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A crescente digitalização da economia e
o aparecimento de novas tecnologias, tem
vindo a transformar profundamente o sector
bancário.
Os clientes procuram soluções mais
flexíveis, personalizadas, imediatas e disponíveis em qualquer local e momento, impulsionando assim a reformulação da oferta
dos bancos que se tem vindo a diferenciar
muito em termos da experiência digital.
Perante a pressão e as possibilidades
criadas pela digitalização, as instituições
mantêm análises constantes das expectativas dos clientes e das tendências globais,
fazendo uma profunda integração nos seus
processos da inovação tecnológica disponível.
O desafio da transformação tecnológica
é, pois, central para os bancos, sendo cada
vez mais uma condição sine qua non para
manterem (e dilatarem) a sua quota de mercado.
No ecossistema financeiro observam-se
importantes movimentos: Cripto-moedas/
cripto-ativos, stablecoins, emergência de
vários players, e outros.
Os bancos centrais procuram adaptar-se
às alterações que a digitalização trouxe ao
sector financeiro e redefinem a sua estratégia face à evolução tecnológica. A investigação em torno da possibilidade da criação
de moedas digitais pelos bancos centrais é
disso um claro exemplo, criando fundados
receios por parte dos Bancos relativamente
às consequências, para o Sector, da eventual
criação de tais moedas pelos bancos centrais. É, por isso fundamental discutir abertamente o que está a acontecer para estarmos
preparados para dar as respostas prontas e
adequadas a um futuro de sucesso por parte
da Banca. São ainda exemplo da procura de
ajustamento à utilização de novas tecnologias, por parte dos bancos centrais, a melhoria das ferramentas de supervisão e de
gestão de risco utilizadas pelas entidades de
supervisão. A transformação digital no sector financeiro e na economia em geral está
mesmo a estimular uma reflexão sobre modelos de regulação e supervisão com vista a

torná-los mais eficazes e adequados à atividade das entidades supervisionadas e dos
consumidores.
Com o objetivo de proporcionar ao leitor uma visão abrangente destes aspetos,
o presente número da revista integra contribuições muito ricas e complementares.
José Manuel Campa partilha as principais
tendências do mercado, e a atividade da EBA
no mapeamento de tendências e na avaliação de riscos e vulnerabilidades do sector,
identificando também algumas alterações
legislativas relevantes.
Ana Paula Serra apresenta uma reflexão
sobre RegTech e SupTech sublinhando as
vantagens na sua utilização e a necessidade
de articulação entre os diferentes atores de
forma a se conseguir otimizar a sua implementação.
No artigo intitulado “Why CBDCs and
Not Cryptocurrencies Will Disrupt Banking?”
David Gyori contextualiza as moedas digitais
de bancos centrais, fazendo uma interessante análise matricial e apresentando disrupções que a sua implementação poderá
provocar, lançando luz muito útil sobre os
desafios a vencer para que os Bancos façam
uma adaptação estrutural bem-sucedida.
Como habitualmente, a rubrica Sector
Bancário num minuto, do Centro de Estudos
e Publicações da APB, fornece dados muito
úteis sobre o contexto e a evolução do sector.
Incluímos ainda neste número, e no
âmbito do relevante trabalho desenvolvido
pela APB na área da Educação Financeira,
a notícia sobre o lançamento do site Saber
de Contas e a informação sobre atividades
desenvolvidas, com especial enfoque na
European Money Quiz num artigo de Joana
Rodrigues e Rita Machado.
Espero que a leitura destes artigos possa contribuir para uma reflexão aprofundada
sobre os desafios atuais e o futuro próximo.
Como terá dito Confúcio “Você não pode
mudar o vento, mas pode ajustar as velas do
barco para chegar onde quer”.
Boas leituras!
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
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Este artigo baseia-se num discurso proferido na 6ª Conferência Anual da AFORE
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especialista sénior em Políticas da Autoridade Bancária Europeia, pelo apoio na
preparação deste artigo.
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José Manuel Campa holds a Ph.D. and a master degree in
economics from Harvard University and a Licenciatura in law
and in economics from the Universidad de Oviedo.

*

This article is based on a speech given at the AFORE 6th Annual Conference on
FinTech and Digital Innovation. My thanks to Elisabeth Noble, Senior Policy Expert,
European Banking Authority for support with the preparation of this article.
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A transformação digital do sector
financeiro da UE, acelerada no contexto
da resposta à pandemia da COVID-19,
requer não só um enfoque renovado
na resiliência operacional, mas também
uma reflexão mais ampla sobre
novas interdependências estruturais
no seio do sistema financeiro. Neste
artigo, faço uma reflexão sobre as
principais tendências do mercado,
as iniciativas políticas e legislativas
relevantes, e o trabalho em curso da
Autoridade Bancária Europeia (EBA)
no mapeamento de tendências e na
avaliação de riscos e vulnerabilidades.
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The digital transformation of the EU
financial sector, accelerated in the
context of the response to the COVID-19
pandemic, necessitates not only a
renewed focus on operational resilience
but also a wider reflection on new
structural interdependencies within
the financial system. In this article, I
reflect on core market trends, relevant
policy and legislative initiatives, and the
ongoing work of the European Banking
Authority (EBA) in mapping trends and
assessing risks and vulnerabilities.

InforBanca N0 125 | JUNHO.2022

As três dimensões da
mudança tecnológica no
sector financeiro da UE

The three dimensions of
technology-faciliated
change in the EU financial
sector

A utilização de tecnologias inovadoras no sector financeiro da UE facilita:
1. o surgimento de novos produtos e serviços financeiros, por exemplo, crowdfunding e negociação e
custódia de criptoativos;
2. transformação de front e back-office, por exemplo,
novas interfaces para o acesso dos consumidores a
produtos e serviços financeiros, melhorias na classificação e modelação do risco, novas técnicas e
processos de monitorização de transações suspeitas e reportes regulamentares;
3. evolução do modelo de negócio, por exemplo, através da crescente externalização de serviços de
tecnologia de informação e comunicação (TIC), tais
como serviços cloud, agregação e análise de dados,
e dependências de plataformas digitais para a distribuição de produtos e serviços financeiros.

The use of innovative technologies in the EU financial sector is faciliating:
1. the emergence of new financial products and services, e.g. crowdfunding and crypto-asset trading
and custody;
2. front and back-office transformation, e.g. new interfaces for consumers to access financial products
and services, enhancements in risk scoring and risk
modelling, new processess and techniques for suspicious transactions monitoring and regulatory reporting;
3. business model evolutions, e.g. through the increasing outsourcing of information and communication technology (ICT) services, such as cloud
services, data aggregation and data anaytics, and
dependencies on digital platforms for the distribution of financial products and services.

Estas mudanças podem oferecer benefícios aos
consumidores, por exemplo, através de um melhor
acesso aos serviços financeiros, incluindo os transfronteiriços. Para as instituições financeiras, podem surgir
benefícios em termos de aumento de eficiência, capacidade de potenciar efeitos de rede e capacidade de satisfazer a “procura de conveniência” dos consumidores
no acesso a produtos e serviços financeiros.
Estas melhorias tecnológicas podem também
proporcionar uma prestação mais robusta de serviços
financeiros. No entanto, é também importante permanecer vigilante em relação a riscos acrescidos ou novos.
Por exemplo, a dependência crescente de sistemas
tecnológicos sofisticados pode trazer uma maior vulne-

These changes can offer benefits for consumers, for
instance through improved access to financial services,
including cross-border. For financial institutions, benefits can arise in terms of enhanced efficiencies, capacities to leverage network effects, and ability to satisfy
consumers’ ‘search for convenience’ in accessing financial products and services.
These technological enhancements can also offer
a more robust provision of financial services. However,
it is also important to remain vigilant over enhanced or
new risks. For example, growing reliance on sophisticated technology systems can pose enhanced vulnerability to cyber-attacks and other operational risks. To
mitigate these risks, the highest standards of digital
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rabilidade a ciberataques e outros riscos operacionais.
Para mitigar estes riscos, são necessários os mais elevados padrões de resiliência operacional digital. A nova
Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) fornecerá
a base para assegurar que padrões mínimos elevados
para mitigar estes riscos estejam em vigor na UE.1 Do
mesmo modo, o surgimento de atividades com criptoativos exige que seja criada uma regulamentação adequada para facilitar a introdução de novas tecnologias,
assegurando ao mesmo tempo o desenvolvimento
adequado do produto e a proteção do consumidor. A
EBA aconselhou a Comissão Europeia2 a implementar e a atualizar o perímetro regulamentar da UE para
acomodar estas novas inovações. A proposta legislativa
de Regulamento de Mercados em CrIptoativos (MiCA),
atualmente em discussão pelos colegisladores, irá
trazer para o âmbito do perímetro regulamentar uma
vasta gama de serviços e atividades de emissão de
crIptoativos e impor padrões elevados em termos de
governação, mitigação do risco prudencial e, o que é
crucial, proteção do consumidor. 3
Para além de novos produtos e serviços, precisamos de estar vigilantes quanto à utilização da tecnologia para transformar os processos empresariais. Na
EBA assistimos, por exemplo, a uma aceleração na experimentação e implementação de soluções RegTech
e publicámos um relatório no ano passado sobre os
benefícios, desafios e riscos, incluindo passos para garantir a adoção e a escalabilidade das soluções RegTech
no sector bancário na UE.4 No ano passado também publicámos um documento para discussão sobre a utilização de técnicas de machine learning no contexto de
modelos baseados em notações internas (IRB - internal
ratings-based) para calcular os fundos próprios para o
risco de crédito.5 Estamos atualmente a rever o feedback recebido com vista a promover a convergência na
aceitação e nas expectativas de supervisão em relação
a estas tecnologias.

operational resilience are needed. The new Digital Operational Resilience Act (DORA) will provide the basis
to ensure that high minimum standards to mitigate
these risks are in place in the EU.1 Similarly, the emergence of crypto-asset activities require that adequate
regulation is put in place to facilitate the introduction of
new technologies while assuring proper product development and consumer protection. The EBA provided
advice to the European Commission2 on the need for
changes and upgrades of the EU regulatory perimeter
to accommodate these new innovations. The legislative
proposal for a Regulation of Markets in Crypto-assets
(MiCA), currently under discussion by the colegislators,
will bring into scope of the regulatory perimeter a wide
range of crypto-asset services and issuance activities
and impose high standards in terms of governance,
prudential risk mitigation and, crucially, consumer protection. 3
Looking beyond new products and services, we
need to be vigilant about the use of technology to transform business processes. At the EBA we have seen, for
instance, an acceleration in experimentation and rollout
of RegTech solutions and issued a report last year on
the benefits, challenges and risks, with steps to ensure
the sound adoption and scaling of RegTech solutions
in the EU banking sector.4 We also issued last year a
discussion paper on the use of machine learning techniques in the context of internal ratings-based (IRB)
models to calculate regulatory capital for credit risk.5
We are currently reviewing the feedback received with
a view promoting convergence in the acceptance of, and
supervisory expectations toward, these technologies.

1 Em 10 de maio de 2022, foi alcançado um acordo político provisório
sobre DORA: https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/

1 Provisional political agreement on DORA was reached on 10 May
2022: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/

2 https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets

2 https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/
TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593. No momento da redação, a
proposta legislativa para a MiCA continua em discussão política.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593. At the time of writing the
legislative proposal for MiCA remains under political discussion.

4 https://www.eba.europa.eu/eba-assesses-benefits-challenges-and-risks-regtech-use-eu-and-puts-forward-steps-be-taken-support

4 https://www.eba.europa.eu/eba-assesses-benefits-challenges-and-risks-regtech-use-eu-and-puts-forward-steps-be-taken-support

5 https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/model-validation/discussion-paper-machine-learning-irb-models

5 https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/model-validation/discussion-paper-machine-learning-irb-models
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Além disso, novas dependências de fornecedores
de serviços tecnológicos de infraestrutura, incluindo
APIs, requerem atenção. Por exemplo, na sequência da
abertura de dados de contas de pagamento como resultado da segunda Diretiva de Serviços de Pagamento, e com isso o crescimento na utilização de APIs para
apoiar a partilha de informação, temos visto grandes
inovações e intervenientes a transformarem ativamente o negócio. No entanto, a transformação do modelo
de negócio está a afetar todas as áreas da banca. É provável que a agregação e a venda cruzada de produtos
financeiros e não financeiros por novos intervenientes
aumente e que a cadeia de valor de muitos produtos
financeiros esteja a ser interrompida, quebrada. Quem
faz o quê na prestação de um serviço financeiro está a
mudar rapidamente e estão a surgir novas e mais complexas interdependências. Se quisermos aproveitar ao
máximo os benefícios, mitigando simultaneamente os
riscos, temos de estar na linha da frente na monitorização e avaliação das implicações destas mudanças.

Additionally, new dependencies on technology service providers for infrastructure, including APIs, require
attention. For example, following the opening up of
payment accounts data as a result of the second Payment Services Directive, and with that the growth in the
use of APIs to support information sharing, we have
seen large innovations and players actively transforming the business. However, business model transformation is affecting all areas of banking. Bundling, and
the cross-selling of financial and non-financial products
by new players is likely to increase and the value chain
of many financial products is being disrupted, broken.
Who does what in the provision of a financial service is
rapidly changing, and new and more complex interdependencies are emerging. If we are to leverage fully the
benefits whilst mitigating the risks, we need to be on
the front-foot in monitoring and assessing the implications of these changes.

Evolução dos mercados

Market developments

A indústria financeira tem interações crescentes
entre as instituições financeiras incumbentes, FinTechs
e BigTechs através de uma variedade de modelos, incluindo parcerias, joint ventures, contratação e subcontratação, fusões e aquisições. Estas empresas podem
também ser parceiras para co-inovar e fornecer novos
produtos ou serviços alavancando competências complementares e bases de clientes, por exemplo, no contexto de seguros de saúde, monitorização da saúde e
cuidados de saúde.
Existem também interdependências crescentes
entre o sector financeiro e não financeiro através de um
rápido crescimento na utilização de plataformas digitais
para “fazer a ponte” entre clientes e instituições financeiras6 e redesenhar a cadeia de valor. Por exemplo,
as empresas tecnológicas, incluindo as BigTechs, es-

The financial industry has growing interactions between incumbent financial institutions, FinTechs and
BigTechs through a variety of models, including partnerships, joint ventures, outsourcing and sub-outsourcing, mergers and acquisitions. These firms may also be
partnering to co-innovate and provide new products or
services leveraging complementary competencies and
customer bases, for instance in the context of health insurance, health monitoring and health care.
There are also growing interdependencies between
the financial and non-financial sector via a rapid growth
in the use of digital platforms to ‘bridge’ customers and
financial institutions6 and value chain redesign. For example, technology companies, including the BigTechs,
are offering mobile payment and digital wallet platform
services which allow users to pay for products and ser-

6 https://www.eba.europa.eu/eba-sees-rapid-growth-use-digital-platforms-eu%E2%80%99s-banking-and-payments-sector-and-identifies-steps

6 https://www.eba.europa.eu/eba-sees-rapid-growth-use-digital-platforms-eu%E2%80%99s-banking-and-payments-sector-and-identifies-steps
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tão a oferecer serviços de plataforma de pagamentos
móveis e serviços de carteira digital que permitem aos
utilizadores pagar por produtos e serviços, embora as
instituições financeiras parceiras continuem a ser os
fornecedores relevantes de serviços de pagamento.
Além disso, novos grupos de atividade mista tornaram-se ativos no sector financeiro, não só através
do fornecimento às instituições financeiras de serviços
cloud, plataforma, análise de Big Data e publicidade,
como também através da prestação direta de serviços
financeiros, tais como empréstimos e pagamentos, alavancando potencialmente o seu acesso a dados e os
efeitos de network.
Estas evoluções oferecem benefícios potenciais
tanto para os clientes da UE como para as instituições
financeiras. No entanto, novas formas de interdependências financeiras, operacionais e de reputação estão
a emergir e a dar origem a questões complexas sobre:
• a mitigação de riscos: risco operacional, de concentração e de entrada;
• acesso a dados e privacidade: quem dá acesso a dados a quem, e a capacitação dos cidadãos para controlar a forma como os seus dados estão a ser utilizados e monetizados; e
• adequação das estruturas de supervisão: conhecimentos de supervisão, poderes e adequação dos
mecanismos de cooperação;
• a igualdade de condições entre os diferentes tipos
de prestadores que oferecem diferentes pacotes de
serviços financeiros.
Então, como devemos responder a estas questões?

8
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vices albeit the partnering financial institutions remain
the relevant payment service providers.
Additionally, new mixed activity groups have become active in the financial sector both through the
provision to financial institutions of cloud, platform, Big
Data analytics and advertising services, but also through
the direct provision of financial services such as lending
and payments, potentially leveraging their access to
data and network effects.
These evolutions offer potential benefits for both
EU customers and financial institutions. However, new
forms of financial, operational, and reputational interdependencies are emerging and give rise to complex
issues about:
• the mitigation of risks: operational, concentration and
step-in risk;
• data access and privacy: who provides data access
to who, and the empowerment of citizens to control
how their data is being used and monetised; and
• adequacy of supervisory structures: supervisory
knowledge, powers and adequacy of cooperation
mechanisms;
• the level playing field between different types of provider offering different bundles of financial service.
So how should we respond to these issues?
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Uma abordagem
baseada no risco

A risk-based
approach

A necessidade de regulamentação num novo quadro deverá passar por um processo de avaliação adequada dos riscos decorrentes da aplicação das novas
tecnologias. O objetivo da regulação não é favorecer
uma tecnologia em detrimento de outra, nem preferir
ou prejudicar um determinado modelo de negócio ou
interveniente no mercado. O objetivo regulamentar é
alcançar o equilíbrio certo entre facilitar a inovação, a
escalabilidade e a concorrência em todo o mercado interno, continuando simultaneamente a alcançar os nossos objetivos regulamentares centrais.
O essencial é definir uma adequada abordagem baseada no risco para a regulação e supervisão. Concentrar a ação regulamentar onde for necessário, e apenas
na medida do necessário, para alcançar os nossos objetivos de proteção do consumidor, resiliência prudencial,
integridade do mercado e, em última análise, estabilidade financeira.
Por vezes, isto pode implicar a imposição de requisitos diretos ao desempenho de uma atividade específica. É este o caso, por exemplo, da regulamentação da
UE em relação a pagamentos e autenticação forte de
clientes ou dos requisitos AML/CFT, em que as atividades estão sujeitas à mesma regulamentação e supervisão, não obstante a entidade que realiza essas atividades ou a tecnologia em que se apoia. Outras vezes, por
exemplo em termos de requisitos prudenciais, estabelecemos regras para as entidades para assegurar que
as combinações de atividades e riscos agregados sejam devidamente reguladas, tendo em conta o impacto
de uma falha coletiva.
Ultimamente, tem havido discussões em contextos
de definição de políticas sobre a melhor forma de responder à evolução do mercado - será que precisamos
de nos focar em regular e supervisionar entidades ou
atividades? No entanto, como regra geral, estas abordagens não devem ser vistas como uma dicotomia. São
ferramentas alternativas a serem utilizadas em diferentes circunstâncias. Para alcançar os nossos objetivos,
tanto a regulação e supervisão baseada em atividades
como em entidades desempenham um papel na atenuação de tipos específicos de risco.

The need for regulation in a new framework should
come through a process of proper assessments of the
risks arising from the application of the new technologies. The object of regulation is not to favour one technology above another, nor to prefer or prejudice a particular business model or market player. The regulatory
goal is about achieving the right balance between facilitating innovation, scalability and competition across the
internal market whilst continuing to achieve our central
regulatory objectives.
The essence is to define a proper risk-based approach to regulation and supervision. Focus regulatory
action where needed, and only to the extent needed, to
achieve our objectives of consumer protection, prudential resilience, market integrity and ultimately financial
stability.
Sometimes this may imply imposing direct requirements to the performance of a specific activity. This is
the case, for example, in the EU regulation in relation
to payments and strong customer authentication or in
AML/CFT requirements, where activities are subject to
the same regulation and supervision notwithstanding
the entity carrying out those activities or the technology
leveraged. Other times, for instance in terms of prudential requirements, we address rules to entities to ensure
that combinations of activities and aggregate risks are
appropriately regulated taking account of the impact of
collective failure.
Lately, there has been active discussions in policymaking settings about the way in which best respond
to market developments – do we need pivot towards
activities or entities-based regulation and supervision?
However, as a general rule, these approaches should
not be viewed as a dichotomy. They are alternative
tools to be used in different circumstances. To achieve
our objectives, both activities and entities-based regulation and supervision play a role in mitigating specific
types of risk.

9

A proposta de MiCA ilustra muito bem este ponto.
Independentemente do tipo de criptoativo emitido, os
emissores devem preparar brochuras informativas para
garantir que os consumidores têm a informação de
que necessitam para fazer escolhas informadas tendo
em conta as caraterísticas chave dos tokens (regulamentação baseada em atividades). No entanto, alguns
emitentes que emitem criptoativos que são classificados como “significativos” estarão sujeitos a requisitos
adicionais, incluindo requisitos de governação e prudenciais, tendo em conta a escala das suas atividades
e o impacto potencial caso as coisas corram mal (regulamentação baseada em entidades). Se tivéssemos
apenas uma abordagem de tamanho único, isto não
seria proporcional nem eficaz para mitigar os riscos que
derivam do impacto do fracasso.
A mistura entre atividades e regulamentação baseada em entidades pode continuar a servir-nos bem.
Mas é necessário algum trabalho de calibração dos
nossos requisitos regulamentares e estruturas de supervisão para se conseguir a abordagem cumulativa
correta à medida que a transformação das cadeias de
valor nos serviços financeiros evolui, a plataformização
aumenta e surgem novos grupos de atividades mistas
ativos no sector financeiro da UE.

10
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The proposal for MiCA illustrates this point very well.
Regardless of the type of crypto-asset issued, issuers
must prepare white papers to ensure that consumers have the information they need to make informed
choices taking account of the key characteristics of the
tokens (activities-based regulation). However, some
issuers who issue crypto-assets that are classified as
‘significant’ will be subject to additional requirements,
including governance and prudential requirements, in
view of the scale of their activities and potential impact
should things go wrong (entities-based regulation). If
we just had a one-sized fits all approach this would be
neither proportionate nor effective in mitigating risks
that derive from the impact of failure.
The blend of activities and entities-based regulation can continue to serve us well. But some work is
required on the calibration of our regulatory requirements and supervisory structures to get the cumulative
approach right as the transformation of value chains
in financial services evolves, platformisation increases
and new mixed activity groups active in the EU financial
sector arise.
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Áreas de concentração
remanescentes para
garantir um quadro
regulamentar adequado
A ação regulamentar e de supervisão precisa de
assegurar que os riscos de arbitragem regulamentar
sejam mitigados, garantir condições equitativas e colmatar eventuais lacunas. Algumas destas lacunas estão já a ser colmatadas. Por exemplo, a DORA irá alargar
a fronteira da supervisão do sector financeiro às entidades que prestam serviços TIC críticos às entidades
financeiras, complementando as melhorias da resiliência operacional digital que serão alcançadas através de novos e consistentes requisitos para entidades
financeiras. A Lei dos Mercados Digitais (DMA) e a Lei
dos Serviços Digitais (DSA), recentemente acordadas,7
irão também reforçar a nossa capacidade coletiva para
melhor proteger os consumidores que utilizam intermediários online e plataformas digitais dentro e fora
do sector financeiro e mitigar questões de concorrência
potencial ex ante. Por exemplo, mercados online, redes
sociais, plataformas de partilha de conteúdos, app stores e plataformas online de viagens e alojamento estão
no âmbito de regras adicionais no DMA para “plataformas gatekeeper”.8 A EBA saúda estas iniciativas como
um passo essencial para assegurar condições equitativas no ambiente digital. No entanto, há ainda muito por
fazer.

Remaining focus areas to
ensure a proper regulatory
framework
The regulatory and supervisory action need to
ensure that risks of regulatory arbitrage are mitigated, secure a level playing field, and address any gaps.
Some of these gaps are already being addressed. For
example, DORA will expand the boundary of financial
sector supervision to those entities that provide critical
ICT services to financial entities, complementing enhancements to digital operational resilience that will be
achieved through new and consistent requirements for
financial entities. The recently agreed Digital Markets
Act (DMA) and Digital Services Act (DSA)7 will also enhance our collective capacity to better protect consumers using online intermediaries and digital platforms
within and beyond the financial sector and mitigate ex
ante potential competition issues. For example, online
marketplaces, social networks, content-sharing platforms, app stores and online travel and accommodation
platforms are within in scope with additional rules in the
DMA for ‘gatekeeper platforms’.8 The EBA welcomes
these initiatives as an essential step toward ensuring a
level playing field in the digital environment. However,
work remains to be done.

7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package

7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package

8 As plataformas Gatekeeper são plataformas digitais com um
papel sistémico no mercado interno que funcionam como
estrangulamentos entre empresas e consumidores para serviços
digitais importantes. Os gatekeepers estariam proibidos, por exemplo, de tratar os serviços e produtos oferecidos pelo próprio gatekeeper mais favoravelmente no ranking do que os serviços ou produtos
similares oferecidos por terceiros na plataforma do gatekeeper.

8 Gatekeeper platforms are digital platforms with a systemic role in
the internal market that function as bottlenecks between businesses
and consumers for important digital services. Gatekeepers would be
prohibited, for example, from treating services and products offered
by the gatekeeper itself more favourably in ranking than similar services or products offered by third parties on the gatekeeper’s platform.
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Em primeiro lugar, é necessária uma cooperação
mais estreita entre as autoridades financeiras e não
financeiras relevantes para enfrentar novos desafios.
A grande maioria das autoridades do sector financeiro
tem atualmente uma compreensão limitada dos modelos de negócio baseados em plataformas, e da evolução da cadeia de valor, particularmente no contexto
de interdependências entre instituições financeiras e
empresas tecnológicas fora do perímetro da supervisão direta das autoridades competentes. Com o tempo,
esta compreensão imperfeita dos modelos de negócio
poderia prejudicar o controlo eficaz de riscos específicos, incluindo os decorrentes de interdependências
financeiras, operacionais e de reputação. Como tal, é
necessária uma cooperação mais estreita entre diferentes tipos de autoridades, incluindo as autoridades
financeiras, de dados, cibernéticas, de proteção do consumidor e de concorrência, na fase de exploração de
horizontes e de elaboração de regras. Esta cooperação
também precisa de ser reforçada para a supervisão de
grandes empresas de tecnologia e grupos de atividades mistas. A este respeito, as ESA recomendaram à
Comissão Europeia que explorasse possíveis formas de
fomentar um quadro de cooperação reforçada, com novas abordagens potenciais necessárias para estruturar
a cooperação que promova a partilha de informação sobre a evolução do mercado e das políticas no respetivo
sector de cada autoridade e que reúna as autoridades
sempre que seja necessária uma ação política ou de supervisão coordenada.
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First, closer cooperation between financial and relevant non-financial authorities is needed to address
new challenges. The vast majority of financial sector
authorities currently have a limited understanding of
platform-based business models, and value chain evolutions, particularly in the context of interdependencies
between financial institutions and technology companies outside the perimeter of competent authorities’
direct supervision. Over time, this imperfect understanding of business models could impair the effective
monitoring of specific risks, including those arising from
financial, operational and reputational interdependencies. As such, closer cooperation between different
types of authorities, including financial, data, cyber, consumer protection and competition authorities, is needed at the horizon-scanning and rule-making stage.
This cooperation also needs to be enhanced for the supervision of large technology firms and mixed activity
groups. In this respect, the ESAs have recommended
the European Commission to explore possible ways to
foster an enhanced cooperation framework, with potential new approaches needed to structure cooperation that would promote information-sharing on market
and policy developments in each authority’s respective
sector and bring authorities together where coordinated policy or supervision action is needed.

Em segundo lugar, à luz da emergência de novos
grupos de atividades mistas que combinam diferentes
tipos de serviços financeiros (e por vezes outros serviços), o perímetro existente de consolidação prudencial
e as regras dos conglomerados financeiros podem já
não assegurar uma cobertura eficaz dos riscos prudenciais a nível do grupo e podem dar origem a questões
de igualdade de condições de concorrência (por exemplo, entre grupos bancários e não bancários).9 O perímetro global das regras de consolidação, e potencialmente novos quadros de consolidação e de supervisão
estruturada, precisam de ser reavaliados.

Second, in light of the emergence of new mixed
activity groups combining different types of financial
services (and sometimes other services), the existing perimeter of prudential consolidation and financial
conglomerates rules may no longer ensure effective
coverage of group-wide prudential risks and may give
rise to level playing field issues (e.g. between bank and
non-bank groups).9 The overall perimeter of consolidation rules, and potentially new consolidation and structured-supervision frameworks need to be reassessed.

9 Este é também um tema considerado no relatório da EBA sobre
empréstimos não bancários: https://www.eba.europa.eu/eba-provides-its-advice-eu-comission-non-bank-lending

9 This is also a theme consider in the EBA’s report on non-bank lending: https://www.eba.europa.eu/eba-provides-its-advice-eu-commission-non-bank-lending
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Em terceiro lugar, embora a proposta DORA forneça
um quadro para a mitigação dos riscos das TIC, devem
ser efetuadas avaliações regulares para determinar se
as instituições financeiras demonstram dependência de
certos fornecedores que podem não ser incluídos pela
DORA e, cumulativamente, representar um risco para
a estabilidade financeira. Isto exige agilidade por parte
dos supervisores para identificar dependências e apoio
a nível da UE para facilitar a partilha de conhecimentos
entre supervisores e a visibilidade destas dependências a um nível macro.
Em quarto lugar, são necessárias ações para melhor
proteger os consumidores contra este contexto de mudança do mercado. Existem dois aspetos: (i) medidas
do lado da oferta, tais como medidas para assegurar
que os requisitos de divulgação são adequados à era
digital, e (ii) medidas do lado da procura, para assegurar que os consumidores têm as competências de que
necessitam para os ajudar a fazer escolhas informadas.
Deve ser dada prioridade a um nível mais elevado de
literacia digital e financeira dos consumidores.
Finalmente, o crescimento das atividades de empréstimo não bancárias através da utilização de novas
tecnologias requer uma atenção adicional. Em primeiro
lugar, a utilização crescente da tecnologia no contexto
das avaliações de solvabilidade deve ser acompanhada de requisitos reforçados para assegurar que estes
processos sejam conduzidos no interesse dos consumidores. Em segundo lugar, são necessárias alterações
ao perímetro regulamentar para assegurar que todos
os credores não bancários sejam abrangidos de uma
forma mais global no quadro AML/CTF a nível da UE
e para alcançar uma maior harmonização e capturar
tais entidades como “entidades obrigadas”. Além disso, são necessários enquadramentos de monitorização
e reporte de informação melhorados para evitar que
qualquer aumento súbito dos riscos macroprudenciais
permaneça sem resposta e considerando a introdução
de medidas macroprudenciais baseadas em atividades
para abranger todos os fornecedores de crédito.

Third, although the proposal for DORA provides a
framework for the mitigation of ICT risks, regular assessments should be carried out to determine whether financial institutions exhibit dependence on certain
providers that may not be captured by DORA and, cumulatively, represent a risk to financial stability. This demands agility on the part of supervisors to identify dependencies and support from the EU level to facilitate
knowledge-sharing between supervisors and visibility
over these dependencies at a macro-level.
Fourth, actions are needed to better protect consumers against this background of market change.
There are two aspects to this: (i) supply-side measures,
such as measures to ensure that disclosure requirements are fit for the digital age, and (ii) demand-side
measures, to ensure consumers have the skills they
need to help make informed choices. A higher level of
digital and financial literacy among consumers should
be prioritized.
Finally, the growth of non-bank lending activities
through the use of new technologies require additional
attention. First, the increasing use of technology in the
context of creditworthiness assessments should go
hand in hand with strengthened requirements to ensure these processes are conducted in the interest of
consumers. Second, changes to the regulatory perimeter are needed to ensure that all non-bank lenders are
covered in a more comprehensive way in the EU-wide
AML/CTF framework and to achieve greater harmonisation and capture such entities as ‘obliged entities’.
Additionally, enhanced monitoring and reporting frameworks are needed to avoid that any sudden increase of
macroprudential risks remain unaddressed and considering the introduction of activity-based macro-prudential measures to cover all credit providers.
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A evolução do quadro regulamentar deverá também ajudar as instituições
financeiras a concentrar as suas atividades em
garantir que a prestação de serviços financeiros melhora a experiência do cliente, mantendo-se simultaneamente segura para os clientes e para a estabilidade
financeira. É crucial que a indústria possa esperar que
os supervisores mantenham um forte enfoque na gestão eficaz do risco operacional. No entanto, as empresas não devem esperar pela data de aplicação da DORA
para reforçar os seus sistemas e controlos. Em vez disso, devem ser tomadas medidas prontamente para resolver quaisquer vulnerabilidades à luz de uma melhor
digitalização e de riscos elevados de ciberataque. As
empresas podem também esperar uma maior atenção
à interligação resultante de dependências em grandes
infraestruturas tecnológicas como parte da preparação
para a implementação do DORA.
As empresas podem também esperar que os supervisores prestem cada vez mais atenção à adequação da divulgação das características dos produtos e
dos principais riscos, sempre que os consumidores tenham acesso a produtos e serviços financeiros através
de meios digitais. Os métodos de distribuição digital
não significam necessariamente informação diferente,
mas podem significar uma apresentação diferente da
informação para captar a atenção dos consumidores e
assegurar que estes fazem escolhas devidamente informadas com base na divulgação dos principais riscos.
Além disso, é de esperar que se preste atenção à gestão e ao tratamento de reclamações, particularmente
no contexto da distribuição de produtos através de plataformas digitais de terceiros, e ao acesso e salvaguarda de dados.

!
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The evolution of the regulatory
framework should also help financial institutions to focus their activities in ensuring that
the provision of financial services enhances the customer experience while remaining safe for customers
and for financial stability. Crucially, industry can expect
supervisors to maintain a strong focus on effective operational risk management. However, firms should not
wait until the application date of DORA to strengthen
their systems and controls. Rather, actions should be
taken now to address any weaknesses in light of enhanced digitisation and elevated risks of cyber-attack.
Firms can also expect closer attention to interconnectedness arising from dependencies on large technology
infrastructures as part of the preparation for the implementation of DORA.
Firms can also expect supervisors to pay increasing attention to the adequacy of disclosures of product
features and key risks where consumers access financial products and services through digital means. Digital
distribution methods do not necessarily mean different
information but they may mean different presentation
of information to grab consumers’ attention and ensure
that consumers make appropriately informed choices
based on the disclosure of key risks. Additionally, attention on the complaints handling arrangements, particularly in the context of product distribution via third party
digital platforms, and data access, safeguarding and
management can be expected.
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Confrontados com um novo paradigma associado à
digitalização, instituições e autoridades do sistema bancário
delinearam estratégias e têm planos em curso para aproveitar
as oportunidades e enfrentar os desafios que se colocam.
O RegTech e SupTech, em particular, são realidades com um
impacto muito relevante e têm por isso merecido a atenção
das instituições financeiras e das autoridades.
O principal desafio é o de potenciar os benefícios que estas
soluções podem trazer, mitigando os riscos inerentes.
A articulação e a cooperação entre as instituições financeiras
e as autoridades na definição e implementação das suas
estratégias de RegTech e SupTech é condição necessária à
sua bem conseguida realização.
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Introdução
Vivemos um período em que a digitalização se
tornou uma prioridade para todas as organizações. De
facto, nos últimos anos verificou-se uma ainda mais
rápida adoção de tecnologias digitais, de informação e
comunicação, com vista à melhoria dos processos internos e de negócio das empresas. Em alguns casos,
as mudanças foram mesmo disruptivas, configurando
uma verdadeira transformação digital dos modelos de
negócio dessas empresas.
A digitalização é um fenómeno que afeta toda a sociedade, todos os sectores económicos, com particular
impacto nos sectores de serviços incluindo o sector financeiro1.
No sistema bancário, a digitalização trouxe um novo
paradigma de atuação para as instituições financeiras,
infraestruturas de mercados e entidades prestadoras
de serviços, mas também para as autoridades competentes pela sua regulação e supervisão ou superintendência (“autoridades”), na forma como interagem com
as instituições financeiras, mas também ao nível da sua
própria organização interna.
Big Data, inteligência artificial e blockchain são as
técnicas e tecnologias que estão na base de inúmeras
aplicações digitais que se apresentam como formas
alternativas, inovadoras, de responder aos requisitos

de cumprimento regulatório (RegTech - Regulatory Technologies) e de suportar os processos de supervisão
(SupTech – Supervisory Technologies). É importante
realçar que este é apenas um subconjunto das múltiplas aplicações de inovação tecnológica que estão em
curso nas instituições financeiras e nas autoridades
num processo de transformação digital que é transversal a todos os seus processos de negócio.
RegTech inclui uma ampla gama de aplicações de
tecnologia concebidas para responder a requisitos regulatórios, de conformidade e de reporte devidos por
uma instituição financeira sujeita a supervisão por uma
autoridade competente2.
SupTech abrange a utilização de tecnologias para
desenvolver aplicações inovadoras em ambiente virtual
para suportar a atividade das autoridades de supervisão3. Compreende um conjunto alargado de ferramentas analíticas de dados e de inteligência artificial, como
machine learning, que ajudam as autoridades a, por
exemplo, processar e analisar os dados aumentando
a eficiência de tarefas como análise de documentos,
classificação de informação e até identificação de risco.
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RegTech
RegTech e SupTech são muitas vezes vistas como
“os dois lados da mesma moeda”, na medida em que
a velocidade e o alcance da transformação digital das
funções de cumprimento e reporte regulatório e de
conformidade das instituições financeiras está limitada pelo nível de transformação digital e de aceitação
pelas autoridades4. Por outras palavras, as aplicações
Regtech têm que ser compatíveis com o enquadramento regulatório e com o grau de desenvolvimento
tecnológico e práticas do supervisor. E a premissa inversa também é verdadeira. Para que os avanços de
inovação tecnológica das autoridades se concretizem,
as instituições financeiras do ecossistema têm que
estar preparadas para responder ao desafio das autoridades. Daqui decorre um primeiro sublinhado: é fundamental a articulação, a cooperação e a confiança entre
as instituições financeiras e as autoridades na definição
e implementação das suas estratégias, objetivos e iniciativas de digitalização.
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No que respeita à RegTech, os principais objetivos da
sua utilização pelas instituições financeiras prendem-se principalmente com a obtenção de ganhos de eficiência e maior eficácia nas suas funções de cumprimento regulatório, reporte e conformidade, mas também com a melhoria das suas capacidades de gestão
de risco5. As principais áreas de utilização à data são a
prevenção do branqueamento de capitais e combate ao
financiamento do terrorismo (PBC/CFT), a segurança
das tecnologias de informação e comunicação (TIC), a
prevenção de fraude e o reporte de informação de cariz regulatório. As principais tecnologias e casos de uso
consistem na utilização de protocolos de transferência
de dados, serviços de computação em nuvem e técnicas de inteligência artificial, em sentido lato, de várias
formas e com vários objetivos.
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A utilização de RegTech pelas instituições financeiras pode exacerbar e colocar novos riscos. Neste
sentido, é expectativa do supervisor que as instituições
financeiras implementem mecanismos de governo
interno que garantam o controlo das soluções utilizadas, e que tenham um nível de conhecimento próprio
e confiança nas mesmas em linha com as suas responsabilidades. É indispensável que as instituições financeiras façam uma avaliação cuidada, fundamentada
e alinhada com o seu nível de maturidade tecnológica,
perfil de risco, modelo de negócio, natureza e complexidade de forma a conseguir escolher a solução de
RegTech adequada; que ponderem a melhor forma de
implementação da solução e, em caso de utilização de
um prestador de serviços externos, assegurem uma
verificação conforme das suas capacidades; e que assegurem que a utilização destas soluções não prejudica
a sua capacidade nem a das autoridades de supervisão
e superintendência de realizar as suas funções; e ainda que adotem medidas para gerir os riscos específicos que possam surgir como o risco das tecnologias de
informação e comunicação (em particular na ótica de
segurança de TIC, subcontratação e continuidade de
negócio), riscos reputacionais, de conduta e de cumprimento regulatório. Estes riscos tornam-se particularmente prementes no contexto da utilização de grandes
volumes de dados e técnicas de inteligência artificial,

para as quais já existem diversas recomendações das
autoridades6. Por último, é importante que as instituições financeiras avaliem o retorno sobre o investimento da implementação de soluções de RegTech e os
possíveis impactos prudenciais desses investimentos
a longo-prazo, na sua rentabilidade e fundos próprios,
assegurando que os mesmos não comprometem a sua
viabilidade e sustentabilidade.
O segundo sublinhado a reter nesta nota é assim
sobre a necessidade de pesar os benefícios e os riscos
inerentes às soluções RegTech.
O nível de adoção de soluções RegTech pelas instituições financeiras é considerável e tem aumentado
nos últimos anos. Em algumas áreas, nalguns países,
por exemplo na PBC/CFT na União Europeia, a utilização de RegTech é já a regra e não a exceção. O mercado
Regtech tem sido dominado por start-ups. Globalmente, existem milhares de empresas Regtech ativas, com
uma estimativa de 70% dessas empresas com menos
de 5 anos de idade7. Atualmente, a modalidade mais
popular para iniciar o processo de integração de RegTech nas instituições financeiras é a subcontratação de
um prestador de serviços externos seguida da modalidade de desenvolvimentos internos das aplicações. No
futuro próximo, a evolução do sector Regtech e o tipo
de players dominantes resultará de um balanço entre
a procura de APIs comuns e soluções plug and play e
a necessidade de, por um lado, harmonização destas
ferramentas com os sistemas de TI já existentes e, por
outro, de mitigação dos riscos de utilização do Regtech8.
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SupTech
Finalmente, ainda uma palavra sobre o papel que
cabe às autoridades neste processo. Entende-se que
deve ser sobretudo de facilitação da inovação, promovendo, com o seu know-how sobre o enquadramento
regulatório, plataformas de diálogo e de comunicação
às partes interessadas em desenvolver atividades financeiras de base tecnológica. Refira-se a este propósito, a iniciativa Portugal Finlab, hub de inovação criado
em 2018 que resultou da iniciativa conjunta da ASF,
Banco de Portugal e CMVM, e que recebeu, ao longo
das três edições já concluídas, 100 candidaturas.
No que respeita ao mercado nacional do RegTech,
contam-se algumas FinTech de elevada dimensão e
projeção internacional nesta área9. Por outro lado, verifica-se uma elevada prevalência relativa deste tipo de
atividades no panorama de FinTech nacional10.
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No que respeita à SupTech, os principais objetivos
da sua utilização pelas autoridades prendem-se tipicamente com a maior eficiência operacional da sua
função e atividades, mas também maior eficácia e melhorias na comunicação, integração e colaboração, tanto
interna como externa11. As principais áreas de utilização
da SupTech dividem-se entre a recolha, sistematização e análise de dados, e cobrem todas as funções de
regulação, supervisão e superintendência das autoridades na perspetiva prudencial, comportamental, de
averiguação, PBC/CFT e de sistemas de pagamentos12.
As principais tecnologias e casos de uso na vertente de
análise de dados consistem na utilização de técnicas de
processamento de linguagem natural, classificação de
informação e identificação de riscos. O nível de adoção
de soluções SupTech pelas autoridades é atualmente
significativo e sofreu um aumento considerável decorrente do impacto da pandemia por COVID-19.
Existem desafios consideráveis à utilização de SupTech pelas autoridades. Estes desafios são, em primeiro lugar, um espelho dos riscos elencados acima
que o RegTech coloca às instituições. Destacam-se a
necessidade de melhorar a qualidade e a padronização
de dados, os riscos de segurança e de dependência de
fornecedores e os riscos reputacionais decorrentes de
inadequada resposta das novas soluções aplicacionais.
Para além destes, refira-se ainda um desafio central
que se prende com a atração e retenção de recursos
humanos qualificados, fator crítico de sucesso de qualquer estratégia de Suptech.
As autoridades têm procurado dar resposta a estes
desafios através de múltiplas iniciativas que apresentam um fator em comum: a colaboração13.
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Conclusão
A inovação tecnológica e a digitalização estão no
topo de agenda de prioridades estratégicas das autoridades e encontram-se vertidas no Plano Estratégico
2021-2025 do Banco de Portugal14, nas prioridades de
supervisão do Mecanismo Único de Supervisão15, no
plano de trabalhos da Autoridade Bancária Europeia16 e
noutras iniciativas do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia17.
Em particular, no Banco de Portugal, destacam-se
os trabalhos sobre a) sustentabilidade dos modelos de
negócio das instituições, com foco nas dimensões de
transformação digital e resiliência operacional; b) perímetro das entidades e atividades supervisionadas; c)
segurança, eficiência e inovação do mercado de pagamentos de retalho em Portugal e d) literacia financeira
e inclusão digital. Já na ótica interna, salientam-se iniciativas como o modelo de gestão da inovação associado ao processo de transformação digital, a aposta em
formação com o foco na Escola de Data Science, o reforço da capacidade tecnológica e digital do Banco e as
iniciativas em curso de gestão integrada de informação.

Confrontados com um novo paradigma associado
à digitalização, instituições e autoridades do sistema
bancário delinearam estratégias e têm planos em
curso para aproveitar as oportunidades e enfrentar os
desafios que se colocam.
O RegTech e SupTech em particular são realidades
com um impacto muito relevante e têm por isso merecido a atenção das instituições financeiras e das autoridades.
O principal desafio que as instituições e as autoridades enfrentam é o de potenciar os benefícios que estas
soluções podem trazer, mitigando os riscos inerentes.
Neste contexto, a articulação e a cooperação entre as
instituições financeiras e as autoridades na definição
e implementação das suas estratégias de RegTech e
SupTech é condição necessária à sua bem conseguida
realização.
O Banco de Portugal, no contexto de atuação consertada com as outras autoridades a nível europeu,
está a desenvolver e a implementar uma estratégia de
SupTech ambiciosa, e a criar as condições para o desenvolvimento harmonioso, pelas instituições financeiras
e entidades terceiras, de soluções RegTech, acompanhando os impactos da digitalização de forma próxima
e proativa.

!

NOTAS
1 mgi-briefing-note-twenty-five-years-of-digitization-may-2019.ashx (mckinsey.com)
2 EBA analysis of RegTech in the EU financial sector (europa.eu)
3 Innovative technology in financial supervision (Suptech) - the experience of early users (bis.org)
4 Leveraging technology to support supervision: challenges and collaborative solutions (bis.org)
5 Idem iii.
6 Ver, por exemplo: Final Report on Big Data and Advanced Analytics.pdf (europa.eu); BaFin Study: “Big Data meets artificial intelligence”; General
principles for the use of Artificial Intelligence tor (dnb.nl)
7 Regtech: Watershed moment | FCA 2020
8 The future of Regtech: what do firms really want | FCA 2021
9 Feedzai become a financial crime-fighting unicorn | Feedzai
10 Ver, por exemplo: Launch Event Report 2021 | Portugal Fintech; Portugal FinLab
11 Reaping the benefits of supervisory technologies (europa.eu)
12 FSI Insights No 37: Suptech tools for prudential supervision and their use during the pandemic (bis.org)
13 Ver, por exemplo: BIS Innovation Hub work on Suptech and Regtech; Joint Committee (EFIF) (europa.eu)
14 Plano Estratégico | Banco de Portugal (bportugal.pt)
15 ECB Banking Supervision – Supervisory priorities for 2022-2024 (europa.eu)
16 EBA 2022 Work Programme | European Banking Authority (europa.eu)
17 Digital finance package | European Commission (europa.eu)
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O Sector
Bancário num
minuto

O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO
Área de Estudos e Publicações - APB

PRINCIPAIS INDICADORES
DEZEMBRO DE 2021

145

INSTITUIÇÕES
DE CRÉDITO

37.759

3.529

Associados APB1

Associados APB1

COLABORADORES

BALCÕES

13.597

CAIXAS
AUTOMÁTICOS
Associados APB1

FINANCIAMENTO À ECONOMIA
A SOLIDEZ FINANCEIRA E A RESILIÊNCIA DO SECTOR BANCÁRIO PORTUGUÊS PERMITIRAM DAR
UMA RESPOSTA EFICAZ ÀS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DA ECONOMIA NO CONTEXTO
PANDÉMICO E RESPONDER AOS CHOQUES ADVERSOS QUE SE TÊM VERIFICADO RECENTEMENTE.

444,9

ATIVOS
TOTAIS

MIL MILHÕES

CRÉDITO
TOTAL
LÍQUIDO

247,0

CRÉDITO A
EMPRESAS2

MIL MILHÕES

75,7

CRÉDITO A
PARTICULARES2

125,1
MIL MILHÕES

MIL MILHÕES
DOS QUAIS

80,5%

HABITAÇÃO
77,5%

A PME

NOVAS OPERAÇÕES - PT
NOVAS OPERAÇÕES - AE
STOCK - PT
STOCK - AE

6%
5%

EUR MILHÕES

7%

NUM CONTEXTO PARTICULARMENTE DESAFIANTE, O SECTOR
BANCÁRIO TEM ASSUMIDO UM PAPEL DETERMINANTE NO
APOIO ÀS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DA ECONOMIA.
EUR MILHÕES

TAXAS DE JURO – SNF

AS TAXAS DE JURO TÊM CONVERGIDO PARA
MÉDIA DA ÁREA DO EURO, APRESENTANDO-SE
EM NÍVEIS BASTANTE ATRATIVOS.

.
6000
5000
.

NOVAS OPERAÇÕES – PARTICULARES
NOVAS OPERAÇÕES – SNF

4000
.

4%
3000
.

3%

2000
.

2%

.
1000

1%
0%
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Fonte: Banco de Portugal | Preparado com informação disponível até 3 de maio de 2022.
Exclui um associado atendendo à natureza específica do seu negócio. | 2 Atividade doméstica, valores brutos

CONSUMO
15,4%
OUTROS
FINS
7,1%
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POUPANÇA
O AUMENTO EXPRESSIVO DOS DEPÓSITOS DE CLIENTES
CONTINUA A EVIDENCIAR A CONFIANÇA NO SECTOR BANCÁRIO.

OS DEPÓSITOS3 REGISTARAM UM AUMENTO DE 8,2%
FACE A DEZEMBRO DE 2020

304,3

EMPRESAS
PARTICULARES
TOTAL
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

ÍNDICE

DEPÓSITOS
DE CLIENTES

MIL MILHÕES

140%
130%

O GAP ENTRE OS DEPÓSITOS DE
CLIENTES E A TOTALIDADE DO CRÉDITO
CONCEDIDO CONTINUA A AUMENTAR.

120%
110%
100%
90%

RÁCIO DE TRANSFORMAÇÃO
META PAEF/BdP

80%
dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

LIQUIDEZ
O FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO DE BANCOS
CENTRAIS AUMENTOU, FRUTO DAS MEDIDAS DE
POLÍTICA MONETÁRIA ADOTADAS EM RESPOSTA
À CRISE PANDÉMICA.

CONTINUOU A VERIFICAR-SE UMA
MELHORIA DA POSIÇÃO DE LIQUIDEZ
DOS BANCOS, QUE SE APRESENTA EM
NÍVEIS MUITO CONFORTÁVEIS.

6%
4%

260%
259,9%

246%
245,9%

219%
218,5%

174%
173,5%

8%

196%
196,4%

10%

151%
150,8%

FINANCIAMENTO DE BANCOS CENTRAIS
EM % DO ATIVO

RÁCIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ
12%

100%
Requisito mínimo
regulamentar

2%
0%
dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

dez-16

dez-17

dez-18

dez-19

dez-20

dez-21

Fonte: Banco de Portugal | 3 Atividade doméstica
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O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO
DESEMPENHO DO SECTOR
EM 2021, VERIFICOU-SE UMA MELHORIA SIGNIFICATIVA DA RENTABILIDADE DO SECTOR, QUE SE
DEVEU, SOBRETUDO, À DIMINUIÇÃO DO FLUXO DE IMPARIDADES PARA CRÉDITO, CONSTITUÍDO
PARA ACOMODAR OS EFEITOS DA PANDEMIA, E AO AUMENTO DO PRODUTO BANCÁRIO.
CONTUDO, A RENTABILIDADE AINDA PERMANECE ABAIXO DO CUSTO DE CAPITAL.

COST-TO-INCOME

RETURN ON EQUITY
75%

71.2%
,

5.4%
,

4.8%
,

70%

3.0%
,

65%

0.5%
,

61.7%
,

60%

-0.3%
,

53.4%
,
55%

-3.9%
,

50%

dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

OS RÁCIOS DE SOLVABILIDADE MANTÊM-SE EM NÍVEIS ROBUSTOS.

18.0%
18,0%

18.0%
18,0%

16.9%
16,9%

15.1%
15,1%

52,2%

04%
3,6%

04%
4,3%

05%
4,9%

06%
5,6%

O RÁCIO DE COBERTURA DE
NPL PERMANECEU ACIMA DA
MÉDIA DA ÁREA DO EURO.
06%
6,2%

08%
8,3%

09%
9,4%

12%
11,7%

13%
13,3%

15%
15,4%

17%
17,2%

12.3%
12,3%

dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

A QUALIDADE DOS ATIVOS CONTINUOU A MELHORAR,
TENDO O RÁCIO DE NPL MANTIDO A TRAJETÓRIA
DESCENDENTE, SITUANDO-SE JÁ ABAIXO DE 4%.
18%
17,9%

13.3%
13,3%

12.3%
12,3%

dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

15.1%
15,1%

RÁCIO DE
SOLVABILIDADE TOTAL

15.5%
15,5%

15.3%
15,3%

14.3%
14,3%

13.2%
13,2%

13.9%
13,9%

11.4%
11,4%

12.4%
12,4%

11.3%
11,3%

RÁCIO
COMMON EQUITY TIER 1

jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21
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PAGAMENTOS E DIGITAL
CARTÕES DE
PAGAMENTO ATIVOS

TERMINAIS DE
PAGAMENTO AUTOMÁTICO

MILHÕES

MILHARES

21,2

389,3

2021

∆ -3,3%

2021

∆ +9,8%

EM 2021, VERIFICOU-SE UMA RECUPERAÇÃO NO VALOR DOS PAGAMENTOS PARA OS NÍVEIS
PRÉ-PANDEMIA, COM UM CRESCIMENTO MAIS SIGNIFICATIVO DOS PAGAMENTOS ELETRÓNICOS.
VALOR DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
(TAXA DE VARIAÇÃO HOMÓLOGA FACE A 2019)

VALOR DAS COMPRAS EFETUADAS POR LOCAL DE EMISSÃO DO
CARTÃO (TAXA DE VARIAÇÃO HOMÓLOGA FACE A 2019)

30%

40%

20%

20%

10%

0%

0%

-20%

-10%

-40%

-20%

-60%

-30%

Pagamento eletrónico

-40%

Numerário

-80%

Portugal

-100%

Estrangeiro

SIBS Analytics

A PANDEMIA DE COVID-19 IMPULSIONOU SIGNIFICATIVAMENTE A UTILIZAÇÃO
DA TECNOLOGIA CONTACTLESS E AS COMPRAS ONLINE COM CARTÃO.
PAGAMENTOS CONTACTLESS

13,2

MIL MILHÕES

∆ +130,9%

2021

25,5%
DO TOTAL
DE COMPRAS
COM CARTÃO

∆+

COMPRAS ONLINE
COM CARTÕES NACIONAIS

51,8%

2021

14,5%
DO TOTAL DE
COMPRAS
COM CARTÕES
NACIONAIS

OS CLIENTES BANCÁRIOS RECORRERAM CADA VEZ MAIS À UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS.

CONTAS À
ORDEM COM
ACESSO POR
INTERNET

!
2021

69,9%

UTILIZADORES
DE INTERNET
QUE UTILIZAM
INTERNET
BANKING

"

64,2%
2010 38,1%
2021
INE

Fonte: Banco de Portugal
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Why CBDCs and
Not Cryptocurrencies
Will Disrupt Banking?
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“CBDCs are digital forms of fiat currencies as direct
liabilities of the central bank.”
This is my short definition of the complex concept of Central Bank Digital Currencies.

In this article I want to achieve two things:
1. PROVIDE CONTEXT: Explain what Central Bank Digital Currencies are, comparing them to other forms of money.
2. PROVE RELEVANCE: Show why CBDCs are relevant and how
they are disruptive to banking. This would give Banks the path of
disruption allowing them to timely adapt and succeed.
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PART 1
Putting Central Bank Digital
Currencies into Context

In order to define CBDCs and differentiate them
from other forms of money we are going to
use THE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY
MATRIX bellow:

THE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY MATRIX
FIAT CURRENCIES
AS DIRECT
LIABILITIES OF
CENTRAL BANKS
FIAT CURRENCIES
ON RETAIL BANK
ACCOUNTS

1

6

Cash as FIAT Coins

2

Paper Checks

5

Depositor’s Books

3

Money Held by E-Money Institutions
Prepaid Cards, Mobile Wallets, etc.

Money on Savings Accounts

Savings Books

PRIVATE
CURRENCIES

CBDCs

Cash as FIAT Banknotes

Money on Checking Accounts

Toy Moneys
Complementary Currencies

4

Private Banknotes

Cryptocurrencies
Decentralized Digital Currencies

Limited Circulation Moneys

PHYSICAL FORMAT

DIGITAL FORMAT

Created by David Gyori, CEO, Banking Reports London

Category 1: Physical Forms of Fiat
Currencies as Direct Liabilities of the
Central Bank
Coins and paper cash are direct liabilities of the
Central Bank. Modern cash is so called ‘fiat’ currency.
‘Fiat’ is an expression from Latin language meaning ‘let
it be’. ‘Let it be’ expresses the nature of modern cash:
the sovereign appoints it to be legal tender, the primary
means of payment and relevant store of value. Cash
has multiple caveats including physical risks, costs of
safe storage, logistics and more. From our perspective
the most important shortcoming of cash is that – in an
increasing number of countries – it is de facto going out
of circulation: Category 5 is overtaking Category 1.

Category 2: Physical Forms of Fiat
Currencies on Retail Bank Accounts
These are physical substitutes of cash pointing to
liquidity stored on retail bank accounts. Since liquidity
behind these tools is sitting on retail bank accounts,
these are liabilities of retail banks, not direct liabilities
of the Central Bank and therefore not liabilities of the
sovereign state either.
These forms of money are increasingly inferior because (i) they are physical in a ‘digital first’ world and because (ii) they are not directly guaranteed by the Central
Bank1. Category 5 forms of money are superior to Category 2 forms, because they are digital, while they have
the same risk profile.
Category 1 forms of money are superior to Category
2 forms, because they carry lower risks of default, even
though they are all physical forms.

1 With the limited exception of deposit insurance schemes. Deposit
insurance is limited in value, therefore theoretically and structurally
these forms of money do run the risks related to specific retail banks
on top of sovereign risks.
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Category 3: Physical Private Currencies
Issuance of physical money is the privilege of the
Central Bank in almost all countries. Core elements of
monetary supply – especially M0 – are controlled and
emitted by Central Banks. Certain forms of issuing physical money privately are criminal activities2. Obviously,
there are some exceptions: toy money and complementary local currencies with limited circulation are
among these exceptions.

Category 4: Digital Private Currencies
This category is booming3! Ever since October
2008, when – at the height of the global financial crisis – the mysterious ‘Nakamoto Whitepaper’ started
to circulate with the description of the genius concept
of Bitcoin, this arena has been sizzling hot. There are
currently over 10 000 different private digital forms of
currencies circulating globally without substantial state
control. This is an amazingly colourful and creative arena of innovations. Bankers, regulators and legislators
can learn important things from the brave new world
of digital private currencies. While cryptocurrencies are
currently booming, their midterm destiny is written in
monetary history: sovereign states historically want to
keep tight and sealed control of the monetary supply,
therefore monetary innovations done by private companies end up in the hands of governments. Crypto-

2 For example, forging or counterfeiting money is an obvious crime.
Interestingly enough it is also illegal in most jurisdictions to contract
(not only to expand) M0 privately: it is not allowed to privately destroy currency, because currency is theoretically owned by the Central
Bank and through the Central Bank by the State. A US penny for
example has significantly more copper in it than its nominal value,
but it is illegal to melt them down because it is illegal to destroy currency – to be honest some people in the USA still collect pennies and
it is a legitimate question to ask where those pennies finally end up…
3 When the author began to write this article cryptocurrencies were
still booming, later, before publishing serious tensions have been
striking this market segment, much in accordance with the author’s
predictions.
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currencies in their current forms have numerous fatal
deficiencies: lack of compliance; lack of nominal price
stability by design; risk of deflationary cycles; environmental considerations; unpredictable and high cost of
transactions; extensive fraud in every element of the
ecosystem; lack of interest rate content; lack of intrinsic
value. These problems and ambivalences together contribute to the narrative that crypto hype will perhaps end
up being the greatest bubble ever.
There are forms of cryptocurrencies some have additional hopes for in volatile times: Stablecoins. Stablecoins are a subgroup of cryptocurrencies pegged to a
fiat currency or a basket of fiat currencies. Stablecoins
are doomed to fail by design: even sovereign states
have devastating hardships to keep currency-pegs up
over long periods of time and economic cycles. This is
basically too costly of an attempt for any private player
by far.

Category 5: Digital Forms of Fiat
Currencies on Retail Bank Accounts
Digital forms of fiat currencies are incredibly successful. In fact, this form of money contributes to well
over 90 percent of M1 in Europe. In Sweden less than
two percent of M1 is cash and the remaining 98 percent
is digital fiat currency4. Digital forms of fiat currencies on
retail bank accounts are created by commercial banks
and they are technically liabilities of these commercial
banks, not directly of the central bank5. E-Money Institutions – according to the original intent of legislators –

4 In the UK less than five percent of M1 is cash, while more than 95
percent is digital fiat currency on retail bank accounts i.e., Category 5.
5 These commercial bank liabilities are typically guaranteed by the
central bank through deposit insurance systems up to a certain limit per client per bank. Money held by EMIs (E-Money Institutions)
is technically – in most jurisdictions – outside the scope of deposit
insurance. However, EMIs theoretically are holding client funds at
all times on liquid custodian accounts run at Credit Institutions (i.e.,
Banks).
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technically do not provide bank accounts, but the nature
of their services is similar to banks from our perspective. Mobile Money (such as M-Pesa) in major areas of
Africa has created de facto cashless societies; while UPI
(Unified Payments Interface) has done the same in India
and WeChat Pay plus Alipay in China. This constitutes to
a tectonic global shift away from cash and into electronic forms of money, as well as a painful departure from
control over the size of the monetary base as an effective monetary tool. Cash is increasingly out of circulation,
substituted by electronic forms of retail bank money
and so monetary conditions are becoming predominantly nonreactive to changes in the supply of cash.
Research shows that large banknotes are unfortunately hoarded and held by criminal enterprises typically being unable (or unwilling) to transform them into
electronic forms of money due to increasingly sophisticated CDD, AML, KYC, CTF and UBO regulations imposed on financial services providers. This means that
cash is – in terms of proportions6 – increasingly crowded by electronic forms of money outside the scope
of circulation in the transparent, traceable, meaningful,
socially beneficial echelons of economy and becomes
a rarely publicly circulating store of value, backing illicit
activities.

Category 6: CBDCs
CBDCs are digital forms of fiat currencies as direct
liabilities of the central bank. This makes them compare
better to all categories discussed above. Central Bank
Digital Currencies are digital, therefore much more
practical for legitimate, transparent, compliant users of
the 21st Century than Category 1 banknotes and coins.
Central Bank Digital Currencies are direct liabilities of
the Central Bank, and through the Central Bank of the
sovereign state, therefore they have somewhat better
risk profile than retail bank money and E-money. CBDCs are currently in experimental phase by nearly 100
Central Banks globally, while in different – usually very
early – stages of piloting by 10 Central Banks, including
the PBOC, the People’s Bank of China, the monetary
authority of the most populous country. If we want to
provide simplified explanations of CBDCs, we can say
thigs such as: E-money issued by the Central Bank; or
a Mobile Wallet created and uploaded with money directly by the Central Bank; or a prepaid card issued and
distributed by the Central Bank! This is revolutionary…
THIS is revolutionary, not decentralized private digital
currencies!

6 And large banknotes represent the vast majority of the value of total
cash in a modern economy.
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PART 2
The Relevance of Central
Bank Digital Currencies
Central Bank Digital Currencies will be conceptualized in the upcoming 10 years in all sorts of shapes,
forms, colours, tastes and scents! But finally, they will
predominantly leave the specific concept of Banks as
well as the slightly wider category of Credit Institutions
unchanged: banks will collect deposits from the public
and convert those into loans for companies, while being
safely capitalized, running large balance-sheets, being
de facto leveraged companies, with a core profit source
of NIM (Net Interest Margin). This is a 5000-year-old
business model, largely unchanged.
In this case, why does the author of this article
speak about “The Relevance of Central Bank Digital
Currencies”?
Because Banks will have to timely adapt as basically EVERYTHING else in finance will be presumably slightly changed by the rise of CBDCs:
• The concept of “monetary base” will have to be reimagined.
• Negative interest rates will play a larger role than
ever in monetary policy
• Social fiscal decisions will be somewhat linked to
monetary actions of initial distribution of CBDCs.
• The regulatory category of E-money will be potentially wiped out.
• Local currency messaging, clearing and settlement
systems will have to be reimagined.
• Cross border, cross currency, international payments
will be reshaped.
• The structure of Central Bank reserves will be somewhat altered.
• The role of Merchants in payments will be adjusted to
the new reality.
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• The good old concept of ‘deposit insurance’ schemes
will have to be updated.
• The definition of certain monetary aggregates will be
rewritten.
• Cash will be primarily available to see in museums.
• CDD, AML, KYC, CTF, UBO and the entire wider concept of Privacy will have to recalibrated.
• The role of ‘data’ as a key input and output resource in
modern financial services will be further characterized by specific forms of CBDC implemented.
• The role of the USD as a de facto world currency will
have to be probably reinforced… or (less probably)
challenged.
• If designed well, CBDCs can – everything unchanged
– make macroeconomic cycles smoother, thereby introducing a new quality of social justice and economic
predictability.
• Besides the factors of relevance listed above there
are numerous further vectors and dimensions of importance to CBDCs. One thing is clear however: Banks
that run the costs of anticipating first and starting now
adjusting to this evolution will secure a precious competitive advantage and increased resilience. They will
laugh last, then will laugh best.
CBDCs and not cryptocurrencies will disrupt
banking as we know it. Yes, the 5000-year-old key
concept will remain largely untouched, but everything
else around banking will be somewhat disrupted, reimagined, updated, readjusted and renewed. Renewed
for the age of CBDCs!
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FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

FORMAÇÃO AVANÇADA
EM COMPLIANCE
Início: 14 de setembro
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FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

FORMAÇÃO AVANÇADA
EM COMPLIANCE FISCAL
– PERSPETIVA BANCA
Início: 26 de setembro
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APB lança novo site
de literacia financeira

No âmbito do projeto de Educação Financeira, a
APB lançou um novo site - “Saber de Contas” – com
vários artigos informativos e algumas dicas que visam
ajudar o cidadão comum a compreender melhor alguns
dos temas mais complexos relacionados com questões
como crédito, poupança, investimento, sobre-endividamento, segurança digital, meios de pagamento, entre
outros.
Disponível em www.saberdecontas.pt, este projeto dirige-se essencialmente aos jovens, clientes bancários e à população sénior, tendo como principal objetivo
aumentar e melhorar os seus conhecimentos financeiros e ajudá-los a tomar decisões mais informadas e
responsáveis no seu dia-a-dia.
O contributo para o aumento dos níveis de literacia
financeira em Portugal é um ponto presente na agenda da APB há já algum tempo. O projeto de educação
financeira da APB foi criado em 2011 e, ao fim de dez
anos de trabalho no terreno e apesar do balanço feito
ser muito positivo, foi considerado que estava na altura de reposicionar o projeto com um novo nome, nova
imagem e novos conteúdos, procurando obter maior
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escala e chegar de forma mais efetiva aos públicos que
se pretendem atingir.
O novo site “Saber de Contas” foi apresentado oficialmente no dia 31 de maio, num evento na Culturgest,
em Lisboa, que contou com a presença do Ministro da
Educação e do Vice-Governador do Banco de Portugal. Na plateia estiveram presentes alunos do 3º ciclo,
professores, universidades seniores, supervisores financeiros, representantes de bancos e de associações
financeiras.
Na sessão de boas-vindas deste evento, o Presidente da APB realçou a importância que a literacia financeira e digital tem na sociedade atual e o papel que
a APB tem tido na sua promoção. “Se no início do século XX a literacia escrita era o principal instrumento de
capacitação pessoal, neste início do século XXI, a principal ferramenta diferenciadora é a literacia financeira,
acompanhada já por uma capacitação tecnológica e
digital”, referiu Vítor Bento.
Já o Vice-Governador do Banco de Portugal, que
assegurou a sessão de abertura, sublinhou que um
“bom nível de literacia financeira protege os clientes
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bancários e os consumidores em geral, favorece a estabilidade financeira e contribui para o desenvolvimento
económico e a prevenção da fraude”.
A encerrar a sessão de apresentação do site, o ministro da Educação, João Costa, defendeu que capacitar
a população para a literacia financeira é capacitá-la para
os direitos humanos.
“Um cidadão que não é capaz de gerir o seu orçamento, de ler um formulário do seu banco, de planear a
sua vida fiscal, é um cidadão que está mais vulnerável à
exclusão”, afirmou o governante.
Nesta sessão estiveram ainda presentes representantes das escolas e das universidades seniores que
trabalham com a APB nas diferentes iniciativas de educação financeira.
Andreia Garcia, Coordenadora da Universidade Senior UNICA, que tem participado no programa de literacia digital da APB, revelou que a sua maior preocupação é capacitar a população sénior para o processo
da transformação digital, para que não fiquem para trás.
“O maior problema é desmistificar a complicação que
julgam existir, por exemplo, nos meios de pagamento
digitais, e depois fazê-los perder o medo”, revela.

Já Ana Filipa Joaquim, Professora do Agrupamento
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, que este ano
ganhou a edição nacional do European Money Quiz, explicou as múltiplas estratégias que tem de adotar para
conseguir que os alunos se interessem sobre estes temas financeiros. “Há um grande desfasamento entre
aquilo que se ensina na escola e a vida real”, afirma. Foi
assim que decidiu levar os alunos a viver situações da
vida real, dividindo as turmas em casais e pondo-os a
gerir uma casa e a ter que fazer compras. “Muitos ficaram surpreendidos com o preço do papel higiénico.
Outros ficaram zangados com as taxas de juro para
contrair um empréstimo”, conta realçando a importância que iniciativas como o Saber de Contas podem ter
neste processo de aprendizagem.
Todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao
longo dos últimos anos (com escolas, juntas de freguesia, PME, etc.) reflete um esforço conjunto e contínuo
do setor bancário português e já terá produzido alguns
resultados. Agora chegou o momento de congregar esforços no sentido de obter uma maior escala junto dos
públicos com quem se trabalha, pois só com maiores e
melhores níveis de literacia financeira, será possível ter
também um sistema bancário mais resiliente.
O “Saber de Contas” vai estar também disponível
no Facebook e Instagram, onde os diferentes públicos-alvo poderão ficar a par dos artigos e dicas mais
recentes, testar os seus conhecimentos financeiros e
aprender sobre diferentes temas através de vídeos tutoriais.

!
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EUROPEAN MONEY QUIZ 2022

Alunos de Sobral de Monte
Agraço foram os Grandes
Vencedores da Final Nacional
Joana Rodrigues / Rita Machado
/ Educação Financeira APB

COMPETIÇÃO
INTRAESCOLAS
Em cada escola os dois
alunos com melhor
classificação ficam apurados
para a final nacional.

Cerca de 50 escolas e mais de 2.500 alunos, a
nível nacional, participaram na 5ª edição do European
Money Quiz, a maior competição de literacia financeira
da Europa
Criado pela Federação Bancária Europeia (EBF), o
European Money Quiz é um jogo destinado aos alunos
do 3º ciclo, com idades entre os 13 e 15 anos, que visa
testar os seus conhecimentos financeiros em áreas
como dinheiro, risco, inflação, meios de pagamento,
segurança online, entre outros.
A final nacional do EMQ, promovida pela APB, colocou em competição cerca de 100 finalistas apurados
na 1ª fase do jogo e decorreu dia 25 de março no âmbito das comemorações da European Money Week que
este ano se assinalou entre 21 e 27 de março.
O evento decorreu online e foi transmitido através do
canal de Youtube da APB.
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FINAL NACIONAL
Os dois melhores
classificados representam
Portugal na final europeia

Matilde Soares e Leandro Fernandes, alunos do 1º ano do Curso de Ensino e Formação
(CEF) do Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral, em Sobral de Monte
Agraço, distrito de Lisboa, foram os grandes vencedores da edição deste ano.
Em 2º lugar ficou a Escola Secundária
Daniel Sampaio, em Almada, seguida da
Escola EB 2,3 Nogueira, em Braga, que ocupou o
3º lugar do pódio.
Após vencerem a prova nacional, a Matilde e o
Leandro representaram Portugal na finalíssima europeia, que decorreu no dia 10 de maio e colocou em
competição os vencedores de 29 países. Noruega, Itália
e Irlanda foram os grandes vencedores da edição de
2022 do European Money Quiz (EMQ), ocupando os
três primeiros lugares do pódio. Seguiram-se a Sérvia
e Malta que ficaram no 4º e 5º lugar, respetivamente.
Os alunos vencedores destes cinco países foram premiados com uma viagem de dois dias a Bruxelas Já os
três primeiros classificados receberam um prémio em
dinheiro para as respetivas escolas.
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Os dois alunos mostraram-se confiantes e com esperança de poder ganhar. “Estávamos muito nervosos
antes do concurso começar e principalmente quando
vimos que estávamos no pódio e podíamos ser nós
os vencedores e representar o nosso país” referem os
jovens de 15 anos ainda surpreendidos, mas muito felizes por terem conquistado o primeiro lugar da prova.
“Gostámos muito desta experiência, foi algo pelo qual
nunca tínhamos passado.”
Todo o trabalho de divulgação e implementação do
Quiz nas escolas é feito em estreita articulação com os
professores que, em cada escola, acompanham esta
iniciativa. Os professores desempenham um papel crucial no reconhecimento da importância deste tema nos
currículos escolares, assim como, na mobilização dos
alunos para as várias fases do Quiz. É de referir que as
atividades associadas ao Quiz têm início em janeiro/
fevereiro todos os anos e terminam em maio, com a
realização da final europeia.
De acordo com a Professora Ana Filipa Joaquim,
responsável pela participação do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, o lugar alcançado
foi resultado de um trabalho árduo dos alunos.

“É de extrema importância que a literacia financeira
seja promovida como conteúdo escolar, pois através de
estudos de caso, jogos ou outras metodologias ativas é
possível dotar os alunos de ferramentas para a gestão
futura das suas vidas adultas. Só assim criaremos uma
geração responsável perante temas como o consumo,
a poupança ou o investimento”.
A adesão das escolas a mais uma edição do QUIZ
de literacia financeira da APB parece indiciar a importância reconhecida a este tema para a formação dos
alunos.
A APB e o sector bancário estão empenhados em
contribuir para a sensibilização dos jovens para este
tema desenvolvendo iniciativas nesse sentido. O European Money Quiz é uma forma lúdica de fomentar os
conhecimentos financeiros dos alunos, contribuindo
para o aumento dos níveis de literacia financeira em
Portugal. Acreditamos que esta aprendizagem deverá
iniciar-se o mais cedo possível e poderá ser muito útil
para futuras decisões financeiras mais responsáveis.
Clientes esclarecidos e, consequentemente, decisões
de investimento mais informadas contribuem para o
desenvolvimento de um sistema financeiro mais robusto e de uma economia mais sustentável.
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ALTA DIREÇÃO

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
PARA ALTA DIREÇÃO
Início: 15 de setembro

INFORMAÇÕES: Catarina Santos | c.santos@ifb.pt | +351 217 916 293 | www.ifb.pt
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FORMAÇÃO INTERMÉDIA

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

GESTÃO IMOBILIÁRIA
E PATRIMONIAL
21 a 23 de setembro
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FORMAÇÃO INTERMÉDIA

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

ICAAP & ILAAP
10 a 13 de outubro

INFORMAÇÕES: Ana Margarida Soromenho | a.m.soromenho@ifb.pt | +351 217 916 274 | www.ifb.pt
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EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

BILE APP

Descarregue a App em qualquer Tablet
ou Smartphone Android.
Ou aceda através do link:
http://inforbanca.mobi-shout.com

A inforBanca disponível para dispositivos móveis
resulta de uma parceria com a mobinteg:
www.mobinteg.com | info@mobinteg.com

“Só há uma coisa pior do que FORMAR
colaboradores e eles partirem. É não formá-los
e eles permanecerem.”
Henry Ford (Ford)

“FORMA bem os teus colaboradores, para que
possam partir. Trata-os bem para que não o
queiram fazer.”
Richard Branson (Virgin)

“Se acreditas que a FORMAÇÃO é cara...
...experimenta a ignorância.”
Derek Bok (ex-Rector Harvard University)

