectiva de valor num 
processo concreto de inovação, particularmente ao nível 
dos sistemas de serviço financeiros.

O design assume-se, então, como o potenciador da 

“experiência” do cliente, em conjugação com a gestão, 
com o marketing, com a estrutura comercial e operacio-
nal, nomeadamente com as instalações e os layouts dos 
bancos.

O design deve centrar-se na experiência das institui-
ções. Os valores e a cultura do banco devem inspirar e dar 
o mote principal à criatividade (Branco, 2011). 

*Professor auxiliar com agregação do
Departamento de Economia (ISEG/UTL).

Coordenador de Cursos e
membro do Conselho Científico do ISGB.
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Figura 2 – Inovação e Design
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“O design estratégico segue a 
estratégia da empresa.”
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Contudo, a criação desta figura não é inédita. Um pou-
co por todo o mundo ocidentalizado têm sido criadas en-
tidades que visam proteger os consumidores de produ-
tos bancários. Em Espanha, existe o Comisionado para la 
Defensa del Cliente de Servicios Bancarios, em França o 
Médiateur du Crédit (aux Entreprises), no Reino Unido o 
Financial Ombudsman, na Nova Zelândia o Banking Om-
budsman e na  Austrália o Financial Ombudsman Service, 
só para citar alguns exemplos.

As Competências do MC
Ao discorrermos sobre as competências que foram le-

galmente atribuídas ao MC, revelaremos um pouco sobre 
esta entidade, dando a conhecer o trabalho concretamen-
te realizado.

A promoção da literacia financeira em matéria de cré-
dito é uma das responsabilidades do MC. É nosso enten-
dimento que, para que o acesso aos serviços financeiros 
seja uma realidade acessível a todos os cidadãos, é funda-
mental que haja um esforço coordenado da parte das ins-
tituições de crédito (IC) e do próprio Estado no sentido de 
toda a informação prestada aos clientes bancários ser, por 
um lado, esclarecedora e, por outro lado, o mais compatí-
vel possível com o nível de conhecimentos desses clientes.  

Ao MC coube, assim, o dever de difundir e fomentar o 
conhecimento das normas legais e regulamentares aplicá-
veis aos contratos de crédito, mais especificamente, os di-
reitos e deveres dos cidadãos neste domínio, assim como 
o dever de prestar os esclarecimentos e as informações 
que lhe sejam solicitados. 

Foi, portanto, ao abrigo desta incumbência que foi ela-
borado e disponibilizado no nosso site um documento 
contendo informação sobre produtos, institutos jurídi-

A Criação do Mediador do Crédito (MC)
Situemo-nos em 2009… ano da criação de uma linha de 

crédito extraordinária destinada à protecção da habitação 
própria permanente1, da criação da taxa anual efectiva revis-
ta (TAER)2, da estipulação de novas regras para os contratos 
de crédito a consumidores3 e da estipulação de medidas de 
protecção do consumidor na celebração de contratos de 
vida associados ao crédito à habitação4. Foi também este o 
ano da criação da figura do mediador do crédito.

Foi com a publicação do DL nº 144/2009, de 17.06, 
que se introduziu no ordenamento jurídico português esta 
nova entidade que, com independência e imparcialidade, 
defende e promove direitos, garantias e interesses legíti-
mos de quaisquer pessoas ou entidades que sejam partes 
em relações de crédito e contribui para melhorar o acesso 
ao crédito junto do sistema financeiro. Esta é a sua missão.

João Amaral Tomaz*

O Mediador do Crédito

“A promoção da literacia 
financeira em matéria de crédito 
é uma das responsabilidades do 
Mediador do Crédito.”
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cos e conceitos relacionados com o crédito e que tem o 
propósito de esclarecer e clarificar o significado de alguns 
termos com os quais, a maioria das vezes, nos deparamos 
quotidianamente. 

Cabe ainda ao MC colaborar com o Banco de Portugal 
(BdP) no sentido de contribuir para o cumprimento das 
normas legais e contratuais em matéria de concessão de 
crédito, bem como para a adopção de elevados padrões 
de responsabilidade e ética neste domínio. Foi, aliás, neste 
sentido que foi estabelecido um memorando de entendi-
mento entre o MC e o BdP no que respeita à delimitação 
das respectivas esferas de actuação. 

Continuando o périplo pelas competências desta enti-
dade, é de realçar a possibilidade de assinalar as defici-
ências de legislação, emitindo recomendações para a sua 
alteração ou revogação ou ainda sugestões para a elabora-
ção de nova legislação. O MC já fez uso desta faculdade na 
sequência da recepção de alguns pedidos de informação 
e reclamações relativos a condições de acesso ao crédito 
habitação por parte de pessoas portadoras de deficiência. 
Tendo-se, de facto, constatado algumas lacunas na legisla-
ção em vigor no que respeita a esta matéria, foi efectuada 
uma recomendação para a sua alteração, mais especifica-
mente, no que concerne ao prazo e à finalidade desse re-
gime de crédito à habitação.

Ao MC compete ainda acompanhar globalmente a ac-
tividade de crédito e emitir pareceres ou emitir recomen-
dações sobre quaisquer matérias relacionadas com a sua 
actividade. Todavia, de todas as funções desempenhadas 
pelo MC, a mais importante e a que merece maior des-
taque é, sem dúvida, a actividade de mediação entre os 
clientes bancários e as IC. 

A mediação pretende apresentar-se como uma alterna-
tiva viável na resolução de litígios nas relações de crédito, 
uma alternativa quando se tenham esgotado todas as hipó-
teses de entendimento entre os clientes bancários e as IC. 
O MC intervém em situações de impasse entre as partes, 
procurando aproximar as suas posições e as suas propos-
tas, canalizando os seus esforços no sentido de atingir um 
acordo, mantendo, porém, sempre a sua imparcialidade 
e independência. Assim sendo, cremos também que não 
causará estranheza a afirmação de que o MC não pode 
oferecer aconselhamento jurídico ou financeiro aos clien-
tes bancários que o contactam.

E como é que esta actividade de mediação se processa 
na prática?

Qualquer pessoa (singular ou colectiva) pode recorrer 
ao MC, independentemente do tipo de crédito que con-
traiu. Porém, uma vez que estamos perante uma situação 
de mediação – o que implica duas partes com posições 
dissonantes –, é necessário que entre os clientes bancários 
e a IC tenha já existido um primeiro contacto e/ou nego-
ciação relativamente a determinado produto ou situação 
creditícia (obtenção de um novo crédito ou reestrutura-
ção, consolidação ou renovação de créditos já existentes) 
e que a decisão da IC não satisfaça as pretensões do clien-
te bancário. Depois de reunida esta condição, basta que o 
cliente bancário envie o pedido de mediação ao MC. Tal 
pedido não está sujeito a grandes formalismos, devendo, 
porém, ser reduzido a escrito e conter a identificação do 
cliente bancário – que passará a ser designado como re-
querente –, a descrição da sua pretensão, os respectivos 
fundamentos e a entidade ou entidades visadas. Após a sua 
recepção, o pedido será objecto de análise a fim de avaliar 
a sua admissibilidade, podendo ser solicitadas as informa-
ções complementares que se afigurem necessárias.

Compulsados vários processos, podemos concluir que 
a mediação nos tem dado a possibilidade de, por exem-
plo, renegociar as condições de cartões de crédito, con-
solidar vários créditos contraídos na mesma IC, obter a 
concessão de crédito, aumentar prazos de empréstimos 
e, consequentemente, diminuir o montante de prestações 
mensais e, em geral, reestruturar créditos preexistentes.

Saliente-se que a celeridade é uma das mais-valias deste 
processo. Foi legalmente estipulado um prazo máximo de 
cinco dias úteis para o MC se pronunciar sobre a admissi-
bilidade do pedido de mediação e, caso este seja aceite e 
seja enviado para a IC, também esta tem apenas cinco dias 
úteis para se pronunciar e transmitir ao MC a sua decisão, 
e assim sucessivamente. No fundo, todo o processo está 
estruturado de forma a desenrolar-se rapidamente e para 
tal contribui também o facto de as IC terem nomeado um 
interlocutor que as representa junto desta entidade e que 
serve de intermediário durante a mediação.

Outra mais-valia que não pode deixar de ser assinalada 
reside no facto de o pedido de mediação – como, aliás, 
qualquer tipo de pedido de esclarecimento ou informação 
solicitado ao MC – não ter custos associados, sendo total-
mente gratuito.

No que respeita a resultados, não há surpresas: depen-
dendo de inúmeros factores, qualquer mediação pode ser 
bem sucedida ou não. Neste último caso, quando se veri-
fique a impossibilidade da produção de um acordo entre 
a IC e o requerente, a recomendação pode ser uma das 
consequências possíveis da mediação.

A este propósito, não deixaremos de referir sucinta-
mente que as recomendações são emitidas com o objecti-
vo de corrigir procedimentos ou actos, bem como de sanar 
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O Santander Totta dispõe desde Setembro passado 
de um novo ambiente de formação, comum a todos 
os profissionais do Grupo – o Santander Learning.

Sendo esta uma plataforma corporativa e já imple-
mentada em 70 empresas do Grupo em todo o mundo, 
o Banco Santander Totta deu um passo muito impor-
tante para a transmissão homogénea da sua cultura e 
conhecimento e para a partilha sistemática de melhores 
práticas, locais e corporativas. 

Em paralelo, permite a cada um dos colaborado-
res gerir a sua formação e a das respectivas equipas, 

apenas à distância de um clique.
A plataforma de E-Learning e gestão da formação é uma ferramenta cujo 

modelo de aprendizagem assenta no ambiente online, aproveitando as suas 
capacidades para comunicação e distribuição de conteúdos de forma interac-
tiva.
Que visão persegue?

• Dar um plano de formação indivi-
dual aos colaboradores;

• Definir um modelo unificado de 
formação, suportado por uma pla-
taforma global;

• Um futuro de múltiplas facilidades 
de acesso à formação e ao conhe-
cimento.

Para que serve?
• Permite que os colaboradores acedam aos seus planos e cursos de 

formação e possam fazer o seu acompanhamento e gestão;
• Faz a gestão dos conteúdos das formações corporativas e locais, tanto 

presenciais como online.
A que podem aceder os colaboradores?

• Aos seus planos individuais de formação;
• À oferta aberta local para complementar a sua formação;
• Ao catálogo de programas e cursos disponíveis;
• À informação sobre a sua formação (histórico, a realizar), tanto pre-

sencial como online;
• À informação relativa à formação dos colaboradores da sua equipa.
O interesse pelo conhecimento da nova plataforma mostrou-se elevado, 

sendo que na primeira semana de lançamento tivemos mais de 2 900 acessos 
a Santander Learning e cerca de 1 100 colaboradores a concluir com sucesso 
o curso corporativo “Conhece Santander Learning” (70% da Rede Balcões).

Com esta ferramenta corporativa, damos um passo em frente não só ao 
nível das tecnologias disponibilizadas aos colaboradores, como também ao 
nível da oferta formativa, que se pretende cada vez mais completa e diversi-
ficada no âmbito do desenvolvimento profissional. 

Luísa Chambel, Responsável da Formação,
Banco Santander Totta.

O E-Learning no

situações irregulares e, quando emiti-
das, as entidades destinatárias têm de 
comunicar ao MC a posição que quan-
to a elas assumem no prazo máximo 
de 60 dias. Acresce que o não acata-
mento de uma recomendação deve 
ser fundamentado e é comunicado ao 
BdP, que, por sua vez, o tomará em 
consideração na programação e exer-
cício da actividade de supervisão.

Para terminar, uma última nota: é 
necessário não confundir o mediador 
“do” crédito com o mediador “de” 
crédito. A diferença passa quase des-
percebida e, na maioria das vezes, 
as expressões são utilizadas indistin-
tamente. Todavia, estas expressões 
não são confundíveis: os mediadores 
de crédito são intermediários para a 
celebração de contratos de crédito, 
abrangem vários operadores existen-
tes no mercado como, por exemplo, 
consultores de crédito e prestadores 
de serviços que apresentam soluções 
de financiamento aos seus clientes e a 
sua actividade encontra-se regulada na 
legislação relativa a contratos de crédi-
to aos consumidores5; o mediador do 
crédito, por seu lado, foi criado por 
diploma legal (o DL nº 144/2009), 
resulta de uma iniciativa legislativa de 
reforço da protecção dos consumi-
dores dos produtos de crédito e tem 
como principais competências aque-
las que acabámos de traçar. 

*Mediador do Crédito.
Contactos:
Rua do Crucifixo, nº 7, 2º, 1100-182 Lisboa
Tel.: + 351 213 233 416
Fax: + 351 213 233 491
mediador.do.credito@bportugal.pt
www.mediadordocredito.pt

1. DL nº 103/2009, de 12.05.
2. DL nº 192/2009, de 17.08.
3. DL nº 133/2009, de 02.06.
4. DL nº 222/2009, de 11.09.
5.   Nos termos e para os efeitos dessa legislação 

(DL nº 133/2009, de 02.06), considera-se me-
diador de crédito “a pessoa, singular ou colectiva, 
que não actue na qualidade de credor e que, no 
exercício da sua actividade comercial ou profis-
sional e contra remuneração pecuniária ou outra 
vantagem económica acordada: i) apresenta ou 
propõe contratos de crédito a consumidores; ii) 
presta assistência a consumidores relativa a actos 
preparatórios de contratos de crédito diferentes 
dos referidos na subalínea anterior; ou iii) celebra 
contratos de crédito com consumidores em nome 
do credor” (cfr. artigo 4º, nº 1, al. f)).

Santander Totta já dispõe de plataforma de E-Learning!
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Diga-nos como É...
Conheça, neste espaço, pessoas que partilham connosco as suas vivências e experiências de trabalho.

Responsável pela Formação

Raquel Guerra*

Qual considera ser o principal 
“mandato” do responsável de 
recursos humanos e formação? 

O principal “mandato” do respon-
sável de formação é ajudar a alavan-
car as competências dos colabora-
dores da organização, facilitando em 
simultâneo os processos de mudança 
e a implementação estratégias de mé-
dio e longo prazo definidas pela ges-
tão de topo. 

Quais foram as mudanças mais 
significativas que ocorreram na 
formação na banca nos últimos 
anos? E na sua organização,  quais 
são os desafios mais importantes 
num futuro próximo?

Um dos maiores desafios tem sido 
o de adequar a formação das equipas 
aos desafios do futuro. As socieda-
des têm vindo a evoluir rapidamente 
e cada vez mais os quadros têm de 
estar preparados para lidar com as 
novas realidades.  E a formação é um 
dos vectores desta mudança, contri-
buindo para que os colaboradores 
sejam o rosto da mesma. É por isso 
que consideramos que as competên-
cias comportamentais, aliadas à ac-
tualização técnica, são fundamentais 
no curriculum de formação. Em lugar 
de pedidos pontuais de formação, a 
oferta hoje deve ser cada vez mais 
estruturada e procurar, em conjun-
to com ferramentas como develop-
ment centers, responder e antecipar 
mudanças de comportamentos dos 
clientes e de carreira.

Hoje, no sector financeiro, temos 
mais do que nunca de estar prepara-
dos para tornar a vida financeira dos 
clientes mais simples. E é esse o de-
safio do Barclays: sermos o banco de 
eleição dos nossos clientes, diferen-
ciador na qualidade do serviço que 
oferecemos. 

Como é, tipicamente, a sua sema-
na de trabalho? 

A minha semana de trabalho pode 
variar bastante; no entanto, é funda-
mental a reunião semanal com outras 
equipas de RH e com a minha equi-
pa, para definição das prioridades 
e acompanhamento dos projectos. 
Realizo também muitas reuniões com 
os stakeholders internos e externos 
quer para definição dos programas de 

formação, quer de feedback dos mes-
mos. A comunicação é fundamental 
na minha actividade.

Que característica mais aprecia 
nas pessoas com quem trabalha?

Aprecio muito a “paixão” e rigor 
que colocam no que fazem, a capaci-
dade, organização e que sejam orien-
tadas para a solução. 

Se lhe dessem a oportunidade de 
dar um único conselho a alguém 
que irá assumir a função de 
responsável de formação, o que 
diria?

Um único conselho é que estejam 
muito próximo do negócio, perce-
bam a dinâmica da actividade e criem 
uma network muito forte. Isto permi-
te antecipar necessidades e ter uma 
oferta de formação diferenciadora e 
que acrescente valor à organização. 

Qual o lema da sua vida? Como o 
aplica à sua actividade profissio-
nal?

O meu lema é “nada é por aca-
so”. Aplico-o em todos os mo-
mentos; quando tenho um suces-
so, questiono-me: porquê? como 
posso repetir? o que pode ainda 
ser melhor? Quando tenho um 
insucesso, aplico exactamente o 
mesmo raciocínio. O importante é 
questionarmo-nos em relação ao 
que nos acontece – o que fiz? o que 
posso fazer diferente? – e conceber 
acções para mudar. 

*Responsável de Formação do
Barclays.
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Dando conti nuidade ao projecto “Financial Services 
EQF Translator in European Union” (acrónimo: FIRST), 
fi nanciado pela Comissão Europeia através do Programa 
Leonardo Da Vinci, o IFB, no âmbito da sua acti vidade in-
ternacional, integra um consórcio de nove enti dades que 
visa interpretar e aplicar ao sector fi nanceiro a ferramenta 
geral que é o Quadro Europeu de Qualifi cações (EQF – Eu-
ropean Qualifi cati ons Framework), tendo como objecti vo 
fi nal facilitar a adopção do EQF por aquele sector de acti -
vidade económica. 

O consórcio desenvolveu um “tradutor de EQF”, ou 
seja, uma versão dos descritores do EQF adaptada à 
prática e linguagem do sector financeiro. Com este 
“tradutor” pretende-se facilitar a comparação de qua-

Lança Novo Site www.apb.pt
A Associação Portuguesa de Ban-

cos (APB) acaba de lançar o seu novo 
site com novos conteúdos e funcio-
nalidades e uma navegação simples e 
amigável. Com este site a APB procu-
ra atingir um dos seus objectivos que 
é informar e formar a opinião pública 
sobre o papel da banca na economia 
e promover um relacionamento mais 
transparente entre a Banca e a Socie-
dade.

A página de abertura do www.apb.pt
mostra as principais novidades e des-
taques da APB, uma agenda de even-

tos do sector, permite o acesso à 
rede de agências bancárias em Por-
tugal, aos Institutos de Formação 
que fazem parte da Associação e às 
sete principais áreas que compõem o 
site: APB; Associados; Sistema Finan-
ceiro; Conhecer a Banca; Centro de 
Estudos; Educação Financeira e Saber 
Mais.

Inside the News
O site da APB passará a divulgar 

o Inside the News, uma publicação da 
responsabilidade do Centro de Estu-

dos Financeiros, da Associação Portu-
guesa de Bancos, e irá abordar temas 
do sector financeiro. O objectivo é, 
assim, facultar informação técnica e 
rigorosa sobre temas do sector que 
possibilitem a criação de massa crítica 
e de uma opinião mais esclarecida so-
bre os temas financeiros.

O Inside the News não terá uma 
periodicidade definida. O Centro de 
Estudos Financeiros preparará, cada 
publicação, em função dos temas que 
se considerem pertinentes ou neces-
sários ao longo do tempo. 

lificações idênticas existentes nos diversos países da 
Europa, promover a mobilidade entre os formandos/
/alunos e incentivar o processo de aprendizagem ao 
longo da vida.

Este instrumento está agora a ser adaptado de acor-
do com o feedback recebido pelos parceiros do projecto 
nos respecti vos países, através de consulta feita a diversos 
stakeholders (bancos, seguradoras, sindicatos, estudan-
tes, agências nacionais para a qualifi cação, entre outros), 
consti tuindo esta validação uma mais-valia considerável, 
no senti do de alcançar um “tradutor” plenamente molda-
do à realidade do sector.

Para qualquer informação adicional sobre o projecto, 
poderá ser consultado o site: www.fi rstebtn.eu. 

Europa



ÁREAS/CURSOS ABR MAI JUN

Área de Crédito

Análise de Risco de Crédito 18 a 20(P)

Crédito a Particulares e a Empresas 06 a 08(P)

Crédito à Habitação – Novas Regras 6

Área de Operações e Técnicas Bancárias

Conta e Depósito Bancário 15(P)

Meios e Sistemas de Pagamentos Electrónicos 05

O Acordo de Basileia II 05 e 06

Operações Documentárias no Comércio Internacional 14 e 15 16 e 17(P)

Produtos Bancários e Financeiros 11 a 13

Área de Direito

Cheque – Normas e Procedimentos 09 e 10(P)

Clientes Bancários – Enquadramento Jurídico 19 e 20

Contratos e Garantias do Crédito 02 e 03(P)

Fiscalidade – O Impacto da Tributação nos Produtos Financeiros 23 e 24

Garantias Bancárias 11 e 12

Registos e Notariado 28 e 29

Sigilo Bancário 3

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial

Técnicas de Negociação e Venda 04 e 05 04 e 05(P)

Área de Comportamento Organizacional

Liderança de Equipas 12 e 13(P)

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

Análise Económico Financeira de Empresas 07 a 09

Auditoria Bancária 04 a 08(P) 09 a 13

Contabilidade Bancária 02 a 04(P)

Contabilidade de Empresas 14 e 15(P) 17 e 18

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade 06 e 07(P)

SNC – Sistema de Normalização Contabilística 26 e 27(P)

Área de Mercados Financeiros

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras 12 e 13

Mercado e Produtos Financeiros 04 a 06

Mercado Monetário e Cambial 30 e 31(P)

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados 25 e 26

(P) – Porto Cursos com duração de 1 a 5 dias, conforme indicado, destinados a apoiar o desenvolvimento profissional
dos participantes, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento oficial”.

NNOOVVOO

NNOOVVOO

NNOOVVOO

NNOOVVOO

PEDIDOS DE CANCELAMENTO:
Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago quando recebidos até 5 dias úteis antes do início do curso. A
partir deste prazo a inscrição será paga na totalidade, podendo no entanto o participante ser substituído por outro.
Deverão ser efectuados por escrito (carta, fax ou e mail) e chegar ao IFB dentro do prazo estabelecido.

CURSOS PRESENCIAIS

2011

Veja os programas completos em www.ifb.pt ou contacte:
Teresa Corales – t.corales@ifb.pt
LISBOA
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 LISBOA
Tel.: 217 916 278      Fax: 217 977 732

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

 Ciclo de Workshops
Normas
Comportamentais
na Banca de Retalho

TEMA DATA HORÁRIO

Publicidade a 
Produtos e Serviços 

Bancários
08.Abr.2011 09h00-16h30

Depósitos 
Bancários e suas 

Contas

12.Abr.2011
13.Abr.2011

17h30-20h30

Produtos de 
Crédito aos 

Consumidores
02.Mai.2011 09h00-16h30

Produtos de 
Crédito à 
Habitação

16.Mai.2011 09h00-16h30

Gestão de 
Reclamações de 

Clientes Bancários
01.Jun.2011 09h00-16h30

Para inscrições e outras informações:
Ana Margarida Soromenho
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa,    PORTUGAL
Tel.: (+351) 217 916 274      Fax: (+351) 217 977 732

www.ifb.pt
e-mail: seminarios@ifb.pt

Cursos de 6 horas destinados a apoiar o desenvolvimento profissional dos 
participantes, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento oficial”.
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  Licenciaturas
O Instituto Superior de Gestão Bancária manterá em funcio-

namento, no ano lectivo 2011/2012, as suas duas licenciaturas 
− Gestão Bancária e Gestão e Sistemas de Informação. 
Estas licenciaturas encontram-se estruturadas de acordo com o 
Processo de Bolonha e constituem um 1º ciclo de estudos com a 
duração de três anos lectivos.

Assinale-se a elevada procura que os cursos têm tido nos anos 
anteriores, em resultado da adequação dos seus curricula às neces-
sidades efectivas do mercado de trabalho. Dessa adequação resulta 
igualmente uma muito elevada empregabilidade dos diplomados.

  Acesso ao ISGB
Os candidatos ao ingresso no ISGB têm disponíveis os seguin-

tes regimes de acesso:
Regime Geral (12º ano e provas de ingresso) e Regimes 

Especiais (Mudança de Curso, Titulares de Curso Superior e 
Candidatos Maiores de 23 Anos).

Salienta-se o contingente especial de vagas para Candidatos 
Maiores de 23 Anos que queiram ingressar no Ensino Superior. 
Para estes candidatos, será estabelecido um processo de avaliação 
da capacidade para a frequência de Ensino Superior composto por 
três elementos de análise: apreciação do currículo escolar e pro-
fissional, entrevista e prova escrita de avaliação de conhecimentos.

  Acesso ao ISGB – Regime 
Geral

O ISGB organizará dois Cursos de Preparação para as 
Provas de Acesso ao Ensino Superior (realização dos exames 
nacionais de 12º ano). Estes cursos destinam-se à preparação de 
candidatos ao Ensino Superior no ano lectivo de 2010/2011 que 
pretendam ingressar no ISGB ou em qualquer outro estabele-
cimento de Ensino Superior. Os cursos versarão os conteúdos 
abordados nos exames nacionais de acesso das disciplinas de 
Economia e Português. Estes cursos decorrerão em Maio (aos 
sábados) e terão a duração de 9 horas por disciplina. Funcionarão 
em Lisboa e no Porto. Para mais informações, consultar o site do 
ISGB (www.isgb.pt).

  Acesso ao ISGB – Regime dos 
Maiores de 23 Anos

Estão abertas as inscrições para os candidatos que pretendam 
ingressar através do Regime dos Maiores de 23 Anos.

Realização de Provas de Acesso
1ª Fase 2ª Fase

Prazo de inscrição até 18 Maio 2011 até 29 Junho 2011
Prova escrita 25 Maio às 14h30m 6 Julho às 10h
Entrevistas 26 Maio a 1 Junho 7 a 13 Julho

Actividade Lectiva no ISGB
No sentido de preparar os candidatos para a realização das 

provas escritas de avaliação de conhecimentos do processo 
avaliação da capacidade para a frequência de Ensino Superior, o 
ISGB disponibiliza um curso de preparação para o efeito.

Com este curso pretende-se transmitir aos candidatos um 
conjunto de conhecimentos que lhes permita adquirirem com-
petências básicas em Matemática e Economia. A duração do cur-
so é de 12 horas, decorrendo aos sábados, e terá duas edições.

1ª Edição 2ª Edição
Prazo de inscrição até 29 Abril até 9 Junho
Lisboa e Porto 7 e 21 Maio 18 Junho e 2 Julho

Para obter mais informações sobre os regimes de acesso e 
os cursos de preparação para acesso ao Ensino Superior, deverá 
consultar o site do ISGB (www.isgb.pt).

  Pós-Graduações
Prosseguindo a linha de oferta de formação especializada 

dirigida às necessidades específicas do sector bancário, o ISGB 
vai lançar em Abril uma nova pós-graduação – Gestão Bancá-
ria –, que constitui uma formação de continuidade do 1º ciclo 
da licenciatura em Gestão Bancária. Com a duração de um ano 
lectivo, vai estar disponível em Lisboa e no Porto, em horário 
pós-laboral.

Em Março, teve início a 1ª edição da pós-graduação em Au-
ditoria Financeira e de Sistemas de Informação, que, à 
semelhança dos outros cursos de pós-graduação em curso no 
ISGB, decorre em horário pós-laboral e com a duração de um 
ano lectivo.

Durante o 1º trimestre deste ano e no âmbito das pós-gra-
duações, realizaram-se vários seminários com a presença de 
oradores reconhecidos quer na banca, quer nas áreas temáti-
cas abordadas, entre os quais o Dr. António Tomás Correia, o
Dr. Jorge Rosário Teixeira, o Dr. Tiago Félix, o Dr. Ricardo Lou-
renço, o Dr. Luís Capitão-Mor e o Dr. Ricardo Nunes.

Com início a partir de Outubro de 2011, estão previstas no-
vas edições dos cursos atrás referidos, bem como dos seguintes:

• Curso Avançado de Gestão Bancária, 21ª edição
• Investimentos e Mercados Financeiros, 11ª edição
• Compliance, 3ª edição
• Alta Performance nas Vendas, 6ª edição
• Marketing & Banking Social Media, 3ª edição
• Business Intelligence no Sector Financeiro, 1ª edição

  Cursos para Executivos
O ISGB desenvolve projectos ajustados à realidade de diver-

sas instituições do sector financeiro no âmbito de competências, 
bem como de certificação de perfis profissionais específicos. 
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Formação em Alternância na Banca
57 Jovens Receberam os seus Diplomas

O IFB organizou, em Março passado, em Lisboa e no Porto, sessões 
de entrega de Certificados de Formação Profissional aos 57 
jovens que concluíram, com êxito, em 2010, 
o Curso de Técnicas e Opera-
ções Bancárias 1, após 3 
anos de formação no IFB 
e nos bancos aderentes.

Participaram, além dos 
jovens diplomados, res-
ponsáveis de instituições 
financeiras, formadores e 
formandos premiados.

Todos os anos, estas ceri-
mónias de entrega de diplo-
mas constituem um momen-
to de especial significado para 
o IFB e para o IEFP, dado que 
é o culminar com êxito de um 
processo formativo com a du-
ração de 3 anos, facto que vem 
permitindo a grande parte destes 
jovens, através da dupla certifica-
ção (12º Ano e Nível 3), o ingresso 
no mercado de trabalho e o acesso 
ao Ensino Superior.

Parabéns e felicidades! 

No Porto, em 1 de Março, foram entregues 

diplomas a 27 jovens e premiados os Melhores 

Alunos e os Formandos 100% – zero faltas e zero 

negati vas.
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Director-Geral do IFB a entregar um prémio a um dos Formandos do Porto.

Presidente da APB a entregar um prémio a um 

dos Formandos de Lisboa.

Em Lisboa, no dia 15 de Março, foram 

entregues diplomas a 30 jovens e premiados os 

Melhores Alunos e os Formandos 100% – zero 

faltas e zero negati vas.

A Dra. Ana Paula Filipe (Directora do IEFP, em 
representação do Conselho Directi vo) entrega o 

Certi fi cado a um dos Formandos de Lisboa.
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Dire
pprémio

Mesa de Presidência na Sessão do Porto com a 

presença da Dra. Margarida Dias, em representa-

ção do Delegado Regional do Norte, do IEFP.
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 Curso Avançado de Gestão Bancária (204 horas)
 Gestão Bancária (180 horas)
  Investimentos e Mercados Financeiros (170 horas)
 Alta Performance nas Vendas (180 horas)
 Marketing & Banking Social Media (180 horas)
 Compliance (180 horas)
  Auditoria Financeira e de Sistemas de Informação

(180 horas)
  Business Intelligence no Sector Financeiro (144 horas)

Informações
Margarida Sarmento Guedes
Av. 5 de Outubro, 164,  1069-198 LISBOA
Tel.: 217 916 258  |  Fax: 217 972 917  |  e-mail: m.guedes@isgb.pt   |   pos-graduacoes@isgb.pt www.isgb.pt

Candidaturas Abertas
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Pós-Graduações* em 2011

Informações:
ISGB – Av. Barbosa du Bocage, 87,   1050-030 LISBOA  |   Tel.: 217 916 210   |   Fax: 217 955 234
IFB – Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º,   4000-209 PORTO  |   Tel.: 225 194 120   |   Fax: 225 102 205
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Curso de Preparação para a
Prova de Acesso às Licenciaturas do ISGB**

2ª Edição
Lisboa e Porto: 18 de Junho e

2 de Julho (12 horas)
  Inscrições até 9 de Junho  

Duração:  12 horas
Horário:  9h – 12h e 14h – 17h

Licenciaturas 2011/2012*

> Gestão Bancária > Gestão e Sistemas de Informação

Inscrições Abertas
1ª Fase:

até 18 de Maio
Prova Escrita:  25 de Maio

Entrevistas:  26 de Maio a 1 de Junho

2ª Fase:
até 29 de Junho

Prova Escrita:  6 de Julho 
Entrevistas:  7 a 13 de Julho

Elementos de Avaliação:
>  Apreciação do curriculum escolar e profissional; Entrevista; Prova escrita

1ª Edição
Lisboa e Porto: 7 e 21 de Maio

(12 horas)
  Inscrições até 29 de Abril  

Local:   Lisboa – IFB – Av. 5 de Outubro, nº 164
 Porto – IFB – R. Fernandes Tomás, nº 352, 4º

(*)  Estas Pós-Graduações não conferem grau académico, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento oficial”. 
Conferem, contudo, créditos ECTS a todas as disciplinas.




