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PROCOLO SOBRE PRODUTOS FINANCEIROS COMPLEXOS 
 
 
Senhor Presidente e Membros do Conselho Directivo 
Senhores Representantes dos Bancos 
 
 
 
Permitam-me umas muito breves palavras, nesta ocasião.  
 
Desde que eclodiu a crise sub-prime e, em particular, desde a falência do Lehman 
Brothers e a de vários outros bancos e a necessidade de apoio público a muitas 
instituições, que o sector bancário vive uma intensa mudança, que muitos sintetizam 
com um tsunami regulatório, uma revolução tecnológica, uma profunda alteração 
comportamental e de governação das instituições, mudança essa que, a par da 
evolução da economia, induz alterações significativas nos modelos de negócio dos 
bancos. 
 
Hoje estamos aqui para proceder à assinatura de um Protocolo que abrange as 
componentes regulatória, comportamental e de governo das sociedades. 
 
A Associação Portuguesa de Bancos quer, no momento da assinatura do Protocolo, 
saudar e manifestar o seu apreço por esta iniciativa da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários de incentivar a auto-regulação e a monitorização, procurando 
privilegiar o diálogo e a adopção de soluções tanto quanto possível consensuais com o 
sector bancário, uma modalidade sem dúvida virtuosa para a prossecução de 
importantes objectivos da sua política regulatória. 
 
Os nossos associados exercem a sua actividade em plena e livre concorrência e 
partilham o entendimento, comum a outros sectores da economia e corrente no 
âmbito internacional, de que essa concorrência deve ser exercida dentro de 
adequados limites e de acordo com certos padrões de comportamento, ditados por 
razões de ética e de transparência, que contribuam para a preservação da imagem do 
sector bancário. Esta dimensão ética tem de estar sempre presente na governação das 
instituições, a par da da sustentabilidade. 
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É neste contexto que emerge a crescente necessidade de definição de enunciados de 
“boas práticas”, através de uma adesão voluntária dos agentes do mercado a 
standards mínimos de conduta, que deverão constituir uma alternativa a adicionais 
iniciativas legislativas e/ou regulamentares, com a manifesta vantagem, relativamente 
a estas, na avaliação, feita pelo próprio sistema, de uma mais adequada relação entre 
os custos e os benefícios efectivos e na calibragem das medidas adoptadas, bem como 
na sua praticabilidade e na sua eficiência. 
  
Neste contexto geral, a adopção do presente Protocolo é claramente uma boa e bem 
vinda solução, pois o respectivo objecto situa-se na área de comum preocupação da 
CMVM e dos bancos, designadamente no que respeita ao cabal esclarecimento dos 
clientes sobre os produtos financeiros com grau elevado de complexidade que lhes são 
oferecidos, do seu nível de risco e da adequação dos mesmos às características 
concretas dos investidores. 
 
Desde há muito que os bancos, no seu papel de grandes distribuidores de produtos 
financeiros, entendem que é do seu próprio interesse ter clientes informados e 
esclarecidos sobre não apenas as características de tais produtos, mas também no que 
respeita à adequação dos mesmos aos objectivos do concreto investimento em causa, 
como condição para a prevenção de litígios futuros e, de um modo mais geral, para 
assegurar um elevado nível de satisfação da clientela. Trata-se de um desafio 
permanente de intermediários financeiros e autoridades de supervisão que, nos 
tempos mais recentes, tem sido ainda qualificado pela crescente sofisticação e 
complexidade dos instrumentos financeiros e pela natural aspiração de muitos clientes 
a beneficiarem dos níveis mais elevados de performance e de retorno do investimento 
existentes no mercado. 
 
O protocolo hoje assinado aborda os aspectos mais relevantes desta temática. 
Relativamente a dois deles, os que se referem às exigências de formação dos 
colaboradores envolvidos na comercialização de PFC e à prevenção de conflitos de 
interesses, podemos dizer que o acordo alcançado mais não faz do que consagrar de 
um modo expresso práticas já hoje seguidas pela globalidade dos bancos, abrindo, no 
entanto, a via para uma monitorização efectiva pela CMVM da actuação de cada banco 
nesta matéria. 
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Já no que respeita ao compromisso de abstenção de comercialização de certos 
produtos aos clientes de retalho o Protocolo é absolutamente inovador, mesmo no 
plano internacional, tendo os bancos portugueses revelado, através de um longo e 
difícil processo negocial, o seu empenho e determinação em procurar encontrar com a 
CMVM um ponto de equilíbrio entre os condicionalismos do seu comércio e o 
imperativo que partilham com o Regulador de protecção do investidor comum. 
 
Permita-me, Senhor Presidente, que antes de terminar, manifeste o meu apreço 
particular ao Senhor Prof. Carlos Alves e ao Dr. José Manuel Faria, que coordenaram 
por parte da CMVM e da APB as conversações que permitiram chegar a bom porto. 
 
Esta iniciativa veio evidenciar o empenho que o Regulador e os bancos colocam no 
reforço de um sistema que se quer forte, moderno e confiável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Faria de Oliveira 
10/12/13  
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