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Atualmente as Instituições Financeiras têm de encarar 
seriamente a questão do risco, não só para alcançarem a 
rentabilidade, mas para conseguirem sobreviver.
A própria natureza da atividade bancária implica a assunção 
de risco, o que transforma o binómio risco e retorno no 
coração desta atividade.

GESTÃO DE RISCO EM 
BASILEIA III E IV

ENQUADRAMENTO
Atualmente as Instituições Financeiras têm de encarar seriamente a 
questão do risco, não só para alcançarem a rentabilidade, mas para 
conseguirem sobreviver. 
A própria natureza da atividade bancária implica a assunção de risco, 
o que transforma o binómio risco e retorno no coração desta atividade.
Simultaneamente a regulamentação nesta área torna-se cada vez 
mais complexa, sobretudo como resposta às múltiplas crises que a 
Banca tem vindo a sofrer ao nível mundial, europeu e nacional.
Como resposta a estes desafios que se colocam à gestão de risco 
exige-se um compromisso de todos os colaboradores de uma 
Instituição Financeira, sobretudo daqueles que ocupam posições de 
maior responsabilidade. O conhecimento nestas áreas torna-se 
fundamental para o desempenho de um papel ativo na proteção de 
cada Instituição para que possam ser atingidos os objetivos de 
rentabilidade e de Compliance.
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GESTÃO DE RISCO 
EM BASILEIA III E IV

FORMADOR:  João Senos Gonçalves
É Master in Finance pela London Business School e 
licenciado em Gestão e Administração de Empresa pela 
Universidade Católica Portuguesa. Tem uma experiência 
de mais de 20 anos na Banca, tendo passado pelas 
áreas de Contabilidade, Gestão de Risco, 
desempenhando funções como Diretor destas áreas e 
como Diretor Geral de uma Unidade de Serviços 
Partilhados de um Grupo Financeiro.

Tem igualmente experiência como consultor numa 
empresa multinacional da área da Banca.

Foi responsável por vários projetos na área da 
Contabilidade e Gestão de Risco, incluindo o change-
over para as Normas Internacionais de Contabilidade e 
implementação de Basileia II. 

Participou como orador em várias conferências sobre 
Gestão de Risco.

OBJETIVOS
Como esta formação pretende-se que os formandos 
sejam capazes de:
• Identificar os principais desafios da gestão de risco;
• Conhecer a evolução das regras de Basileia III para 

os Fundos Próprios dos Bancos;
• Medir os aspetos fundamentais do Risco de 

Mercado, Crédito e Operacional;
• Identificar o impacto dos rácios de Alavancagem e 

Liquidez;
• Formular as bases dos Testes de Stress e do 

ICAAP;
• Conhecer as principais especificidades do normativo 

europeu de requisitos de capital (CRR/CRD);
• Identificar as boas práticas para a Gestão de Risco 

no contexto de Basileia; 
• Perspetivar a evolução futura da regulamentação de 

capital.

PROGRAMA

1. Gestão de Risco - Introdução

• Objetivos da Gestão de Risco
• Risco e Retorno
• Risco e Capital

2.   Introdução a Basileia II e III

3.   Gestão de Risco de Mercado

4.   Gestão de Risco Operacional

5.   Gestão de Risco de Crédito

6.   Cálculo de Capital (Fundos Próprios)

7.   Testes de Stress e ICAAP

8.   Gestão Baseada no Risco (RAROC, RORAC, 
EVA)

9.   Fundamental Review of the Trading Book e 
Basileia IV

10. Conclusões

LOCAL:  Lisboa DURAÇÃO:  10 horas

HORÁRIO: 1º dia | 09h00-12h30 | 13h30-17h00
2º dia | 09h00-12h00 

__________________________________________

PREÇO: Associado APB – 473€
Tabela Geral – 544€
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DESTINATÁRIOS
Todos os quadros bancários, em geral, que tenham necessidade de conhecer as questões 
fundamentais relacionadas com a gestão de risco e com o ambiente regulatório de capital, 
bem como as suas consequências e implicações.  O Workshop interessa particularmente a:
• Administradores;
• Quadros e Técnicos das seguintes áreas:

- Financeira, Contabilidade e Orçamento e Mercados;
-  Gestão de Risco;
- Crédito, nomeadamente Analistas de Crédito e Decisores;
- Compliance;
- Informação de Gestão e Reporting.


