
REVISTA DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA

N0 118  |  JAN.2020

C O N H E C I M E N T O  E  V I S Ã O  D E  F U T U R O

Uma nova Envolvente para o Sistema Bancário 
FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA

A Banca e o Desafio das Competências 
MIGUEL MAYA  |  LICÍNIO PINA

Cybersecurity & Digital Transformation in Banking  
ALEXANDRA MANIATI 

Sustentabilidade e Financiamento Sustentável em toada ascendente 
LUÍS SARAMAGO

Competence creates Productivity and Well-being 
TARJA KALLONEN

Taxas de Juro dos Depósitos 
CATARINA CARDOSO

EONIA – €STR 
MARIA JOÃO SIMÕES DOS REIS

Arquitetura Organizacional como dinâmica obrigatória para a convergência 
futura das organizações financeiras de pequena dimensão 

ANTÓNIO HENRIQUES

Financiar o Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Parcerias 
BERNARDO IVO CRUZ

IFB: 40 anos a formar para o futuro
APB: O Sector Bancário num minuto

APB: Innovation Challenge: o que os jovens querem da Banca



02 Uma nova Envolvente para o Sistema Bancário
 Fernando Faria de Oliveira

06 A Banca e o Desafio das Competências
 Miguel Maya  |  Licínio Pina

12 Cibersegurança e Transformação Digital no Sector Bancário
 Cybersecurity & Digital Transformation in Banking
 Alexandra Maniati

18 Sustentabilidade e Financiamento Sustentável em toada ascendente
 Luís Saramago

22 Competência cria Produtividade e Bem-estar
 Competence creates productivity and well-being
 Tarja Kallonen

28 O Sector Bancário num minuto
 Área de Estudos e Publicações - APB

32 Taxas de Juro dos Depósitos
 Serão as restrições regulamentares nacionais compatíveis com a união bancária?
 Catarina Cardoso

34 EONIA – €STR
 Maria João Simões dos Reis

38 Arquitetura Organizacional como dinâmica obrigatória para a convergência 
futura das organizações financeiras de pequena dimensão

 António Henriques

42 Financiar o Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Parcerias
 Bernardo Ivo Cruz

46 IFB: 40 anos a formar para o futuro

48 Innovation Challenge: o que os jovens querem da Banca
 Educação Financeira - APB

O IFB É UMA ENTIDADE 
FORMADORA CERTIFICADA PELO 

BANCO DE PORTUGAL

Certificação em 
Comercialização 
de Crédito 
Hipotecário

Certificação em 
Intermediação de 
Crédito

Certificação em 
Comercialização 
de Crédito aos 
Consumidores

CERTIFICAÇÕES IFB

ENTIDADE 

CERTIFICADA 

PELO BANCO 

DE PORTUGAL

Mais infromações em: www.ifb.pt/cursos-ifb/formacao-intermedia

ÍNDICE



InforBanca    N0 118 | JAN.2020

1

Votos de um excelente 2020 a todos os 
leitores da inforBANCA.

O IFB celebrou, a 10 de janeiro último, o seu 
40º aniversário. É, sem dúvida, um marco 
relevante na vida do Instituto e um sinal de 
vitalidade organizacional. Nos últimos anos 
as transformações e exigências foram mui-
tas, tendo ficado reafirmada a relevância da 
missão desempenhada pelo IFB. O IFB está 
ainda mais forte e determinado no serviço 
aos Bancos e grato a todos quantos ao longo 
destes 40 anos trabalharam e continuam a 
trabalhar no cumprimento da sua Missão.
O trabalho que o IFB desenvolve ao servi-
ço do Sector tem sido, ao longo destes 40 
anos, objecto de referências, orais e escritas, 
muito elogiosas, por parte dos seus forman-
dos e, dentro destes, dos mais prestigiados 
líderes das Instituições Financeiras. Con-
tinuamos e continuaremos a criar e a pro-
duzir conhecimento, por nós próprios e em 
parceria com os grandes especialistas e as 
melhores Universidades do Mundo, para vos 
darmos as ferramentas que permitam que 
a Banca Portuguesa vença os desafios pro-
fundos que hoje se lhe põe e seja cada vez 
mais competitiva. 
Por isso, em 2020, o IFB continuará seguin-
do o lema que traduz a sua Missão: Conheci-
mento e Visão de Futuro. 
Neste primeiro número de 2020, a inforBan-
ca pretende analisar os principais aspetos 
que influenciam e condicionam o negócio 
bancário, deixando também pistas sobre o 
que se espera no futuro próximo.
Fernando Faria de Oliveira traça os desafios 
da Banca, identifica fatores que interferem 
nas condições de exploração do sector e 
equaciona condicionantes e desafios, rea-
firmando a importância de uma Banca forte, 
moderna e confiável, capaz de servir o País 
e os cidadãos.
Miguel Maya e Licínio Pina, partilham con-
nosco a sua visão sobre o futuro da Banca 
refletindo em particular sobre as compe-
tências mais necessárias nos profissionais. 
Abordam o premente tema da tecnologia e 
da sua relevância, frisando que são as pes-
soas e o talento os fatores diferenciadores 
das instituições e do negócio.

Alexandra Maniati debate o tema central da 
cibersegurança e da transformação digital 
no sector bancário.
Luís Saramago aborda o incontornável tema 
da sustentabilidade e do financiamento sus-
tentável frisando as razões para o aumento 
substancial da sua relevância.
Tarja Kallonen apresenta um interessante 
estudo realizado nos países nórdicos, que 
demonstra que o desenvolvimento de com-
petências cria e aumenta produtividade e 
bem-estar. 
A rúbrica “O Sector Bancário num minuto” 
apresenta os dados mais recentes que per-
mitem analisar o desempenho do sector.
Catarina Cardoso reflete sobre as taxas de 
juros dos depósitos e discute o impacto das 
restrições regulamentares nacionais bem 
como os constrangimentos que as mesmas 
trazem aos bancos Portugueses em termos 
de competitividade no contexto da União 
Bancária.
No artigo Eonia - €STR, Maria João Reis 
aborda os desenvolvimentos recentes so-
bre a Eonia, discutindo os efeitos da sua 
alteração e da sua substituição pela €STR, 
e produzindo recomendações de aplicação 
urgente para os participantes no mercado. 
António Henriques desafia as instituições 
financeiras de pequena dimensão a coope-
rarem entre si, propondo um outro modelo 
de funcionamento, sustentado na gestão 
conjunta de atividades e processo internos, 
que dê àquelas Instituições capacidade para 
concorrerem com as instituições de maior 
dimensão.
No seu artigo, Bernardo Ivo Cruz sublinha 
que criar as condições para um desenvolvi-
mento sustentável tem como pressuposto 
subjacente a necessidade de uma melhoria 
drástica da cooperação entre os diferentes 
atores.
Joana Rodrigues e Rita Machado, dão a co-
nhecer uma ação do programa de Educação 
Financeira da APB partilhando os trabalhos 
vencedores do Innovation Challenge. É uma 
forma de conhecermos a visão que os jovens 
têm de produtos e serviços que entendem 
úteis virem a ser integrados nos bancos.
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A banca mudou muito desde há dez anos. Nos mais variados aspetos. 
No final do 3o trimestre de 2019 os indicadores do nosso sistema 
bancário situavam-se, em termos genéricos, na média europeia, 
traduzindo o trabalho de recuperação realizado ao longo dos 
últimos anos. Foi um trajeto difícil, depois de enfrentar um conjunto, 
praticamente simultâneo, de choques intensos: as crises financeiras, 
global e da dívida soberana, o tsunami regulatório, a revolução 
tecnológica e a era digital, a política monetária de taxas de juro 
historicamente baixas e uma queda reputacional acentuada.

Uma nova Envolvente  
para o Sistema Bancário
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Fernando Faria de Oliveira
Desde 2012 é Presidente da Direção da Associação Portuguesa 

de Bancos e, por inerência, Membro do Conselho Consultivo do BdP 
e membro do Board da European Banking Federation.

O
s nossos bancos estão agora, de facto, mui-
to mais capitalizados. O rácio de solvabili-
dade, principal indicador de solidez, cresceu 
de 9,8% em 2011 para 16,5% no final do 3º 

trimestre de 2019. Os bancos estão mais sólidos, pos-
suem uma base de capital muito mais forte e uma 
maior capacidade para absorver choques. E estão mais 
eficientes e mais rentáveis (embora com rentabilidade 
abaixo do custo de capital), apresentando um rácio de 
liquidez superior a 200%. 

Ao mesmo tempo, vêm desenvolvendo modelos 
de negócio mais ajustados às novas realidades, proce-
dendo aos ajustamentos necessários e aproveitando as 
oportunidades abertas pela tecnologia digital. 

A governance e as práticas de gestão de risco têm, 
reconhecidamente, sido muito aprofundadas e reforça-
das, o mesmo acontecendo noutras funções, como na 
auditoria, compliance, AML, segurança digital e prote-
ção de dados

Mas, as condições de exploração do sector mere-
cem ainda preocupação. Pelas seguintes razões:

1ª - A procura (solvente) é inferior à capacidade de 
oferta da banca nacional para financiar as empresas, os 
cidadãos e os institucionais, mesmo apesar do preço do 
crédito estar historicamente baixo.

O rácio de transformação crédito/depósitos está na 
casa dos 80%, sendo, no entanto, claro o desejo dos 
bancos de aumentarem os proveitos e, portanto, a con-
cessão de crédito, que caiu cerca de 30% na última dé-
cada. A sua rentabilidade depende muito da capacidade 
de aumentar o volume de crédito.

É um facto que os bancos têm de prosseguir ade-
quadas práticas de gestão de risco e que os requisitos 
de capital são mais exigentes. No entanto, de acordo 
com análises recentes, esta não é uma razão de fundo 
para o atual comportamento do crédito. 

2ª - A margem financeira está esmagada pela polí-
tica de baixas taxas de juro.

BANCA
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3ª - A fonte complementar de receitas – as co-
missões por serviços – vive sob pressão mediática e, 
nalguns casos, está sujeita a restrições legais e regula-
mentares que são especificidades nacionais, das quais 
resultam uma penalização e desvantagens competiti-
vas para os nossos bancos.

4ª - A redução de custos tem vindo a ser concreti-
zada e tem de continuar, dada a baixa produtividade do 
sistema bancário nacional, embora o rácio de eficiência 
cost-to-income médio da banca nacional se situe cerca 
de 10% abaixo da média da Área do Euro. 

Ao mesmo tempo, surgem custos acrescidos para 
responder às exigências regulatórias, de supervisão e 
de resolução, para suportar as restruturações em curso, 
para reforçar a formação e requalificação dos empre-
gados, para realizar os investimentos em digitalização e 
de modernização indispensáveis. 

Para além desta realidade, os bancos tomam ainda 
em consideração outras condicionantes na definição 
das suas estratégias e posicionamento. 

De entre os fatores externos que condicionarão o 
futuro do sector destacam-se os seguintes: 
(a) o cliente, as suas necessidades e expectativas, os 

seus comportamentos e preferências;
(b) a envolvente política, geopolítica e económica;
(c) a política monetária;
(d) a regulação e a supervisão, cuja eficiência, reca-

libragem e simplificação, a par de uma necessária 
estabilização, se tornam cada vez mais prementes;

(e) a inovação tecnológica, de ritmo avassalador, e a 
capacidade dos bancos, quer para absorver os seus 
avanços, quer para desenvolver a sua própria inova-
ção e reinvenção;

(f) a concorrência, com enfoque nos novos players, 
internos e externos ao sector, nomeadamente a 
entrada das Big Techs na área financeira, sem esta-
rem sujeitos, ainda, às exigências regulatórias e de 
supervisão do sistema bancário, bem como o cres-
cimento do shadow banking; 

(g) as eventuais implicações para o atual paradigma 
de funcionamento do sistema bancário decorren-
tes do desenvolvimento das criptocurrencies, no-
meadamente da possível criação de uma moeda 
digital por parte do BCE que possibilite a abertura 
de contas correntes diretamente pelas famílias e 
empresas no próprio BCE. E ainda as implicações 
decorrentes da participação das BigTechs na área 
dos pagamentos.
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É em função deste enquadramento que se podem 
evidenciar os principais desafios para os bancos a mé-
dio prazo. Olhando o futuro num horizonte temporal 
mais próximo, surgem, nomeadamente, os seguintes:
(i) o reforço da rentabilidade, visando o fortaleci-

mento dos bancos e a motivação dos investidores 
do sector, com uma justa remuneração;

(ii)  o aprofundamento da gestão relacional com os 
clientes, foco central da atividade bancária;

(iii) o financiamento do crescimento económico gera-
dor de prosperidade;

(iv) o cumprimento do atual quadro regulatório, que 
deve ser igual no espaço europeu por forma a ga-
rantir a existência de um efetivo level playing field;

(v) o aprofundamento da governance, incluindo os 
temas comportamentais;

(vi) a aceleração dos avanços da transformação digital 
e do tratamento de dados, dando atenção máxima 
à cibersegurança;

(vii) as soluções de resposta proativa à concorrência 
de novos players, em especial das Big Techs na 
área dos pagamentos, e de novos instrumentos 
financeiros como criptocurrencies;

(viii) a mobilização e estímulo de todos os trabalhado-
res bancários, para compreender e agir correta e 
eficazmente na nova era digital, o que passa pela 
sua requalificação e pela atração e manutenção 
de talento;

(ix) a contribuição ativa do sector em relação às preo-
cupações ambientais e sociais, nomeadamente 
através das finanças sustentáveis.

 Sendo certo que a tarefa fundamental de reforço 
da resiliência e competitividade é dos próprios bancos 
e é de grande envergadura, importa sobremaneira que 
não sejam criados obstáculos e constrangimentos com 
origem em especificidades nacionais que lhes dificul-
tem a superação dos desafios que enfrentam e os colo-
quem em desvantagem face aos seus pares europeus. 

Estamos numa União Bancária onde deve imperar 
o level playing field regulatório e não faz sentido que 
um sistema afetado por uma crise da dívida soberana 
de dimensão só comparável com a da Grécia, com um 
impacto brutal no incumprimento do crédito, na desva-
lorização de ativos e no rating das instituições, seja ob-
jeto de descriminações negativas, como as que derivam 
de várias condicionantes ou imposições legislativas e 
regulatórias adicionais às vigentes na ordem europeia. 
São, por exemplo, os casos da proibição de cobrança 
de comissões nas operações em Multibanco (que não 
sejam levantamentos de notas, estas justificadamente 
isentas), a proibição de taxas de juro negativas nos de-
pósitos, a obrigação de aplicação de taxas de juro ne-
gativas no crédito à habitação, a imposição de taxas de 
juro máximas no crédito ao consumo, as contribuições 
para o Fundo de Resolução nacional em acréscimo às 
contribuições para o Fundo Único de Resolução Euro-
peu e a morosidade nos processos de recuperação de 
crédito e insolvência.

O sistema bancário é absolutamente vital para a sa-
tisfação das aspirações dos portugueses de mais pros-
peridade, bem-estar e confiança no futuro.

Tal só será realidade se formos capazes de criar 
mais riqueza.

No nosso país, a irrelevância do mercado de capitais 
e a escassez de capital privado (os atuais níveis de pou-
pança das famílias estão baixíssimos…) reforça a impor-
tância da banca no financiamento da economia, de que 
é motor há muitas décadas.

Todos estão de acordo no objetivo final: Portugal 
precisa mesmo de uma banca forte, moderna, confiá-
vel, resiliente, ao serviço do País, dos seus cidadãos e 
das suas empresas. Importa, por isso, criar condições 
para que essa realidade se concretize.   !

Obs : Este texto contem transcrições de partes do artigo do 
autor publicado no Jornal de Negócios de 17/10/2019
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A Banca e o desafio 
das competências
A InforBanca, pretende conhecer e partilhar com os seus leitores 
a visão de Presidentes do Conselho de Administração de Bancos 
sobre a evolução recente das competências dos profissionais da 
Banca e as que se perspetivam como determinantes para o futuro. 
Nesta edição dá voz a Miguel Maya e a Licínio Pina.
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Licínio Pina
Presidente do Conselho de Administração Executivo da Caixa 
Central de Crédito Agrícola. É Mestre em Economia Portuguesa 
pelo I.S.C.T.E. Business School – IUL, Licenciado em Engenharia 
dos Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de 
Coimbra. Com formação especializada em Economia pelo 
I.S.C.T.E. e programas de formação em Finanças e Corporate 
Governance na Nova School of Business and Economics – 
Executive Education.
Quadro do Crédito Agrícola desde 1985 tendo desempenhado 
vários cargos de chefia entre os quais o de vogal da Comissão 
Diretiva do Fundo de Garantia de 2002 a 2012, vogal do 
Conselho de Administração da Caixa Central de 2003 a 2012 e 
desde janeiro de 2013 presidente do Conselho de Administração 
Executivo da Caixa Central e da Crédito Agrícola SGPS. 
Co-autor com professores do ISCTE, de publicações: 
Cooperative Financial Institutions and Regional and Rural 
Development. Portuguese Case. E, ainda Territory and Solidarity: 
The European Union Territorial on Policy and the Role of 
Local Institutions. Publicadas na revista Economia Solidaria 
e o desenvolvimento territorial, e do Working Paper, Size 
and Profitability in Cooperative Banking, publicada na revista 
Dinâmica e CIRIEC Espanha, nº 83 de abril 2015.

Miguel Maya
Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do 
Conselho de Administração do Banco Comercial Português 
(Millennium bcp). 
Iniciou a sua carreira no setor bancário no Banco Português 
do Atlântico tendo-se tornado quadro do Banco Comercial 
Português em 1990, do qual é Administrador desde 2009. 
Assumiu responsabilidade no Grupo por diversas áreas e 
participadas, incluindo, entre outras, Marketing de Empresas, 
Inovação e Promoção Comercial, Crédito, Recuperação de 
Crédito, o Millennium bim em Moçambique, o Banco Millennium 
Angola, o ActivoBank e a Fundação Millennium bcp. 
Nasceu em Lisboa em 1964, licenciou-se em Organização e 
Gestão de Empresas, no ISCTE, realizou o Programa de Alta 
Direção de Empresas (PADE) na AESE e o Programa Avançado 
de Formação de Quadros no INSEAD. É casado e tem dois filhos.
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InforBanca: Que competências 
assumiram maior relevância 
recentemente e como têm evoluído?

Miguel Maya:  A alteração nas características 
que os Clientes procuram nos produtos e serviços fi-
nanceiros e na forma como eles se relacionam e inte-
ragem com o Banco, têm sido indutores da acentuada 
dinâmica de mudança no negócio bancário.

A massificação de tecnologias veio conferir um 
acesso permanente, global e imediato a informação por 
parte dos consumidores, potenciando o conhecimento 
que passam a dispor no momento de efetuar escolhas 
e permitindo-lhes maior rigor e agilidade no momento 
de decidir sobre os vários aspetos da sua vida finan-
ceira. Acresce uma evolução também muito significa-
tiva e positiva na regulação, no sentido de salvaguardar 
melhor os interesses dos Clientes, da capacidade de 
mudarem com facilidade de Banco e de poderem en-
contrar ofertas financeiras num espaço geográfico mais 
alargado e também junto de novos operadores.  

Estas alterações são de substância e propiciaram 
que as denominadas fintechs, e bigtechs surgissem a 
disputar áreas de negócio tradicionais dos bancos, ditos 
incumbentes, tipicamente com abordagens apelativas 
e potencialmente inovadoras, suportadas em soluções 
tecnologicamente avançadas e beneficiando de um 
enquadramento regulatório que é diferente, ou ainda 
inexistente, face aos operadores financeiros regulados.

A crescente digitalização e transformação a que as-
sistimos no setor financeiro em resposta às alterações 
acima referidas, surge após um período de crise seve-

ra que despoletou uma profunda e exigente alteração 
no quadro regulamentar e que se refletiu em níveis de 
exigência acrescida na interação com os diversos su-
pervisores, não só ao nível de aspetos mais técnicos 
de natureza prudencial, mas também, e bem, ao nível 
da área comportamental, ao nível da qualificação dos 
profissionais que prestam serviço aos Clientes, ao nível 
dos profissionais que têm responsabilidades pelas de-
nominadas linhas de defesa, ao nível das características 
e comportamentos dos quadros dirigentes.

Neste enquadramento, a mobilização, atração e de-
senvolvimento do talento das pessoas que integram a 
organização, tornou-se ainda mais crítico para o cresci-
mento sustentado e para a afirmação do Banco, de for-
ma a superar as expectativas dos Clientes e a conseguir 
inovar nos produtos e serviços que lhes disponibiliza-
mos, aprofundando a proximidade e a conveniência que 
são essenciais para construir relações de confiança.

Algumas competências específicas assumem um 
papel de charneira neste momento de transição, de 
conjugação da tecnologia com a relação pessoal, no-
meadamente no desenvolvimento de plataformas digi-
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Licínio Pina: O modo como se faz banca atual-
mente, é claramente diferenciada do passado e por 
consequência, as necessidades formativas e compe-
tências técnicas são ajustadas à realidade do serviço 
bancário.  

O mercado bancário português, está muito compe-
titivo e parte dessa competitividade advém da natureza 
da sua economia, pequena e aberta. A par desta rea-
lidade a competitividade bancária não advém exclu-
sivamente da existência física de balcões, sendo que 
a existência de bancos digitais e ofertas digitais mais 
apelativas às camadas jovens podem fazer deslocar 
muita da clientela bancária tradicional para serviços 
remotos e banca praticada pelos próprios utilizadores, 
devendo os bancos oferecer esses serviços para serem 
competitivos, concorrendo nesta área com as Fintechs 
e Bigtechs.

A par desta realidade há ainda as novas exigências 
dos clientes no que diz respeito à sustentabilidade am-
biental e os produtos bancários oferecidos deverão ter 
em consideração também estas necessidade do mer-
cado. 

Para além do mercado e das exigências dos clientes, 
temos ainda no sistema bancário um regulador mais in-
terventivo, mais presente e mais exigente, elegendo as 
funções essenciais (auditoria, risco e compliance) como 
uma das grandes necessidades dos bancos e sem limi-
tação de recursos humanos.

É neste enquadramento de mercado e regulatório 
que, o grupo Crédito Agrícola enquanto banco coopera-
tivo, com uma missão específica no mercado, ser o mo-
tor de desenvolvimento das comunidades locais, com 
uma responsabilidade social acrescida, tem exigências 
acrescidas no que diz respeito à seleção e necessida-
des de quadros que possam dar resposta aos desafios 
do mercado, do regulador e da sua especificidade.

Assim, para além das necessidades genéricas que 
qualquer banco necessita para os seus quadros como 
sejam conhecimentos de economia, finança e gestão é 
absolutamente fundamental o conhecimento cada vez 
mais aprofundado de tecnologias e capacidade para 
passar conhecimento quer a colegas quer a clientes 
menos aptos para a utilização de ferramentas informá-
ticas disponibilizadas pelo Banco.

Na área comercial torna-se fundamental que os 
nossos quadros possuam competências de argumen-
tação, conhecimento profundo dos produtos e capa-
cidade para selecionar os clientes em função do seu 
perfil de risco, utilizando ferramentas informáticas em 
mobilidade.

tais e no redesenho das principais jornadas de interação 
dos Clientes com o Banco, sem esquecer o acréscimo 
de sofisticação e de complexidade atualmente exigida 
nos processos de controlo de riscos. Temos, por isso, 
investido no reforço de competências de base tecnoló-
gica relacionadas com o conhecimento e também em 
competências direcionadas para a otimização dos pro-
cedimentos de controlo interno. 

Procuramos, com competências reforçadas, me-
lhorar a nossa capacidade de desenvolvimento de so-
luções digitais que facilitem a interação e proporcionem 
experiências de utilização superiores, disponibilizan-
do produtos e serviços dirigidos às necessidades dos 
Clientes, com elevados padrões de qualidade e de se-
gurança, bem como aperfeiçoar a nossa perceção sobre 
os processos de decisão dos Clientes, recorrendo a téc-
nicas de investigação comportamental com modelos 
preditivos e ferramentas de advanced analytical.

Por outro lado, visando melhorar a eficiência dos 
processos internos e a capacidade de controlo e gestão 
de riscos, reforçámos também competências na aplica-
ção de inteligência artificial nas operações, com recurso 
a machine learning e a robótica, bem como as compe-
tências analíticas nas áreas de risco.

Esta evolução no reforço de competências tem sido 
conseguida através da valorização do talento existen-
te na organização, complementada por recrutamento 
externo de perfis específicos em tecnologias de infor-
mação (designadamente nos domínios de inteligência 
artificial, data scientists, UX design), marketing e risco.

… a competitividade bancária não advém 
exclusivamente da existência física de 
balcões, sendo que a existência de bancos 
digitais e ofertas digitais mais apelativas 
às camadas jovens podem fazer deslocar 
muita da clientela bancária tradicional 
para serviços remotos e banca praticada 
pelos próprios utilizadores, devendo os 
bancos oferecer esses serviços para 
serem competitivos, concorrendo nesta 
área com as Fintechs e Bigtechs.” 
Licínio Pina 
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Governance) mas também pela importância que estes 
riscos podem assumir ao nível da qualidade dos ativos 
do Banco.

As instituições financeiras terão que incorporar 
competências que lhes permitam lidar com todas estas 
temáticas e promover a inclusão de critérios e preocu-
pações de sustentabilidade nas várias componentes 
da sua atividade, não só na dimensão operacional, mas 
considerando também riscos ambientais e de desen-
volvimento sustentável na concessão de crédito e na 
conceção dos produtos e serviços financeiros disponi-
bilizados aos Clientes.

No BCP temos muito claro que há quatro aspetos 
essenciais que temos de assegurar para garantir o fu-
turo do Banco, nomeadamente (i) que a incorporação da 
tecnologia nos produtos e processos de negócio deve 
ser efetuada de modo a tornar o banco mais humano, 
mais próximo dos Clientes, com capacidade de tratar 
cada pessoa na sua individualidade; (ii) que o investi-
mento nas Pessoas será a pedra angular do sucesso, 
pois as tecnologias estarão acessíveis a todos e o res-
petivo preço não será mais uma barreira à sua adoção; 
(iii) que a confiança continuará a ser o elemento distin-
tivo na escolha da relação financeira, o que requer cada 
vez mais rigor e alinhamento de valores e objetivos 
com os interesses dos diversos Stakeholders; e (iv) a 
rendibilidade, pois sem rendibilidade não há nem é pos-
sível partilhar prosperidade. 

InforBanca: Que competências se 
afiguram determinantes para o futuro?

Miguel Maya: Sendo a tecnologia acessível e 
replicável, é no talento - nas pessoas - que reside o 
elemento diferenciador, determinante para a projeção 
a longo prazo da Instituição e para assegurar a sua sus-
tentabilidade. 

O futuro direciona-nos no sentido da evolução dos 
tradicionais conceitos de organização, privilegiando 
equipas que trabalhem de forma mais colaborativa e 
mais ágil, exigindo competências capazes de desenhar 
soluções ancoradas nas necessidades dos Clientes em 
cada momento, pressuposto basilar a qualquer ativida-
de de natureza comercial.

Neste contexto, as pessoas que vão beneficiar de 
mais oportunidades de valorização são e serão aquelas 
que, colocando o foco no Cliente, têm conhecimento do 
negócio, conhecimento técnico, domínio de novas tec-
nologias e uma atitude curiosa, colaborativa, empreen-
dedora e comprometida com a Instituição.

Por outro lado, a transformação que o setor finan-
ceiro atravessa coloca desafios acrescidos também 
noutros domínios, indispensáveis para salvaguardar a 
reputação e a confiança dos Clientes nas instituições, 
que têm sido afetadas pelos episódios de inconformi-
dades verificados à escala global no setor financeiro, 
consequência de fraudes e práticas incompatíveis com 
os padrões éticos, com o enquadramento regulamentar 
vigente e sobretudo com a confiança necessária para o 
exercício da atividade financeira.

O setor financeiro, fruto da relevante função eco-
nómica que desempenha, tem também um papel sig-
nificativo no período de transição energética que atra-
vessamos, pois há riscos que tradicionalmente não 
eram avaliados pelos Bancos e que agora passou a ser 
imperativo que o sejam, não só numa perspetiva de va-
lorização da instituição em termos de posicionamento 
em matérias abrangidas pela ESG (Ambiente, Social, 

Sendo a tecnologia acessível e replicável, é no talento - nas pessoas 
- que reside o elemento diferenciador, determinante para a projeção 
a longo prazo da Instituição e para assegurar a sua sustentabilidade.” 
Miguel Maya
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partilha de conhecimentos, em prol de objetivos co-
muns. O trabalho em equipa onde todos colaboram 
e cada um dá o seu contributo para aumentar o de-
sempenho de suas tarefas, é essencial para alcançar 
os resultados, num contexto em que o todo é maior e 
melhor do qua as partes.

• Criatividade e Inovação: Capacidade para encontrar 
soluções ou alternativas para as diferentes questões, 
para inovar e propor soluções, criar oportunidades e 
ousar fazer diferente. As pessoas criativas conse-
guem identificar resoluções e alternativas para pro-
blemas que se coloquem dentro da instituição ou na 
sua relação com o exterior. 

• Adaptabilidade/Flexibilidade: As mudanças acon-
tecem e acompanhá-las é preciso, para manter os 
resultados satisfatórios. Ser aberto a novos métodos 
de trabalho e desafios que o mercado possa trazer é 
uma característica essencial nos dias de hoje.

• Análise crítica:  capacidade para avaliar situações, 
procurar várias perspetivas, reunir informação e 
identificar os fatores chave que precisam de ser 
abordados.

• Resolução de problemas: utilizar raciocínio e criativi-
dade para encontrar soluções para problemas, tendo 
em conta a informação e recursos disponíveis.

Para além destas competências as necessidades 
formativas são contínuas e deverão estar sempre pre-
sentes desenvolvendo processos de formação ao lon-
go da vida ativa. Os colaboradores não deverão ficar 
cristalizados, antes deverão estrar sempre ativos pe-
rante os desafios que o mercado apresenta e o banco 
deve perceber as necessidades formativas de forma 
a dotar os seus quadros com as skills necessárias ao 
bom desempenho de uma atividade bancária ao servi-
ço dos clientes.  !

Licínio Pina: O GCA tem relevado nos seus pro-
cessos de recrutamento e no desenvolvimento dos 
seus colaboradores, para além da qualificação aca-
démica e tecnológica, e, dos conhecimentos técnicos 
específicos a cada função, as seguintes competências 
transversais:
• Comunicação: na nova era digital e tecnológica o 

maior investimento vai continuar a ser a proximidade 
com o cliente. É necessário demonstrar disponibili-
dade face ao cliente, criando espaço para apresen-
tar soluções e aconselhar. Ao nível interno é deter-
minante a qualidade e a clareza da comunicação na 
resolução dos diferentes processos organizacionais. 

• Liderança/gestão: Capacidade para gerir e motivar 
pessoas, e para promover o melhor de cada um, fo-
cando-os na concretização de resultados, através 
da criação de sinergias. Uma liderança eficaz é fun-
damental para a criação de inovação dentro da or-
ganização e para a retenção e desenvolvimento do 
talento.

• Flexibilidade: no atual contexto de incerteza, diversi-
dade e mudança, a flexibilidade é uma competência 
valiosa, permitindo uma resposta rápida e a adapta-
ção a qualquer situação, mesmo nas condições mais 
adversas.

• Trabalho em equipa: capacidade para integrar ativi-
dades conjuntas e para lidar com diferentes perfis de 
pessoas, adotando uma postura de cooperação, de 
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CIBERSEGURANÇA

Alexandra Maniati  
É a responsável da Federação Bancária Europeia1 (EBF) 

pela área da cibersegurança e inovação. Os temas sob sua 
responsabilidade, incluem além da cibersegurança, cloud, 

pagamentos, dados, crypto-assets e IA.
No âmbito da cibersegurança e trabalhando em estreita 

colaboração com associações bancárias em toda a Europa, é 
responsável pelo plano de ação da EBF sobre cibersegurança, 

posições da EBF e relações com instituições da UE, 
conferência anual da EBF sobre Cibersegurança e projetos 

que visam a harmonização da regulamentação e uma maior, 
consciencialização sobre cibersegurança para empregados e 

clientes bancários.
Alexandra é membro de:

Advisory Group on Financial Services of Europol EC3;
Expert Group on Finance Sector’s ICT Resilience & Security of 

ENISA; Working Group for Financial Services of ECSO;
Digital Skills and Jobs Coalition of the European Commission; 

e representante da EBF no G7 Cyber Expert Group e no IBFed 
para projetos ad hoc. 

Entre 1999 e 2016, Alexandra foi diretora do Hellenic Banking 
Institute na Hellenic Bank Association (HBA); Membro do Board 
da European Banking & Financial Services Training Association 

(EBTN); Presidente do Comitê de Educação Financeira da EBTN; 
Vice-Presidente do Grupo de Projetos de Educação Financeira 

da EBF; e representante do HBA junto da Rede Internacional de 
Educação Financeira da OCDE.

Para um perfil mais detalhado  – Linkedin:
www.linkedin.com/in/alexandra-maniati-019a0436

1 A Federação Bancária Européia (EBF) é a voz do sector bancário europeu, 
posicionando o sector bancário nos marcos regulatórios e de supervisão 
europeus e globais. Representa 32 associações bancárias nacionais de toda a 
Europa, que por sua vez representam aproximadamente 3.500 bancos.

Van der Heyden
Alexandra is the Head of Cybersecurity & Innovation at the 
European Banking Federation (EBF)1. Workstreams under her 
remit, in addition to cybersecurity, include cloud, payments, 
data, crypto-assets and AI. 
In the framework of cybersecurity and working closely with 
bank associations throughout Europe, she is responsible 
for the EBF Cybersecurity action plan, EBF positioning and 
relations with EU institutions, the annual EBF Cybersecurity 
Conference, and projects aimed at the harmonization of 
the regulatory environment, and cybersecurity awareness-
raising for bank employees and customers. 
Alexandra is a member of:
– the Advisory Group on Financial Services of Europol EC3,
– the Expert Group on Finance Sector’s ICT Resilience & 
Security of ENISA,
– the Working Group for Financial Services of ECSO,
– the Digital Skills and Jobs Coalition of the European 
Commission, 
– and  she is EBF’s liaison with the G7 Cyber Expert Group 
and the IBFed for ad hoc projects. 
Between 1999 and 2016, Alexandra served as Director of the 
Hellenic Banking Institute at the Hellenic Bank Association 
(HBA); Member of the Board of Directors of the European 
Banking & Financial Services Training Association (EBTN);  
Chair of the Financial Literacy Committee of EBTN; Vice-
Chair of the Financial Education Project Group of EBF; 
and HBA liaison to the International Network on Financial 
Education of OECD.

For a detailed profile – Linkedin: 
www.linkedin.com/in/alexandra-maniati-019a0436

1 The European Banking Federation (EBF) is the voice of the European banking 
sector, positioning the banking industry in the European and global regulatory 
and supervisory frameworks. It represents 32 national banking associations 
from all over Europe, which in turn represent approx. 3,500 banks.
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A inovação digital abre enormes oportunida-
des em todos os aspetos da vida social e 
económica. Também traz grandes desafios. 
A cibersegurança no sector bancário é trans-

versal a todos os aspetos da inovação (por exemplo, 
pagamentos, banca de retalho, serviços na cloud, cryp-
to-assets, Distributed Ledger Technology) em termos 
de gestão de riscos e é a base para serviços financeiros 
digitais sustentáveis e bem-sucedidos.

Com os dados a transformarem-se em ativos extre-
mamente valiosos e vitais, os métodos dos criminosos 
a tornarem-se mais sofisticados e a superfície de ata-
que a expandir-se à medida que o ecossistema finan-
ceiro cresce constantemente para incluir mais atores, 
os bancos precisam, ao mesmo tempo, de continuar 
a responder às expectativas dos clientes por serviços 
rápidos e seguros 24/7 que garantam a privacidade e a 
integridade das transações. Nesta era, a cibersegurança 
é o equivalente digital da confiança que sempre esteve 
no centro da relação entre os bancos e os seus clientes. 

Ao observar a formulação de políticas europeias 
neste ambiente, vemos reguladores e supervisores a 
concentrarem-se principalmente em:
1. Atingir um nível comum de cibersegurança e de ma-

turidade em toda a Europa ao estabelecer requisitos 
mínimos de segurança e a oferecer orientação a to-
dos os atores sobre como avaliar e melhorar a sua 
segurança e resiliência (por exemplo, Diretiva NIS, 
Cybersecurity Act, quadro europeu de certificação 
em cibersegurança, orientações da EBA sobre gestão 
de riscos de segurança e TIC).

2. Melhorar a comunicação e a coordenação no comba-
te aos principais ciberataques (por exemplo, Diretiva 
NIS e a exigência de designação de autoridades na-
cionais competentes e CSIRTs, Lei de Cibersegurança 
e mandato reforçado da ENISA).

3. Estabelecer notificações de segurança e requisitos de 
relatórios de incidentes, cruciais para as autoridades 
e supervisores, a fim de compreender as tendências 
e intervir rapidamente, se necessário. 

D
igital innovation unlocks tremendous oppor-
tunities in all aspects of social and economic 
life. It also brings along major challenges. 
Cybersecurity in banking is cross-cutting all 

aspects of innovation (e.g. in payments, retail banking, 
cloud services, crypto-assets, Distributed Ledger Tech-
nology) in terms of risk management, and is the fou-
ndation for successful and sustainable digital financial 
services.

With data turning into an extremely valuable and 
vital asset, perpetrators’ methods becoming more so-
phisticated and the attack surface expanding as the 
financial ecosystem constantly grows to include more 
actors, banks need at the same time to continue re-
sponding to customers’ expectations for quick, secure 
and 24/7 services, while ensuring privacy and integrity 
of transactions. In this era, cybersecurity is the digital 
equivalent of the trust that has always been at the heart 
of the relationship between banks and their customers. 

Taking a look at European policy-making in this en-
vironment, we see regulators and supervisors mainly 
focusing on:
1. Achieving a common level of cyber security and ma-

turity throughout Europe by establishing minimum 
security requirements and offering guidance to all ac-
tors on how to assess and improve their security and 
resilience (e.g. NIS Directive, Cybersecurity Act and 
European cyberse curity certification framework, EBA 
Guidelines on ICT and security risk management).

2. Improving communication and coordination in ta-
ckling major cyberattacks (e.g. NIS Directive and 
the requirement for designation of national compe-
tent authorities and CSIRTs, Cybersecurity Act and 
ENISA’s enhanced mandate).

3. Establishing security notifications and incident repor-
ting requirements, crucial for authorities and supervi-
sors so as to understand trends and quickly interve-
ne, if necessary. 
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O objetivo geral do fluxo de trabalho de ciberse-
gurança da EBF é ajudar a proteger a integridade das 
redes dos dados bancários e a confiança dos clientes 
no sistema bancário. As nossas atividades para este fim 
são implementadas em três níveis:
a) Envolvimento em ações para um ecossistema fi-

nanceiro mais ciberseguro e resiliente;
b) Defender um ambiente regulatório mais harmoni-

zado; e
c) Promover um nível mais elevado de consciência so-

bre riscos cibernéticos e competências digitais para 
funcionários e clientes, tornando-os parte da solu-
ção.

Efetivamente, a consciência sobre ciber-riscos é 
uma questão mais ampla que está no cerne de todos 
os esforços, sistemas ou legislações implementados 
e determina em grande parte o seu sucesso. A Comis-
são Europeia e várias agências da UE estão envolvidas 
em iniciativas relacionadas, incluindo a ENISA, cujo Mês 
Europeu de Cibersegurança é apoiado pela EBF, e a 
Europol, com quem criámos e apoiámos em conjunto 
campanhas de amplo alcance, como “Cyberscams”, 
“European Money Mule Action” e “No More Ransom”,  
numa verdadeira parceria público-privada. Nomeada-
mente:
• A Cyberscams, co-criada pela EBF e pela Europol, 

concentra-se nos 7 esquemas fraudulentos mais 
frequentes identificados pelos nossos membros: si-
tes de bancos falsificados, esquemas de romance, 
phishing-vishing-smishing, comprometimento de 
e-mail de CEO e comprometimento de e-mails de 
negócio, esquemas de investimento e faturas frau-
dulentas. Foi implantado em 33 países e traduzido 
para todos os idiomas europeus.

The general goal of the EBF cybersecurity work-
stream is to help safeguard the integrity of banking 
networks and data, and the trust of customers in the 
banking system. Our activities to this end are deployed 
on 3 levels:
a) Engaging in actions for a more cybersecure & resi-

lient financial ecosystem;
b) Advocating for a more harmonised regulatory envi-

ronment; and
c) Boosting a higher level of cyber risk awareness & 

digital skills for employees & customers, making 
them part of the solution.

Notably, cyber risk awareness is a broader issue 
that lies at the core of every effort, system or legisla-
tion put in place and largely determines their success. 
The European Commission and a number of EU agen-
cies are engaged in related initiatives, including ENISA, 
whose European Cybersecurity Month the EBF is sup-
porting, and Europol, with whom we have jointly creat-
ed and supported widely reaching campaigns, such as 
“Cyberscams”, the “European Money Mule Action”, and 
“No More Ransom”, in a true public private partnership. 
In particular:
• Cyberscams, co-created by EBF and Europol, focu-

ses on the 7 most frequent scams identified by our 
members: spoofed bank websites, romance scams, 
phishing-vishing-smishing, CEO fraud and business 
email compromise, investment scams and invoice 
fraud. It has been deployed in 33 countries and trans-
lated into all European languages.
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• A European Money Mule Action (EMMA), apoiada em 
conjunto pela Europol, Eurojust e EBF. Na sua par-
te operacional, os bancos e as autoridades policiais 
a nível nacional cooperam para investigar os casos 
de mulas de dinheiro. Na parte da sensibilização, os 
resultados das operações são divulgados e a toma-
da de consciência sobre as mulas de dinheiro como 
sendo um ato de lavagem de dinheiro e, portanto, 
um crime. Em 2019, 31 estados, apoiados por mais 
de 650 bancos, participaram na ação, resultando em 
228 detenções e na identificação de 3833 mulas e 
386 recrutadores de mulas de dinheiro.

• No More Ransom, uma iniciativa do Centro Europeu 
de Cibercrime da Europol (EC3$ que ajuda as vítimas 
de “ransomware” a recuperar os seus dados cripto-
grafados sem ter que pagar aos criminosos. Os re-
cursos oferecidos incluem mais de 90 ferramentas 
capazes de descriptografar mais de 100 tipos dife-
rentes de “ransomware”. A campanha conta com 
mais de 150 parceiros, desde a polícia,  ao sector pri-
vado e à academia, incluindo a EBF e os seus mem-
bros. 

But at what cost?
Money muling is money laundering. 

It is a crime. It’s not worth it.

#EasyMoney

#DontbeaMule

   #QUICKCASH
  #EASYMONEY

 #MONEYLAUNDERING

If someone asks you to move money through 
your bank account in exchange for cash, 
then they are asking you to be a money mule.

Consequences 
can be severe

#DontbeaMule

• The European Money Mule Action (EMMA), jointly su-
pported by Europol, Eurojust and EBF. In its operatio-
nal part, banks and law enforcement at national level 
cooperate to investigate money muling cases. In the 
awareness part, the results of operations are publici-
sed and awareness is raised on money muling being 
a money laundering act and therefore a criminal of-
fense. In 2019, 31 states, supported by more than 650 
banks, participated in the action, resulting in 228 ar-
rests and the identification of 3833 mules and 386 
money mule recruiters.

• No More Ransom, an initiative of Europol’s European 
Cybercrime Centre (the EC3$ that helps victims of 
ransomware retrieve their encrypted data without 
having to pay the criminals. The resources offered in-
clude more than 90 tools capable of decrypting over 
100 different types of ransomware. The campaign 
counts over 150 supporting partners from law enfor-
cement, private sector and academia, the EBF and its 
members included. 
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Note-se que, em Outubro, no âmbito do Mês Eu-
ropeu da Cibersegurança, organizamos em Bruxelas a 
Conferência anual da EBF sobre Cibersegurança, onde 
debatemos as principais questões sobre segurança 
cibernética e reunimos os melhores especialistas dos 
formuladores de políticas e da indústria para os discu-
tir. Em 2019, o nosso tema foi “Resiliência além-fron-
teiras”. Considerando que a cibersegurança é tão sem 
fronteiras quanto o próprio mundo digital, convidamos 
especialistas de ambos os lados do Atlântico para dis-
cutir sobre a avaliação de resiliência, coordenação no 
tratamento de grandes incidentes, abordagem de risco 
de terceiros, partilha de informações cibernéticas e, cla-
ro, sensibilização aos ciber-riscos e formação. As con-
clusões incluíram um pedido claro de mais cooperação 
e convergência a nível internacional, a fim de alcançar 
prevenção, mitigação e resiliência mais eficientes aos 
ciberataques.

Olhando para o nosso trabalho em 2020, a EBF 
continuará a apoiar da resiliência cibernética no sector 
bancário e o estabelecimento de uma supervisão ade-
quada para todo o ecossistema ao:
• ajudar bancos e supervisores a alcançar um enten-

dimento comum dos riscos e medidas de mitigação 
das TIC;

• contribuir para um ambiente regulatório harmoniza-
do que facilite os esforços de resiliência e coordena-
ção durante os ataques;

• aumentar a consciência sobre riscos cibernéticos/hi-
giene para funcionários e clientes e compartilhar in-
formações por meio da cooperação público-privada.

Em suma, a EBF continuará a trabalhar para um am-
biente regulatório europeu em que os bancos possam 
inovar e desenvolver o seu potencial digital em condi-
ções equitativas, encontrando o equilíbrio certo entre 
competitividade, inovação, privacidade e segurança.  !

Para mais informações sobre o trabalho e as iniciativas da política de 
cibersegurança da EBF, visite: www.ebf.eu/themes/cybersecurity/ 

It is noted that, every October, in the framework 
of the European Cybersecurity Month, we organise in 
Brussels the annual EBF Cybersecurity Conference, 
where we capture major issues in the cybersecurity 
debate and bring together the best experts from pol-
icy-makers and industry to discuss them. In 2019, our 
theme was “Resilience across borders”. Considering 
that cybersecurity is as borderless as the digital world 
itself, we invited experts from both sides of the Atlan-
tic to discuss on resilience assessment, coordination 
in handling major incidents, approach of third-par-
ty risk, cyber information sharing and of course cyber 
risk awareness and training. The conclusions included 
a clear ask for more cooperation and convergence on 
the international level in order to achieve more efficient 
prevention, mitigation and resilience to cyberattacks.

Looking at our work in 2020, EBF will continue to 
support cyber resilience in banking and the establish-
ment of adequate oversight for the entire ecosystem 
by:
• helping banks and supervisors to reach a common 

understanding of ICT risks and mitigation measures;
• contributing to a harmonised regulatory environment 

that facilitates efforts for resilience and coordination 
during attacks;

• boosting cyber risk/hygiene awareness for em-
ployees and customers, and information sharing 
through public-private cooperation.

In short, the EBF will continue to work for a Europe-
an regulatory environment wherein banks can innovate 
and deploy their digital potential in a level playing field, 
striking the right balance between competitiveness-in-
novation-privacy-security.  !

For more information on EBF’s cybersecurity policy work and initiatives 
please visit: www.ebf.eu/themes/cybersecurity/
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Luís Saramago1

Luís Saramago é atualmente o representante 
do Banco de Portugal no Workstream 3 (Scaling up 

Green Finance) da Central Banks and Supervisors 
Network for Greening the Financial System e no 

Grupo Técnico de Reflexão para o Financiamento 
Sustentável (promovido pelo Ministério do Ambiente 

e da Ação Climática).
Foi Subdiretor-Geral no GPEARI do Ministério 

das Finanças (2015/07-2017/12, com os pelouros 
dos mercados e serviços financeiros, dos assuntos 
europeus e da cooperação bilateral e multilateral); 

Administrador Suplente por Portugal no BEI 
(2016/09-2017/12, com funções de efetivo desde 

2017/03$; Conselheiro Económico residente da 
Ministra das Finanças de São Tomé e Príncipe 

(2008/01-2009/12$; Representante residente de 
Portugal no FMI (2004/06-2007/02, enquanto 

Conselheiro do Administrador Executivo italiano) e 
Representante residente do Banco de Portugal em 
Angola (1999/07-2003/12$, entre outras funções. 

Licenciado (pré-Bolonha, 1990$ e Mestre  
(pré-Bolonha, 1993$ em Economia pelo ISEG/UL, 

 foi Assistente da Licenciatura em Economia 
na Universidade Lusíada (1991-1995, cadeira 
de Econometria) e tem diversas publicações 

e intervenções, sobretudo em matéria 
macroeconómica, monetária e financeira.

1 As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade do au-
tor, não coincidindo necessariamente com as posições do Banco 

de Portugal ou do Eurosistema.

SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade 
e financiamento 
sustentável em 
toada ascendente

A ascensão da sustentabilidade enquanto temática 
com importância crescente na esfera económica e 
financeira a nível global é um fenómeno marcante 
dos últimos anos, impulsionado sobretudo pela 
questão das alterações climáticas. A magnitude 
das transformações que se perspetivam vem 
determinando uma atenção cada vez mais atuante 
por parte dos poderes públicos – nacionais e 
internacionais, de natureza política ou técnica. 
Sendo previsível que essa atenção venha a ter 
uma tradução cada vez mais efetiva e influente 
para a definição do enquadramento em que os 
agentes económicos tomam as suas decisões, 
importa identificar algumas das mais relevantes 
iniciativas em curso a este nível, com algum 
destaque para o plano internacional.
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Uma tendência global que se tem afirmado ao lon-
go da última década é a crescente importância atribuída 
pela opinião pública, pelo mundo empresarial e pelos 
poderes públicos às questões relacionadas com a sus-
tentabilidade. Base conceptual para a noção de desen-
volvimento sustentável – entendido como um processo 
que compatibiliza as necessidades do presente com as 
das gerações futuras – a ideia corrente de sustentabi-
lidade é habitualmente projetada em três dimensões: 
ambiental, social e de governo das sociedades (envi-
ronmental, social and corporate governance – ESG).

Não obstante essa natureza tripla, a progressiva 
consciencialização para as questões da sustentabilida-
de tem sido impulsionada pela sua vertente ambiental 
– com especial relevo para a temática das alterações 
climáticas. Este fenómeno vem, de facto, ocupando um 
espaço cada vez mais destacado na agenda internacio-
nal, devido às suas caraterísticas excecionais: global, 
transversal, complexo, com impacto profundo e poten-
cialmente irreversível, mas também largamente impre-
visível quanto ao seu horizonte temporal e ao seu ritmo 
de desenvolvimento.

O Acordo de Paris, firmado em dezembro de 2015, 
terá sido determinante para disseminar estas preocu-

pações na esfera financeira. Por um lado, ao frisar que 
se perspetiva um processo de transformação profunda 
das economias e das sociedades. Por outro lado, ao 
enfatizar a necessidade de se mobilizar recursos finan-
ceiros muito vastos, ao longo de décadas – a UE, por 
exemplo, estimou necessidades adicionais de investi-
mento na ordem de 175 a 290 mil milhões de euros por 
ano para atingir a neutralidade carbónica em 2050.

Este processo de transição para patamares supe-
riores de sustentabilidade – em especial na mitigação e 
adaptação ao impacto das alterações climáticas – colo-
ca especiais responsabilidades aos decisores políticos, 
na definição de incentivos adequados para o financia-
mento sustentável. A sua magnitude vai, contudo, im-
por também o envolvimento alargado da sociedade 
global e o contributo de diversas instituições, incluindo 
as organizações financeiras internacionais e os regula-
dores e supervisores financeiros, em linha com os res-
petivos mandatos e competências.

A intervenção nesta área por parte dos poderes 
públicos – nacionais e internacionais, de natureza po-
lítica ou técnica – é já uma realidade e tenderá a pro-
longar-se, com naturais consequências para o enqua-
dramento normativo em que as empresas definem os 
seus modelos de negócio. No caso dos reguladores e 
supervisores financeiros, será particularmente impor-
tante a identificação dos riscos – físicos e de transição 
– que estão associados às alterações climáticas e são 
relevantes para a estabilidade financeira.

A nível nacional, foi constituído em 2019 um Grupo 
de Reflexão para o Financiamento Sustentável, integra-
do por representantes de três ministérios (Ambiente, 
Economia e Finanças), dos três supervisores financei-
ros, de quatro associações do setor e de várias institui-
ções financeiras. Orientado para “acelerar as práticas de 
investimento sustentável”, este grupo promoveu inicia-
tivas como uma Carta de Compromisso, subscrita pelos 
seus membros, que inspira a atuação neste domínio.

Outro elemento determinante dessa atuação, cuja 
visibilidade tende a aumentar, é a articulação cada vez 
mais intensa com iniciativas desenvolvidas a nível inter-
nacional, no âmbito de um número crescente de insti-
tuições. Contam-se entre estas o FMI, a OCDE, o Banco 
de Pagamentos Internacionais (BIS) e o Financial Stabi-
lity Board (FSB) – mas também, em especial, a Autori-
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dade Bancária Europeia (EBA), a UE e a Central Banks 
and Supervisors Network for Greening the Financial 
System (NGFS).

Esta última é uma rede informal criada por oito au-
toridades há cerca de dois anos e já com 54 membros 
(entre eles o Banco de Portugal) e 12 observadores. 
Além de ter divulgado um conjunto de recomendações 
destinadas aos decisores – para a gestão dos riscos cli-
máticos e a promoção do financiamento sustentável – a 
NGFS elaborou um documento técnico sobre a incorpo-
ração dos parâmetros ESG na gestão das carteiras de 
ativos dos bancos centrais e está a concluir outros, in-
cluindo manuais de melhores práticas na avaliação dos 
riscos ambientais, para as autoridades e para os bancos.

A UE tem-se afirmado na vanguarda da resposta 
aos desafios da sustentabilidade a nível mundial, no-
meadamente com o seu Plano de Ação (PA – março 
de 2018$, e reiterou agora fortemente o seu empenho 
nesta área com o Pacto Ecológico Europeu (PEE – de-
zembro de 2019$. O PA preconizou dez ações, relacio-
nadas sobretudo com a organização e o funcionamento 
dos mercados, que se traduziram em medidas concre-
tas ao nível de aspetos como a criação de benchmarks 
ou a divulgação de informação sobre sustentabilidade 
pelos gestores de ativos – estando numa fase decisiva 
a crucial definição de uma taxonomia uniforme e con-
sistente que transmita confiança aos investidores.

Quanto ao PEE, integra um vasto e diversificado 
conjunto de iniciativas, a começar por uma “Lei do Cli-
ma” que deverá consagrar diversos aspetos orienta-

dores. Pelo envolvimento do sistema financeiro e pelo 
impacto nele previsível, podem ainda ser destacados os 
seguintes vetores (por enquanto ainda apenas esboça-
dos): o “Plano de Investimento para uma Europa Sus-
tentável”, que engloba financiamento dedicado e um 
enquadramento regulatório incentivador, assim como 
a “Estratégia para o Financiamento Verde”, que estará 
focada no alinhamento do investimento privado com os 
objetivos de sustentabilidade, mediante a definição de 
incentivos adequados a longo prazo.

No tocante à EBA, foi publicado em dezembro de 
2019 um Plano de Ação dirigido às instituições financei-
ras, que visa consciencializá-las para a incorporação da 
sustentabilidade nas suas atividades, além de esboçar 
a abordagem que a autoridade se propõe desenvolver 
nesta área ao longo dos próximos anos. As instituições 
são, assim, encorajadas a dar desde já passos, nomea-
damente em três domínios: estratégia e gestão de ris-
cos, divulgação de informação relevante e análise de ce-
nários – antecipando as alterações perspetivadas para o 
quadro regulamentar da UE, incluindo aquelas que de-
correrão de mandatos atribuídos à própria EBA.  !

O PA [Plano de Ação da UE] preconizou 
dez ações, relacionadas sobretudo com 
a organização e o funcionamento dos 
mercados, que se traduziram em medidas 
concretas ao nível de aspetos como a 
criação de benchmarks ou a divulgação de 
informação sobre sustentabilidade pelos 
gestores de ativos – estando numa fase 
decisiva a crucial definição de uma taxonomia 
uniforme e consistente que transmita 
confiança aos investidores.
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As alterações climáticas são reconhecidamente uma emergência da humanidade 
e uma fonte de risco, incluindo para a estabilidade financeira. Devido a isto surgiu 
à escala global uma mobilização das sociedades no intuito de promover e acelerar 
uma trajetória de evolução sustentável, de que são exemplos emblemáticos o 
Acordo de Paris e a transição para um desenvolvimento com baixas emissões 
de gases com efeito de estufa e resiliente às alterações climáticas. 

GREEN FINANCE
RISCO, REPUTAÇÃO E 
CRIAÇÃO DE VALOR

2020
11 fev. Lisboa

DESTINATÁRIOS

Quadros dirigentes, colaboradores das áreas 
de gestão de risco, compliance e analistas 
nos domínios do investimento, mercados 
financeiros e governance.
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Competência cria 
produtividade e bem-estar 
Competence creates productivity and well-being 
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COMPETITIVIDADE

Tarja Kallonen  
Responsável pela área de trabalho e 

competências no sector financeiro.
Prospeção e desenvolvimento de 

competências, lobby de políticas educacionais e 
colaborações entre empregadores e sindicatos de 

trabalhadores no sector financeiro. 

Van der Heyden
Head of financial work and competence at 
Finance Finland (FFI). 
Competency foresight and development, 
education policy lobbying and collaborations 
between employer and employee unions in 
the financial sector. 

The financial sector has been 
shaken by massive changes 
over the past decade. Perhaps 
the biggest force of change has 
been digitalisation, which has 
transformed services at a rapid 
pace. It is not the only driving force, 
however: customers’ changing 
needs have also made it necessary 
to update operating models. 
The sector can best prepare for 
future challenges by ensuring the 
competence of its personnel. 

O sector financeiro foi abalado 
por grandes mudanças na última 
década. Talvez a maior força de 
mudança tenha sido a digitalização, 
que transformou os serviços a um 
ritmo acelerado. No entanto, não 
é a única força motriz: os novos 
requisitos dos clientes também 
tornaram necessário atualizar os 
modelos operacionais. O sector 
pode preparar-se melhor para 
os desafios futuros, garantindo a 
competência do seu pessoal. 
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E
ntre 2014 e 2015, o sector financeiro finlandês 
lançou um projeto para aumentar a rentabilida-
de, a competitividade e o bem-estar do local 
de trabalho. Este projeto foi intitulado o Sector 

Financeiro Saudável (Healthy Financial Sector). 
Com este projeto, a Finance Finland (FFI) e os seus 

parceiros procuraram apoiar empregadores e funcioná-
rios enquanto se preparavam para os desafios decor-
rentes da natureza mutável do trabalho e do ambiente 
de trabalho. O projeto envolveu todos os parceiros so-
ciais do sector financeiro (ou seja, organizações de em-
pregadores e sindicatos).  

O projeto começou com workshops entre empre-
gadores e funcionários. Envolvendo representantes de 
funcionários, empresas de recursos humanos e gesto-
res de negócios e uma ampla seleção de especialistas 
fora do sector, os workshops foram fundamentais para 
o sucesso do projeto. Estes possibilitaram mapear uma 
imagem do futuro do sector e das suas necessidades 
de desenvolvimento. Os participantes relataram que 
os workshops foram a melhor parte do projeto; uma 
oportunidade para as partes aumentarem a sua com-
preensão mútua e estabelecerem uma visão partilhada 
do futuro.  

B
etween 2014–2015, the Finnish financial sec-
tor launched a project to increase profitability, 
competitiveness and workplace well-be-
ing. This project was called Healthy Financial 

Sector. 
With the project, Finance Finland (FFI)  and its part-

ners sought to support employers and employees as 
they prepare for the challenges that arise from the 
changing nature of work and working environment. The 
project involved all of the financial sector social partners 
(i.e. employer organisations and trade unions).  

The project began with workshops between em-
ployers and employees. Involving employee repre-
sentatives, companies’ HR and business managers, and 
a wide selection of experts outside the sector, these 
workshops were key to the project’s success. They made 
it possible to map out a picture of the sector’s future 
and its development needs. The participants reported 
that the workshops were the best part of the project; an 
opportunity for the parties to increase their mutual un-
derstanding and establish a shared vision of the future.  
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O projeto também pesquisou as opiniões dos fun-
cionários sobre produtividade e bem-estar no local de 
trabalho, bem como as opiniões dos clientes sobre ser-
viços do sector financeiro, experiências do cliente e de-
sejos em relação ao seu desenvolvimento futuro. Além 
disso, um estudo sobre os efeitos da digitalização no 
sector foi realizado na Universidade de Aalto, como 
parte do projeto.  

O desenvolvimento da vida profissional continuou 
de várias maneiras após o fim do projeto. Em 2019, a 
FFI, os empregadores e os sindicatos desenvolveram 
uma ferramenta de avaliação e discussão que pode 
ser usada para aumentar a confiança mútua no local 
de trabalho e melhorar a competência e o bem-estar 
dos funcionários. As empresas do sector financeiro 
compartilharam as suas melhores práticas sobre estes 
assuntos em vários formatos, como vídeos. Divulgar os 
resultados valiosos do projeto é importante para que 
haja mudanças concretas. 

Uma das descobertas mais importantes do projeto 
Sector Financeiro Saudável diz respeito à importância 
da competência: ter as habilidades certas para a ta-
refa é benéfico não apenas para a produtividade, mas 
também para o bem-estar no local de trabalho. Devido 
a isso, o sector começou a pesquisar anualmente os 
requisitos futuros de competências e investiu no forta-
lecimento das habilidades dos funcionários atuais com 
formação adicional. 

A Financial Academy, uma rede de cooperação fun-
dada há dois anos, conecta o sector e suas instituições 
de ensino a fim de tornar a educação de novos fun-
cionários que entram no sector o mais útil, relevante e 
possível. 

The project also surveyed employees’ opinions on 
productivity and workplace well-being, as well as cus-
tomers’ opinions on financial sector services, customer 
experiences, and wishes regarding their future devel-
opment. In addition, a study on the effects of digitalisa-
tion on the sector was conducted at Aalto University as 
part of the project.  

Working life development has continued in many 
ways after the project ended. In 2019, FFI and the em-
ployer and employee unions developed an evaluation 
and discussion tool that can be used to increase mutu-
al trust in the workplace and improve the competence 
and well-being of employees. Financial sector compa-
nies have shared their best practices on these topics in 
various formats, such as video clips. Spreading the word 
on the valuable results of the project is important for 
there to be concrete changes. 

One of the most important findings of the Healthy 
Financial Sector project concerned the significance of 
competence: having the right skills for the task was 
found to be beneficial not only for productivity, but 
also for workplace well-being. Due to this, the sector 
has begun to survey future skill requirements annual-
ly and has invested in strengthening the skills of cur-
rent employees with additional training. 

The Financial Academy, a cooperation net-
work founded two years ago, connects the sector and 
its educational institutions in order to make the edu-
cation of new employees entering the sector as use-
ful, relevant and practically-oriented as possible. 
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Competências sociais e digitais 
consideradas mais importantes no 
estudo prospetivo nórdico 

A Finance Finland encomendou vários estudos so-
bre os requisitos futuros de competências do sector 
financeiro. Nestes estudos, a adaptabilidade e o auto-
desenvolvimento frequentemente aparecem no topo. 
Exigem não apenas a disposição pessoal de continuar a 
aprender ao longo da carreira, mas também as oportu-
nidades para o fazer. 

Os modernos serviços financeiros dos países nórdi-
cos estão um passo à frente do resto do mundo. Exem-
plos concretos disto incluem o baixo nível de uso de di-
nheiro nos países, o abandono antecipado de cheques, 
a adoção antecipada de serviços bancários on-line e a 
popularidade do mobile banking. 

Por enquanto, as empresas do sector financeiro 
têm se saído bem em concorrência. Os clientes perma-
neceram fiéis e novos tipos de empresas e prestado-
res de serviços aceleraram a corrida para desenvolver 
melhores serviços digitais. Muitos clientes consideram 
os serviços financeiros um assunto altamente pessoal 
e preferem usar um prestador de serviços conhecido e 
comprovadamente confiável. 

As empresas do sector financeiro 
receberam uma lista de 36 competências 
e qualidades pessoais e foram convidadas 
a escolher as cinco mais importantes para 
os seus empregados. 

Segundo a pesquisa, as competências 
sociais foram classificadas entre as 
cinco principais categorias em todos os 
países. Na Finlândia e na Dinamarca, as 
competências sociais até superaram as 
competências tecnológicas, enquanto 
na Noruega foi o contrário. Flexibilidade, 
competências digitais e fortalecimento 
de competências foram categorias 
muito valorizadas na Finlândia e na 
Noruega. A Dinamarca valorizou mais as 
competências de relação com os clientes.  

Financial sector companies were 
presented with a list of 36 skills and 
personal qualities and were asked to 
pick out the five most important ones 
for their employees. 

According to the survey, social 
skills ranked among the top five 
categories in all countries. In 
Finland and Denmark, social skills 
even rose above technological skills, 
whereas in Norway it was the other 
way around. Flexibility, digital skills, 
and strengthening competence were 
high-ranking categories in Finland 
and Norway. Denmark valued skills in 
customer relationships the highest.  

Social and digital skills deemed most 
important in Nordic foresight study 

Finance Finland has commissioned several studies 
on the future skill requirements of the financial sec-
tor. In these studies, adaptability and self-development 
frequently come out on top. They require not only the 
personal willingness to keep learning throughout one’s 
career, but also the opportunities to do so. 

The Nordic countries’ modern financial servic-
es have been a step ahead of the rest of the world. Con-
crete examples of this include the low level of cash use 
in the countries, early abandonment of cheques, early 
adoption of online banking, and the popularity of mobile 
banking. 

For now, financial sector companies have fared well 
in competition. Customers have remained loyal, and 
new kinds of businesses and service providers have 
sped up the race to develop better digital services. Many 
customers consider financial services a highly per-
sonal matter and prefer to use a service provider who 
is well-known and proven to be trustworthy. 
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Para descobrir quais as habilidades que serão mais 
necessárias no futuro, as associações de empregado-
res na Finlândia, Noruega e Dinamarca organizaram um 
inquérito em cada país. Os países partilham desafios 
e oportunidades semelhantes no trabalho, pois o am-
biente operacional é transformado pelo comportamen-
to do cliente, digitalização, robótica e IA. As empresas 
do sector financeiro receberam uma lista de 36 com-
petências e qualidades pessoais e foram convidadas a 
escolher as cinco mais importantes para os seus em-
pregados. 

Segundo a pesquisa, as competências sociais fo-
ram classificadas entre as cinco principais categorias 
em todos os países. Na Finlândia e na Dinamarca, as 
competências sociais até superaram as competências 
tecnológicas, enquanto na Noruega foi o contrário. Fle-
xibilidade, competências digitais e fortalecimento de 
competências foram categorias muito valorizadas na 
Finlândia e na Noruega. A Dinamarca valorizou mais as 
competências de relação com os clientes.  

Novas mudanças e novos desafios surgem conti-
nuadamente no sector financeiro, e a procura de pes-
soas qualificadas só vai aumentar. Manter as compe-
tências atualizadas é uma responsabilidade partilhada 
entre empregados, empregadores e gestores. Tam-
bém exige que a sociedade e o sistema educacional em 
particular sejam capazes de se adaptar e responder às 
mudanças nos requisitos.   !

To find out which skills have the highest demand in 
the future, the employer associations in Finland, Nor-
way and Denmark organised a survey in each coun-
try. The countries share similar challenges and oppor-
tunities in their work, as the operating environment 
is transformed by customer behaviour, digitalisation, 
robotics and AI. Financial sector companies were pre-
sented with a list of 36 skills and personal qualities 
and were asked to pick out the five most important 
ones for their employees. 

According to the survey, social skills ranked among 
the top five categories in all countries. In Finland and 
Denmark, social skills even rose above technolog-
ical skills, whereas in Norway it was the other way 
around. Flexibility, digital skills, and strengthening com-
petence were high-ranking categories in Finland and 
Norway. Denmark valued skills in customer relation-
ships the highest.  

New changes and new challenges continuous-
ly emerge in financial sector, and the demand for skilled 
people will only grow. Keeping competence up to date 
is a responsibility shared between employees, employ-
ers and managers. It also requires that the society, and 
the educational system in particular, are able to adapt 
and respond to changing requirements.   !
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O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO

PRINCIPAIS INDICADORES

Fonte: Banco de Portugal   |   *Valores brutos em base individual   
Preparado com informação disponível até 7 de janeiro de 2020
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POUPANÇA

LIQUIDEZ

DEPÓSITOS DE 
CLIENTES

269,8
MIL MILHÕES

Fonte: Banco de Portugal  |  *Valores brutos em base individual

OS DEPÓSITOS* REGISTARAM UM AUMENTO 
FACE A DEZEMBRO DE 2018

O FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO DE 
BANCOS CENTRAIS DIMINUIU PARA 
VALORES INFERIORES A 2010

O RÁCIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 
ESTÁ ACIMA DO REQUISITO MÍNIMO DE 
100% EXIGIDO A PARTIR DE 2018

OS DEPÓSITOS DE CLIENTES CONSTITUEM A PRINCIPAL FONTE DE 
FINANCIAMENTO DO SECTOR BANCÁRIO PORTUGUÊS

DESDE 2015, OS DEPÓSITOS DE CLIENTES 
ULTRAPASSAM A TOTALIDADE DO 
CRÉDITO CONCEDIDO EM PORTUGAL
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O SECTOR BANCÁRIO NUM MINUTO

A QUALIDADE DO CRÉDITO TEM VINDO A MELHORAR

)53,5%
O RÁCIO DE COBERTURA DE 
NPLs SUBIU E ESTÁ ACIMA 

DA MÉDIA DA ÁREA DO EURO

Fonte: Banco de Portugal

RÁCIO 
COMMON EQUITY TIER 1

RÁCIO DE 
SOLVABILIDADE TOTAL

O RÁCIO DE NPLs, APESAR DE PERMANECER NUM NÍVEL ELEVADO, 
APRESENTA UMA DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA DESDE O MÁXIMO 
ATINGIDO EM JUNHO DE 2016. NESSE PERÍODO, O MONTANTE DE 
NPLs REGISTOU UMA REDUÇÃO DE 28,7 MIL MILHÕES DE EUROS
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PAGAMENTOS E DIGITAL
O NÚMERO DE CARTÕES DE PAGAMENTO  
E AS RESPETIVAS TRANSAÇÕES APRESENTAM  
UM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO

A UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS É CADA VEZ MAIS 
UMA REALIDADE NOS CLIENTES DO SECTOR BANCÁRIO

65,3%

CONTAS À ORDEM 
COM ACESSO POR 
INTERNET

!

347,5
MIL

TERMINAIS DE 
PAGAMENTO 

* 85,9
MIL MILHÕES

TRANSAÇÕES 
COM CARTÕES DE  

PAGAMENTO

+21,7
MILHÕES

CARTÕES DE 
PAGAMENTO 

EMITIDOS 

"
Banco de Portugal - dezembro de 2018

Banco de Portugal - dezembro de 2018 INE - novembro de 2019

2019   61%

UTILIZADORES DE 
INTERNET BANKING 
ATRAVÉS DE REDES 
MÓVEIS

#

Eurostat - janeiro de 2020

Banco de Portugal - dezembro de 2018 Banco de Portugal - dezembro de 2018

2019   56%
2010   38%

UTILIZADORES DE 
INTERNET QUE UTILIZAM 
INTERNET BANKING
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Catarina Cardoso
Catarina Cardoso é Diretora-Geral da Associação 

Portuguesa de Bancos. Antes de integrar a APB em 
2014, foi, durante dois anos, Assessora do Conselho 

de Administração do IGCP - Agência de Gestão da 
Tesouraria e da Dívida Pública, tendo previamente 
trabalhado no Citibank Portugal, onde iniciou a sua 

carreira profissional em 1995 e onde desempenhou 
diversas funções, designadamente nas áreas de 
Mercado de Capitais e de Banca de Empresas. É 

licenciada em Economia pela Universidade Nova de 
Lisboa (1994$ e concluiu a parte curricular do Mestrado 

em Economia Monetária e Financeira do Instituto 
Superior de Economia e Gestão (1995$. 

QUADRO REGULAMENTAR DO SECTOR BANCÁRIO

TAXAS DE JURO 
DOS DEPÓSITOS  
Serão as restrições 
regulamentares 
nacionais compatíveis 
com a união bancária?

A atual política monetária do Banco Central Europeu 
(BCE) e os impactos que a mesma tem sobre a renta-
bilidade dos bancos são fonte de preocupação para o 
sector bancário europeu. 

Esta preocupação tem vindo a agudizar-se em vir-
tude da nova descida da taxa de absorção de liquidez 
do BCE ocorrida em setembro de 2019, assim como do 
alongamento do horizonte temporal durante o qual se 
perspetiva que as taxas de juro se manterão em terre-
no negativo. 

Por forma a mitigar os efeitos negativos da atual 
política monetária na rentabilidade dos bancos, o BCE 
decidiu introduzir o designado mecanismo de “two tier”. 
Em vigor desde 30 de outubro de 2019, esse mecanis-
mo traduz-se na isenção de aplicação da taxa negativa 

A atual política monetária do Banco Central 
Europeu e os impactos que a mesma tem 
sobre a rentabilidade dos bancos são fonte de 
preocupação para o sector bancário europeu.

No caso particular do sector bancário português, 
esta questão assume uma relevância reforçada 
fruto dos atuais níveis de liquidez do sistema e 
da proibição de aplicação de juros negativos nos 
depósitos, uma restrição que não se coloca à 
generalidade dos restantes bancos europeus. 
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a depósitos que perfaçam um montante até 6 vezes o 
valor de reservas mínimas a que cada instituição está 
sujeita. Os montantes depositados junto do BCE acima 
desse referencial estão sujeitos à taxa de referência em 
vigor, que, no momento atual, corresponde a -0,5%.   

Apesar de tal mecanismo poder trazer algum alívio 
ao sector, os seus resultados variam em função da si-
tuação concreta de cada banco e não deixa de ser uma 
solução que o BCE pode mudar a qualquer momento, 
quer pondo fim à mesma, quer alterando o referencial 
até ao qual se aplica a taxa de juro de 0%. Acresce o 
risco de o BCE poder vir a baixar ainda mais a sua taxa 
de absorção de fundos.

No caso particular do sector bancário português, o 
atual contexto de taxas de juro negativas assume uma 
relevância reforçada em resultado dos níveis de exces-
so de liquidez existentes no sistema. 

Com efeito, o processo de desalavancagem da eco-
nomia portuguesa registado nos últimos anos, a redu-
ção dos níveis de créditos não produtivos no balanço 
dos bancos e uma incipiente procura de crédito, aliados 
a um reforço dos níveis dos depósitos, têm conduzido a 
uma redução muito substancial do rácio de transforma-
ção do sistema bancário nacional e a um consequente 
aumento dos seus níveis de liquidez. 

Ora, sendo os depósitos junto do BCE e os títulos 
da dívida pública dos países da Área do Euro o destino 
de uma parte substancial desse excesso de liquidez, a 
taxa de rentabilidade negativa a que tais ativos estão 
sujeitos traduz-se num custo crescentemente relevan-

te para os bancos portugueses, que não é suscetível de 
ser amenizado através da sua passagem para os clien-
tes, como já acontece noutros países, devido à proibição 
de aplicação de taxas de juro negativas nos depósitos 
de clientes que vigora em Portugal, por via do n.º 4 do 
Artigo 3.º do Aviso n.º 6/2009 do Banco de Portugal.

De facto, na generalidade dos países da União Eu-
ropeia não existem restrições à aplicação de taxas de 
juro negativas nos depósitos, sendo já vários os mer-
cados em que as taxas de juro nas novas operações de 
depósito de Sociedades Não Financeiras apresentam 
valores negativos (como é o caso da Alemanha, Irlanda, 
Holanda, Espanha e Bélgica) e sendo a média da taxa 
de juro para essas operações na Área do Euro também 
negativa. 

Acresce que a referida desigualdade regulatória 
tem vindo a expor os bancos portugueses ao risco de 
empresas multinacionais e institucionais virem deposi-
tar os seus excedentes de tesouraria junto do sistema 
bancário nacional, obviando à penalização a que esta-
rão sujeitos se colocarem esses fundos junto dos res-
petivos sistemas bancários. 

Não estando, de todo, em causa a extrema impor-
tância que o sector bancário português atribui aos de-
pósitos de clientes, enquanto fonte primordial do finan-
ciamento da sua atividade e como reflexo dos níveis de 
confiança dos aforradores no sistema, a verdade é que, 
por via da referida proibição, os bancos portugueses se 
vêm confrontados com condições mais penalizadoras 
do que as que se apresentam aos seus pares europeus, 
não sujeitos a restrições regulamentares equivalentes. 

Esta não é, aliás, a única situação em que os bancos 
portugueses estão sujeitos a condições mais desfavo-
ráveis dos que as que se colocam aos restantes bancos 
europeus. São, de facto, vários os constrangimentos de 
natureza legal ou regulatória a que os bancos nacionais 
se encontram sujeitos, que não têm paralelo na genera-
lidade dos países europeus, em concreto: i) a imposição 
de taxas de juro máximas no crédito ao consumo, ii) a, já 
referida, proibição de aplicação de taxas de juro nega-
tivas nos depósitos, iii) a obrigação de repercussão das 
taxas negativas no crédito à habitação e iv) a proibição 
de cobrança de comissões em operações no Multibanco.

Num momento como o atual, em que o sector ban-
cário português necessita de estar à altura dos enor-
mes desafios com que se defronta, é, mais do que nun-
ca, crítico que o contexto legal e regulatório nacional 
não constitua uma fonte de desvantagem competitiva 
e de agudização das dificuldades.   !
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Definição da antiga Eonia
Eonia é a taxa média ponderada das transações de 

cedência de fundos a um dia sem colateral, realizadas 
por um conjunto de vinte e oito bancos sedeados na 
União Europeia e na EFTA, que constituem o painel de 
contribuidores e cuja divulgação é feita no próprio dia 
das transações às 19h CET.

A entidade administradora da EONIA é o European 
Money Markets Institute (EMMI), sendo  o Banco Cen-
tral Europeu (BCE) o Agente de Cálculo.

A Eonia foi calculada pela primeira vez em 4 janei-
ro 1999. Ao longo dos 20 anos de existência, a Eonia 
registou um decréscimo do volume das transações, 
decorrente da falta de confiança instalada no mercado 
monetário após a crise económica de 2008.

Legislação
Na sequência da publicação do Regulamento (UE) 

2016/1011, o EMMI, durante os anos de 2016 e 2017, 
procedeu a um exercício de revisão da Eonia, abordan-
do a vertente de “governance” e controlo, no sentido da 
sua conformidade com a legislação, bem como a ver-
tente de recolha da informação, sua avaliação e dete-
ção de insuficiências.

 Maria João Simões dos Reis
Licenciada em Gestão de Empresas 

pela Universidade Católica Portuguesa.
Enquanto colaboradora no Banco de 

Portugal participou na liberalização dos 
movimentos de capitais e gestão da dívida 

externa portuguesa.
Foi diretora de Tesouraria numa 

instituição de crédito portuguesa, com a 
responsabilidade da gestão de liquidez, do 

risco cambial e controlo dos colaterais e
consultora na Associação Portuguesa 

de Bancos para temas relacionados com 
Brexit e reforma dos índices.

REGULAMENTAÇÃO COMUNITÁRIA

Este artigo apresenta os desenvolvimentos que ocorreram nos anos de 2018 e 
2019 sobre a Eonia, explicando as razões subjacentes à reforma deste índice.

É abordado o impacto da regulamentação comunitária sobre a Eonia, a sua 
consequente descontinuação e implementação de um período transitório.

Por sua vez, é referida a criação da nova €STR e mencionado o respetivo 
impacto sobre a gestão do risco nos bancos.

EONIA – €STR
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Em maio de 2018, o EMMI, tendo por base a análi-
se dos resultados do exercício efetuado sobre a infor-
mação de suporte à Eonia, decidiu que não seria apro-
priado prosseguir com o processo de adaptação deste 
índice aos requisitos do regulamento, pelo que aquele 
índice será descontinuado. 

Risk Free-Rate Working Group  
Em fevereiro de 2018, por iniciativa do Banco Cen-

tral Europeu, foi criado um grupo de trabalho da indús-
tria bancária, composto pelos bancos da União Europeia 
de maior dimensão, tendo como observadores aquele 
Banco, a European Securities and Markets Authority 
(ESMA) e a Comissão Europeia (CE). O objetivo deste 
Grupo é identificar/criar uma taxa de juro sem risco, 
promover a transição para esta e fazer recomendações 
para minorar os efeitos dessa transição.

Este grupo de trabalho é designado por Risk Free-
-Rate Working Group (RFR WG), e vem desenvolvendo 
intenso trabalho sobre a reforma dos índices, emitindo 
recomendações destinadas aos participantes no mer-
cado sobre os cuidados a ter com a alteração dos ín-
dices e a respetiva forma de atuação e mitigação dos 
efeitos.

Em setembro 2018 o RFR WG recomendou a subs-
tituição da Eonia por uma taxa de juro sem risco, uma 
vez que o EMMI declarou que aquele índice viria a ser 
descontinuado.

Em março 2019, o RFR WG, após consulta pública 
sobre a elegibilidade de possíveis índices como taxa de 
juro sem risco, recomendou que a €STR, “Euro Short 
Term Rate” fosse a nova taxa de juro sem risco, que 
substituiria a Eonia a partir de 2 de outubro 2019.

€STR
A €STR é a nova taxa de juro sem risco que reflete o 

custo de obtenção de fundos sem colateral a 1 dia, junto 
do mercado “wholesale “.

O Agente calculador da €STR é o Banco Central Eu-
ropeu, que procede a esse cálculo com base na informa-
ção fornecida diariamente pelos bancos de alguns paí-
ses, no âmbito das estatísticas MMSR (Money Market 
Statistical Reporting) relativamente às transações 
efetuadas com outros participantes no mercado para 
a tomada de fundos sem colateral associado, a 1 dia.

A €STR começou a ser publicada no dia 2 de outu-
bro 2019 às 8h CET, com referência às transações reali-
zadas no dia anterior.

Eonia vs €STR 
As diferenças entre a Eonia e a €STR consistem 

fundamentalmente nos seguintes aspetos:
• a informação de base é mais extensa na €STR, na 

medida em que não se restringe exclusivamente a 
transações entre bancos como na Eonia, abrangendo 
também outras entidades participantes no mercado;

• as transações consideradas para o cálculo da €STR 
correspondem à tomada de fundos no mercado e 
não à cedência de fundos como na Eonia;

• a divulgação da €STR é feita no dia útil seguinte ao 
da realização das transações, enquanto a Eonia era 
divulgada no final do próprio dia.
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Nova Eonia (regime transitório)
A fim de evitar a disrupção nos contratos indexa-

dos à Eonia, o EMMI garante, enquanto administrador 
autorizado pelo Belgian Financial Services and Markets 
Authority (FSMA), a publicação da Eonia num período 
de transição, que durará entre 2 de outubro 2019 e 3 
janeiro 2022.

A partir do passado dia 2 de outubro, o EMMI ado-
tou uma nova metodologia para a Eonia (depois da 
respetiva validação em consulta pública), ficando o 
cálculo indexado à taxa €STR, sendo esta acrescida de 
um spread de 8,5 basis points. Este spread foi calcula-
do pelo Banco Central Europeu com base em valores 
históricos e reflete a diferença entre a taxa de cedência 
de fundos (da Eonia) e a taxa da tomada de fundos (da 
€STR) e permanecerá inalterável até à descontinuação 
da Eonia.

Como consequência desta nova metodologia, a 
partir de 2 de outubro 2019, a Eonia passou a ser divul-
gada no dia útil seguinte ao das transações de referên-
cia, pelas 11h15m CET.

Efeitos da alteração da Eonia 
Em Portugal, a Eonia não é um índice muito utilizado 

nas operações com consumidores, mas é um elemento 
fundamental nas operações financeiras, concretamen-
te derivados e valorização de ativos e passivos.

O cálculo das margens de variação dos derivados 
tem geralmente subjacente a remuneração do colateral 
à taxa Eonia, não só nas transações bilaterais, mas tam-
bém nas operações centralizadas nas Central Counter-
party Clearing Houses (CCP´s). 

O facto de a Eonia passar a ser divulgada no dia 
útil seguinte provoca desfasamentos nas margens de 
variação entre as contrapartes que não tenham feito a 
adaptação dos seus sistemas ao novo timing de divul-
gação do índice, face a outras que já o tenham concre-
tizado.

Tendencialmente, a Eonia virá a ser substituída pela 
€STR nos novos contratos, pelo que passarão a coexis-
tir transitoriamente duas taxas de remuneração dos co-
laterais, uma, com base na €STR, e outra, com base na 
Eonia para os contratos antigos, sendo a diferença entre 
as duas, 8.5 basis points.

Contudo, o verdadeiro efeito de transição da Eonia 
para a €STR só se verificará no 2º trimestre de 2020, 
que é o período anunciado pelas CCP´s para adotarem a 
€STR como taxa de remuneração dos colaterais.

Por outro lado, sendo a Eonia a taxa de juro vulgar-
mente utilizada para a valorização dos ativos e passivos 
dos bancos e de outros agentes financeiros, a substitui-
ção daquela taxa pela €STR irá originar numa fase tran-
sitória, a inevitabilidade de coexistência de duas curvas 
de valorização dos elementos do balanço, o que deve 
ser tido em conta pelos bancos e respetivas entidades 
de controlo e supervisão.

Relativamente ao impacto da transição, o RFR WG 
tem vindo a fazer recomendações para os participantes 
no mercado:
• incentivando a utilização da €STR nos novos contra-

tos e sugerindo várias modalidades para a conver-
são da Eonia no novo índice nos contratos em vida, 
de forma a antecipar a descontinuação anunciada da 
Eonia. 

• chamando a atenção para os cuidados a ter com a in-
trodução de uma nova curva de valorização indexada 
à €STR e a gestão do risco de taxa de juro e opera-
cional, decorrente da existência temporária de várias 
curvas de valorização.   !

 Fontes: Site do European Money Markets Institute
               Site do Banco Central Europeu
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WORKSHOPS

As taxas de juro de referência utilizadas nas transações entre bancos e com 
Clientes nas principais moedas internacionais, concretamente Dólar Americano, 
Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês, estão a ser sujeitas a um processo de 
reforma, impulsionado e acompanhado pelas Autoridades dos diversos países.
O presente curso pretende levar ao conhecimento dos participantes as razões 
subjacentes à reforma, os desenvolvimentos já ocorridos, bem como as próximas 
etapas que estão em preparação e serão finalizadas brevemente.
Sumariamente, é feita uma abordagem das consequências destas alterações 
sobre os diversos instrumentos financeiros.

O QUE VAI ACONTECER 
ÀS LIBOR`S?

OBJETIVOS

• Enunciar as reformas que já ocorreram nas 
taxas de juro de referência do Dólar Americano, 
Libra Inglesa, Franco Suíço e Iene Japonês

• Apresentar as alterações em curso sobre as 
taxas de juro de referência das moedas 
mencionadas

• Identificar e analisar o impacto destas 
alterações sobre: o processo operacional de 
tratamento dos produtos financeiros indexados 
a estas moedas; sobre a valorização das 
carteiras de derivados e produtos “cash”; e 
sobre a contratualização das transações.

LISBOA
04 MAR. 2020



Copyright © 2020 – IFB/APB38

António Henriques
Tem mais de 25 anos de experiência 

na indústria financeira com uma extensa 
experiência de gestão nas áreas de 

controlo interno, sistemas de informação, 
contabilidade, planeamento, operações, 

negociação, organização, qualidade e 
sustentabilidade. Coordenou também 

diversos programas de produtividade e 
transformação organizacional ao longo da 
sua carreira. Atualmente é Administrador 

Executivo do Bison Bank.

ARQUITETURA ORGANIZACIONAL

Em 2016 iniciava uma outra publicação nesta mes-
ma revista1 afirmando que “as organizações se trans-
formam hoje a uma velocidade tão elevada que come-
çamos a estar quase impossibilitados de ver longe e, 
pior, de ver depressa”. Com a mesma atualidade, talvez 
possamos hoje observar outra dinâmica de transfor-
mação associada a um novo paradigma de incerteza na 
vida das Instituições Financeiras se observarmos aten-
tamente i) a subsistência do clássico modelo de negó-
cio da banca, ii) a alegada excessiva carga regulatória, iii) 
o custo do risco e a inevitabilidade da tecnologia, iv) as 
taxas de juro negativas, ou v) a desafiante concorrência 
das chamadas fintech.

A cruzar com estes cinco tópicos surge natural-
mente a dimensão das Instituições Financeiras, onde as 
maiores continuarão a ponderar sobreviver sozinhas e 
onde as mais pequenas cedo concluirão que a sobre-
vivência individual também passará por encontrar con-
textos colaborativos que assegurem uma concorrência 
efetiva.

1  InforBANCA 108 | set-dez 2016 | Arquitectura Organizacional das 
Instituições Financeiras – Benchmark e Motor de Controlo Interno.

Arquitetura Organizacional 
como dinâmica obrigatória 
para a convergência futura das 
organizações financeiras de 
pequena dimensão

A arquitetura organizacional será um instrumento 
capaz de permitir às organizações financeiras de 
pequena dimensão a capacidade de, através da 
partilha de atividades, reduzirem a sua estrutura 
de custos e serem fortes concorrentes das 
instituições financeiras de maior dimensão.
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De resto, é sobre o relevante papel da arquitetura 
organizacional na muito provável convergência das or-
ganizações financeiras de pequena dimensão2 que pro-
ponho aqui refletir. Aliás, esta convergência será prova-
velmente a única alternativa à aguardada fusão destas 
pequenas organizações ou à sua venda a investidores 
estratégicos que alegadamente complementam o seu 
modelo de negócio.

O que é, e o que se espera então dessa convergên-
cia? Ninguém quer prescindir da sua marca, dos seus 
produtos ou dos seus Clientes. Os Clientes parecem 
também preferir gerir as suas opções na dinâmica com 
os grandes Bancos, abrindo um espaço natural às pe-
quenas organizações. Desta forma, assumindo que 
estas organizações já maximizaram o valor dos seus 
Clientes, só será possível melhorar os resultados ope-
racionais se atuarem estrategicamente do lado dos 

2  Globalmente existe um número considerável de Bancos subdimen-
sionados e, dependendo da sua geografia, com razoáveis problemas 
de resultados operacionais.

custos onde, por força dos dilemas de 
escala, todas as pequenas organizações 
financeiras são ineficientes. A convergên-
cia tem de acontecer aqui, encontrando 
uma plataforma comum que permita uma 
gestão conjunta de algumas atividades e 
processos internos.

O que é então a arquitetura organiza-
cional e como é que esta pode ajudar? No 
contexto das Instituições Financeiras e de 
forma muito simplificada, não é mais do 

que a representação ótima de todas as características 
intrínsecas da organização, nomeadamente e de forma 
muito generalizada, as suas unidades organizacionais e 
funcionais (tipicamente o eixo vertical) e os seus pro-
cessos e atividades (o eixo horizontal).

De resto, já na citada publicação de 2016 defendia 
que a “representação holística das organizações não 
deveria ficar ao livre arbítrio das Instituições Finan-
ceiras” devendo o Regulador definir tal framework e 
alavancar a sua utilidade na prossecução da melhoria 
generalizada dos ambientes de melhoria contínua e de 
controlo interno.

Agora, venho adicionar a obrigatoriedade das orga-
nizações financeiras de pequena dimensão se unirem 
e colaborarem estrategicamente na definição conjunta 
desse framework para que possam facilmente encon-
trar os pontos de convergência que sejam “externalizá-
veis” entre si.

Banco	A Banco	B Banco	A Banco	B Banco	A Banco	B

Banco	C Banco	D Banco	C Banco	D Banco	C Banco	D

Banco	A Banco	B Banco	A Banco	B

Banco	C Banco	D Banco	C Banco	D

Atual	estrutura: Estrutura	após	convergência:

Atual	estrutura	de	custos: Estrutura	de	custos	depois	da	convergência	e	da	
"externalização":

Estrutura	de	custos	alguns	anos	depois	
da	"externalização":

New	InterBank	Org

_______________100%______________ _______________100%______________ _______________<100%______________

New	InterBank	Org

Figura 1: Harmonização da arquitetura organizacional após o processo de convergência
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Com esse modelo assegurado e com o processo de 
reorganização individual concluído, estarão totalmente 
preparadas para encontrar uma plataforma comum que 
introduza economias de escala em processos onde só 
as grandes organizações financeiras são competitivas.

Só com este trabalho prévio estas organizações 
conseguirão calcular com exatidão os enormes bene-
fícios potenciais desta convergência. Benefícios quanti-
tativos, uma vez que as economias de escala imediata-
mente alavancarão o resultado final; e qualitativos, uma 
vez que se harmoniza a qualidade dos dados, quer do 
ponto de vista taxonómico quer do ponto de vista mais 
objetivo do conteúdo.

Estes benefícios quantificados, adicionados da de-
monstração inequívoca da melhoria substancial dos 
riscos subjacentes à atividade financeira, serão funda-
mentais para induzir todas as Entidades impactadas, 
nomeadamente os Reguladores, a encorajar e a pro-
mover esta iniciativa vital para as Instituições Financei-
ras de pequena dimensão.

Estes pressupostos não são pioneiros. Esta pro-
posta não é pioneira. Estes conceitos não são pionei-
ros. O apelo para a con vergência dos Reguladores 
na solução não é pioneiro.  A tentativa de promover a 
cooperação entre parceiros do sistema financeiro não é 
pioneira. Talvez seja pioneiro evidenciar a necessidade 
de fazer um caminho prévio, designadamente através 
do alinhamento e da implementação de um modelo 
organizacional compatível com todas as organizações 
financeiras de pequena dimensão, capaz de objetiva-
mente demonstrar os pontos de ineficiência e não es-
tratégicos individualmente.

De resto, são inúmeras as áreas onde esta conver-
gência (atividades e processos potencialmente geridos 
centralmente para todos as organizações financeiras) 
poderá ser demonstrada, nomeadamente no âmbito 
específico das funções de controlo e de suporte:

Figura 2: Evolução dos custos de estrutura após o processo de externalização entre as organizações

Banco	A Banco	B Banco	A Banco	B Banco	A Banco	B

Banco	C Banco	D Banco	C Banco	D Banco	C Banco	D

Banco	A Banco	B Banco	A Banco	B

Banco	C Banco	D Banco	C Banco	D

Atual	estrutura: Estrutura	após	convergência:

Atual	estrutura	de	custos: Estrutura	de	custos	depois	da	convergência	e	da	
"externalização":

Estrutura	de	custos	alguns	anos	depois	
da	"externalização":

New	InterBank	Org

_______________100%______________ _______________100%______________ _______________<100%______________

New	InterBank	Org

A tentativa de promover a cooperação 
entre parceiros do sistema financeiro não é 
pioneira. [...] Talvez seja pioneiro evidenciar 
a necessidade de fazer um caminho prévio, 
designadamente através do alinhamento e da 
implementação de um modelo organizacional 
compatível com todas as organizações 
financeiras de pequena dimensão, capaz 
de objetivamente demonstrar os pontos de 
ineficiência e não estratégicos individualmente.
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Compliance: Quase todas as atividades e proces-
sos de compliance podem vir a ser endereçados neste 
âmbito. Destacaria, contudo, três: uma base de dados 
gerida e mantida proactiva e centralmente para infor-
mações de know your customer (KYC); no combate ao 
branqueamento de capitais, a identificação de padrões 
transacionais não identificáveis banco a banco; e no 
âmbito da regulação, acompanhamento, seleção e sín-
tese da atividade regulatória nacional e internacional, 
com eventual definição dos requisitos funcionais de 
alto nível.

Risco: Normalização da taxonomia com um approa-
ch linear a todos os reportes regulatórios; produção de 
um conjunto de indicadores comuns e obrigatórios; de-
finição individual de triggers com gestão e reporte cen-
tralizado; gestão e manutenção centralizada de uma 
matriz de riscos e controlos concetualmente idêntica e 
capaz de albergar os riscos e controlos individuais das 
organizações (pressupõe-se aqui que estas organiza-
ções já dispõem da mesma arquitetura organizacional).

Auditoria: identificação tempestiva dos principais 
pontos com necessidade de intervenção da auditoria 
interna, através do modelo normalizado de funções e 
processos. Este tema foi melhor desenvolvido na já ci-
tada publicação de 2016.

Operações: gestão e monitorização de meios de 
pagamento; partilha de custos de adesão a meios de 
pagamento mais onerosos; liquidação de valores mobi-
liários; capacidade negocial aumentada com contrapar-
tes centrais de custódia ou com outros fornecedores de 
serviços comuns; pagamento a fornecedores e gestão 
contratual.

Sistemas de Informação: centralização de uma pri-
meira linha de apoio e serviço aos Colaboradores; ope-
racionalização e gestão integrada dos disaster recovery 
plan e business continuity individuais (tendencialmente 
também a convergir entre si).

Recursos Humanos: Processamento salarial; paga-
mento de despesas; e outros procedimentos adminis-
trativos.

Sumarizando, são de realçar as vantagens, para as 
organizações individualmente, da melhoria inequívoca 
da estrutura de custos (diretos e indiretos) e, para os 
Reguladores, na sua visão global, da capacidade de 
melhoria do motor de controlo interno individual e co-
letivo.

O resultado final parece evidente. Falta agora avan-
çar para a convergência na arquitetura organizacional, 
possível somente se as organizações financeiras de 
pequena dimensão entenderem a urgência do desa-
fio. Depois disso, tudo será certamente mais simples. E 
sim, desta forma estas organizações serão fortes con-
correntes das organizações de maior dimensão.   !

O resultado final parece evidente. 
Falta agora avançar para a 
convergência na arquitetura 
organizacional, possível somente 
se as organizações financeiras de 
pequena dimensão entenderem a 
urgência do desafio.
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Bernardo Ivo Cruz 
Administrador Executivo da SOFID - Sociedade 

para o Financiamento do Desenvolvimento 

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL

O ano de 2015 ficará marcado pela aprovação de 
três instrumentos fundamentais para a Política de De-
senvolvimento mundiais: A Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável, a Agenda de Paris sobre 
as Alterações Climáticas e a Agenda de Ação de Adis 
Ababa sobre a concretização dos objetivos assumidos 
nos documentos anteriores. 

Considerando o conjunto dos compromissos as-
sumidos em 2015, estamos perante uma agenda inte-
grada - pois cobre todas as áreas de desenvolvimento 
humano -, com alcance universal – dado que se aplica 
a todos os países e todas as pessoas - e ambiciosa – 
na medida em que pretende dar resposta aos principais 
problemas das Pessoas, do Planeta, da Paz e da Pros-
peridade, através de Parcerias até 2030. 

Financiar o 
Desenvolvimento 
Sustentável:  
Desafios e Parcerias1

1 Uma versão mais desenvolvida deste texto foi apresentada durante 
a “Special Session Roundtable on Sustainable Education” à margem 
da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em setem-
bro de 2019 na Sede da ONU. As Ideias expressas neste artigo vin-
culam única e exclusivamente o seu autor.

O cumprimento dos objetivos de sustentabilidade 
ambiental, desenvolvimento social e crescimento 
económico é uma tarefa exigente que apela a 
parcerias e à cooperação de diferentes atores e 
fontes de financiamento.
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em prática as políticas públicas. Independentemente 
das motivações - seja a Responsabilidade Social, ou por 
pressão do legislador e dos clientes, ou ainda por es-
tratégia de mercado - esperamos e encorajamos que o 
setor privado assuma o seu papel no Desenvolvimento 
Sustentável para todos. 

Se reconhecemos um papel para o setor privado, 
importa agora considerar os mecanismos de financia-
mento do Desenvolvimento. Todos nos lembramos 
do ano de 2008 e como os Governos tiveram que in-
tervir nos mercados para impedir a implosão do setor 
financeiro e, por arrasto, da economia mundial. A crise 
financeira obrigou os Reguladores de todo o Mundo a 
imporem medidas para impedirem que uma crise se-
melhante não volte a acontecer. E ainda bem! Afinal de 
contas, 2008 mostrou claramente que o setor financei-
ro desregrado é um risco sistémico mundial. 

Mais de uma década passada sobre a crise de 
2008, estamos todos familiarizados com o mantra em 
que os bancos dizem estarem com excesso de liqui-
dez e as empresas queixam-se da dificuldade de ace-
der ao crédito. E ambos têm razão, pois a tolerância ao 

Para cumprirmos os objetivos genéricos de Susten-
tabilidade Ambiental, Desenvolvimento Social e Cresci-
mento Económico, o Mundo tem que investir entre de 
US$ 5 a 7 bilhões por ano, mas, e segundo a OCDE, a 
Ajuda Pública ao Desenvolvimento cobre apenas 1/4 
desse valor. De facto, a nova Agenda Internacional não 
permite que continuemos a encarar o Desenvolvimento 
como sempre o fizemos e assim incorporou-se o Se-
tor Privado num universo tradicionalmente reservado a 
Organizações Internacionais, Estados, ONGs e Organi-
zações Filantrópicas. 

Devemos, no entanto, considerar a natureza do 
setor privado e a forma como este contribui para o De-
senvolvimento Sustentável: Uma empresa, grande ou 
pequena, necessita gerar lucro ou fechará as suas por-
tas. E é a sua natureza for-profit que a qualifica para o 
Desenvolvimento bem-sucedido, pois há dignidade no 
progresso individual que um salário proporciona a uma 
família, permitindo que as crianças possam estudar, 
haja conforto em casa e acesso a um médico quando 
necessário. E há virtuosidade coletiva quando uma em-
presa paga os seus impostos, permitindo ao Estado pôr 
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Importa ainda fazer uma distinção entre 
o financia mento de projetos com impacto 
na sustentabilidade ambiental e aqueles 
que se refletem no desenvolvi mento 
social, pois sendo certo que há uma 
crescente consciência e mecanismos 
novos para a avaliação dos riscos no 
primeiro caso, o mesmo não é verdade 
para as questões sociais. 

risco dos bancos é muito menor e, logo, menos são os 
projetos que podem financiar. E se há mais cuidado na 
aprovação de financiamentos de projetos sem preocu-
pações ou impacto no Desenvolvimento Sustentável, 
maior é dificuldade em financiar estes últimos que, pela 
sua natureza, acarretam mais riscos. 

Importa ainda fazer uma distinção entre o financia-
mento de projetos com impacto na sustentabilidade 
ambiental e aqueles que se refletem no desenvolvi-
mento social, pois sendo certo que há uma crescente 
consciência e mecanismos novos para a avaliação dos 
riscos no primeiro caso, o mesmo não é verdade para 
as questões sociais. 

Nós temos que ser criativos se pretendermos en-
contrar os US$ 5 a 7 bilhões necessários para dar res-
posta às agendas de Desenvolvimento de 2015: 
1. Temos que melhorar a cooperação entre todos os 

atores que trabalham no Desenvolvimento, incluin-
do as Organizações Internacionais, os Estados, o 
Setor Público, o Setor Privado, as ONG, as Funda-
ções e, naturalmente, o Setor Financeiro e incluindo 
instrumentos e mecanismos mais abertos ao risco, 
como fundos de investimento, venture capitalists 
ou family officers. 

2. Temos que melhorar a nossa capacidade de com-
binar diferentes fontes de financiamento, juntando 
ativos de natureza comercial e de natureza conces-
sional, a fim de reduzir a exposição ao risco de pro-
jetos e conseguir fazer mais com menos. 

3. Temos que ter uma conversa estruturada e séria 
entre os Estados, as Organizações Internacionais, 
os Reguladores e o Setor Financeiro sobre a for-
ma de incorporar os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável nas análises de risco, de forma a 
permitir o financiamento de projetos privados com 
impacto na sustentabilidade ambiental, no desen-
volvimento social e no crescimento económico. 

A Agenda de 2015 capturou a imaginação das pes-
soas por todo o Mundo, criando uma linguagem comum 
para o Desenvolvimento e obrigando à colaboração en-
tre as Organizações Internacionais, os Estados, as ONG, 
as Fundações, as Empresas e os Cidadãos, nomeada-
mente os mais jovens. Temos que lhes dar resposta e 
temos que fazê-lo hoje.   !
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No dia 10 de janeiro de 2020, o Instituto de Forma-
ção Bancária celebrou 40 anos de existência. Desde 
1980 até 2020, o sistema financeiro viveu profundas 
transformações e o IFB também.

Ao longo do seu percurso, o IFB lançou cursos de 
formação sobre diversas temáticas e com diferentes 
objetivos e enquadramentos, desde a formação inicial – 
incluindo os candidatos à profissão e os recém-admiti-
dos, passando pelos que desenvolveram qualificações 
académicas – aos que abraçaram projetos de forma ção 
contínua nos mais diversos níveis. Neste âmbito é de 
destacar a formação para a área comercial e a de carác-
ter obrigatório, bem como a formação de atualização e 
de desenvolvimento e a formação para a alta direção. 

 “O IFB sabe identificar bem os 
seus formadores a nível nacional 
e internacional. Já inscrevemos 
os nossos colaboradores em 
workshops com oradores 
estrangeiros, com sucesso”.

“Em muitas matérias é 
soberano no ponto de vista 
em que não recorremos a 
nenhum outro fornecedor ou 
parceiro”.

“Confiança no know-how e 
na qualidade da formação 
prestada. A flexibilidade 
na adaptação dos cursos 
às nossas necessidades é 
também uma vantagem 
distintiva”. 

“A qualidade da formação é 
excelente”.

“Na parte técnica, não temos 
parceiro rival ao IFB”.

ANOS

CONHECIMENTO E VISÃO
 D

E
 FU

TU
RO

O IFB sente-se gratificado pela sua ação e reafirma 
o seu desígnio de serviço aos bancos através do apoio 
ao desenvolvimento dos seus recursos humanos, con-
solidando a confiança das instituições e dos seus pro-
fissionais.

Agradecemos a todos os que ao longo destes 40 
anos têm trabalhado e colaborado com o IFB. O seu 
empenho e dedicação trouxeram o IFB a este momen-
to. Obrigado!

Estamos empenhados e motivados para continuar 
a trabalhar e a manter o propósito de corresponder às 
características que nos atribuem: 

40  anos
A FORMAR 
PARA O 
FUTURO

 Ser o parceiro  
nº 1 na formação

Aumentar 
continuamente 
a confiança nos 
nossos serviços

Preparar as 
instituições para o 

sucesso

Seguir o 
conhecimento 

com uma visão de 
futuro

Dar atenção 
permanente às 

mudanças e aos 
novos desafios

A  N O S S A  M I S S Ã O
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Marcos e Indicadores de Atividade 
Desde 1980 até aos dias de hoje muitos foram os bancários que participaram 
em formação no IFB e diversas as atividades desenvolvidas. Os marcos e os 
indicadores de atividade que destacamos falam por si!

1980 Origem do Instituto de Formação Bancária (IFB)

1983 Início da atividade de formação nos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP)

1984 Primeiro curso de formação profissional em ensino a distância

1984 Criação da APB

1986 Integração na então constituída Associação Portuguesa de Bancos, como 
Instituto de Formação Bancária

 Início da Atividade Internacional nos países da Europa de Leste

1991-2019 – Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB) - 3184 diplomados

1992-2019 - Formação em Alternância na Banca – 2604 diplomados

1994 Apoio na criação dos Institutos de Formação Bancária de Angola (IFBA)  
e de Moçambique (IFBM)

1997 Início do e-learning. IFB é pioneiro em Portugal

1998 25 000 participantes na Formação Euro

2002 Entrada em funcionamento da plataforma de e-learning WebBanca 

2008 IFB vence concurso do Banco Mundial em Angola “Assistência Técnica  
ao Instituto de Formação Bancária de Angola”

2014-2017 – Reestruturação do IFB

2017  Reposicionamento do IFB no Mercado

2017 21 258 colaboradores certificados em DMIF II - formação inicial

2018 22 878 formandos em RGPD

2018 IFB é a primeira entidade formadora reconhecida pelo Banco de Portugal 
para as certificações: Comercialização em Crédito aos Consumidores 
Comercialização em Crédito Hipotecário e Intermediação de Crédito 

2018 12 727 formandos nas certificações de Crédito

2019 23 247 colaboradores certificados  
em Comercialização de Crédito Hipotecário

2019 Reconhecimento pela ASF como entidade formadora para  
formação e aperfeiçoamento profissional contínuo

TOTAL DE 
PARTICIPAÇÕES 

EM CURSOS:  
592 540  
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Innovation Challenge 
O que os Jovens querem da Banca

Rita Machado / Educação Financeira APB

Joana Rodrigues / Gabinete de Comunicação e Imagem APB

No âmbito do programa de Educação 
Financeira da Associação Portuguesa de 
Bancos (APB), realizou-se em novembro 

passado uma atividade - Innovation Challenge 
- que reuniu cerca de 50 alunos universitários 

que, ao longo de oito horas de trabalho, 
tiveram que criar projetos inovadores para 

responder ao desafio colocado pela APB: 

“Imaginem que pertencem ao departamento 
de marketing do banco Geração Z e que têm 

que criar um produto ou serviço financeiro 
inovador, indispensável para os mais jovens e 

capaz de atrair este segmento de mercado”.

Mockup da app Swipecard
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Muitas foram as soluções apresentadas pelas nove 
equipas em competição. Desde plataformas de crow-
dfunding viradas para a sustentabilidade, passando 
por aplicações de promoção da literacia financeira, até 
aos cartões virtuais amigos do ambiente. Cada equi-
pa integrava cinco alunos oriundos de universidades 
diferentes e contava com o apoio de um Mentor (ele-
mento do Grupo de Trabalho de Educação Financeira da 
APB). Trabalhadas as ideias, cada grupo elaborou uma 
apresentação tendo sido feito um pitch perante um júri 
composto pelo secretário-geral da APB e os diretores 
das áreas de banca digital e marketing da Caixa Geral 
de Depósitos, do Crédito Agrícola e do Millennium bcp. 

Apresentados os vários trabalhos, o júri premiou as 
seguintes ideias como vencedoras da edição de 2019 
do Innovation Challenge.

Seguidamente apresentamos uma breve descrição 
do produto/serviço criado e um testemunho de alguns 
dos alunos vencedores desta competição. 

1º Lugar – SWIPECARD  
Um cartão digital para facilitar 
as compras online

A criação de um cartão virtual na 
própria aplicação do banco, com o ob-
jetivo de tornar as compras nas redes 
sociais mais rápidas, seguras e eficien-
tes. O cartão é gerado na app do pró-
prio banco e terá associado todos os 
dados necessários para uma compra 
mais simplificada nas diferentes redes 
sociais.

Este cartão encontra-se associado, 
tanto à conta bancária, como às contas nas redes sociais 
e é apenas utilizado para esse efeito. A segurança é ga-
rantida pelo facto do “SwipeCard” ter apenas acesso 
ao valor da compra. Para além disso, como a este car-
tão estão associados os dados pessoais do subscritor, 
ao efetuar a compra online os dados são automatica-
mente preenchidos, tornando o processo mais rápido. 
No entanto, os dados são apenas disponibilizados para 
o banco emitente do cartão (tanto os dados pessoais 
como os dados de atividades/compras).

“Uma experiência única e enriquecedora, que 
nos obriga a pensar fora da caixa, neste caso na 
perspetiva dos bancos, e que me fez perceber alguns 
aspetos e atividades que gostaria de incluir na minha 
vida profissional.” Ana Liu 

“A diferença de idades e de culturas no nosso grupo 
foi uma mais valia para criar e desenvolver este 
projeto” Diogo Ferreira 

 “Foi extraordinário ver a dinâmica destes quatro 
jovens na criação deste produto. Em poucas horas 
pensaram no produto, fizeram uma apresentação, 
pensaram num pitch e ainda criaram um mockup 
de como seria o funcionamento dentro da aplicação 
do banco do SwipeCard. Foi também interessante 
verificar que esta geração tem preocupações em 
relação à segurança e à partilha de dados bancários 
nas redes sociais. Por último, destaco a determinação 
com que se dedicaram ao desafio proposto”  
Vasco Monteiro

2º Lugar - App 2030 
Uma aplicação para 
comparar a oferta 
bancária

Um serviço que pretende 
fornecer informação compa-
rativa de diferentes bancos de 
forma clara e acessível a todos. 
Este comparador, com a desig-
nação de App 2030 (por ser 
principalmente dirigido ao seg-
mento Jovem dos 20-30 anos) 
teria como principal objetivo acabar com o “bancarês” 
e descomplicar a banca, ou seja, fazer um verdadeiro 
“facelift” ao sector bancário.

A aplicação que permite comparar os principais pro-
dutos bancários oferecidos pelos vários bancos, muito 
enfocada no crédito habitação e pessoal, por serem os 
produtos que mais dúvidas levantam aos jovens quan-
do pretendem iniciar a sua vida de forma independen-
te. Por outro lado, na perspetiva dos bancos, o crédito a 
particulares é sempre um produto core pela rentabili-
dade, cross-selling e fidelização de Clientes. 

Nesta app seriam apenas comparadas as caracte-
rísticas mais relevantes para a escolha de um crédito 
bancário, de uma forma muito simples e percetível, ten-
do incorporado uma espécie de glossário dos produtos 
bancários, com uma linguagem acessível a todos. Desta 
forma, os utilizadores ficariam melhor capacitados para 
tomar uma decisão informada e esta app seria um im-
portante contributo para a melhoria da literacia finan-
ceira do segmento jovem.

EQUIPA 
Ana Liu: Instituto Superior Técnico
Cornel Sandu: Instituto Superior de 
Tecnologias Aplicadas
Diogo Ferreira: Instituto Português de 
Administração de Marketing
João Coelho: Católica Lisbon School of 
Business and Economics.
Mentor: Vasco Monteiro: APB  
(Área Económica e Financeira)

EQUIPA 
Afonso Lança: Instituto Superior 
de Tecnologias Aplicadas 
Guilherme Camacho: ISCPS
Inês Ramalho: IPAM
Nuno Farelo: ISG
Mentor: Conceição Mendes: 
Millennium bcp
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Esta app seria ainda um importante canal para di-
vulgação de publicidade dirigida em função dos produ-
tos bancários pesquisados e forneceria uma importante 
base de dados para os bancos.

“Fiquei muito bem impressionada com a qualidade 
da organização do evento e com o empenho 
demonstrado pelos jovens universitários, o que aliás 
se refletiu em termos da excelente qualidade das 
ideias apresentadas.” Conceição Mendes 

3º Lugar – EAZYWAY 
Uma App para 
simplificar a gestão 
do orçamento

Uma aplicação desen-
volvida para simplificar a 
gestão de gastos por parte 
do consumidor. Esta app 
utiliza métodos mais fá-
ceis e intuitivos de análise 
e pretende ser incluída em 
plataformas já existentes. 

A Eazyway é um agregador de informação espe-
cificamente desenhado para os mais jovens que lhes 
permite ter acesso a um gráfico no telemóvel com a 
evolução de todas as despesas mensais. A aplicação 
tem algumas funcionalidades como criar limites para as 
despesas, fazer um mealheiro e ainda receber notifica-
ções quando se excede o valor orçamentado.

A combinação das especificidades dos quatro ele-
mentos deste grupo deu frutos. Foi um verdadeiro 
trabalho em equipa em que cada um, com o seu co-
nhecimento mais específico (Gestão, Design Gráfico e 
Marketing) foi dando o seu contributo para o resultado 
final.  

“Alguns bancos já oferecem este tipo de aplicações, 
mas são demasiado complicadas. Eu quero abrir o 
telefone e ver logo este gráfico para saber quanto 
estou a gastar, não quero ter que andar à procura da 
informação.” António da Silva

“Chegámos à conclusão que a maioria dos projetos 
ou possibilidades já existentes nos bancos não chega 
até nós, por falta de informação talvez. Terminámos o 
dia a sentirmo-nos úteis e com a sensação que fomos 
ouvidos a fim de melhorar o sistema.” Iara Simões

“Num dia tivemos que resolver um problema 
que nos foi proposto, numa equipa na qual não 
conhecíamos ninguém e num meio fora da nossa zona 
de conforto, mas são este tipo de experiências que 
nos fazem crescer tanto a nível pessoal como a nível 
profissional.” Filipe Gomes

“A facilidade, rapidez e determinação com que 
estes alunos conseguiram criar este produto foi 
simplesmente surpreendente. Quando dizemos 
que os mais jovens estão hoje muito afastados 
da banca tradicional, devemos encará-lo como 
uma oportunidade e pensar na melhor forma de 
dar resposta às suas necessidades. Eles sabem 
exatamente o que querem, só precisam de quem lhes 
dê as ferramentas para chegar lá.” Joana Rodrigues

Para a APB, enquanto instituição que integra no seu 
ADN uma preocupação pedagógica em relação aos 
níveis de literacia financeira da população, é muito im-
portante a implementação deste tipo de iniciativas na 
medida em que nos permite, por um lado, aferir o nível 
de conhecimentos dos jovens sobre a banca e por ou-
tro, perceber quais são as suas efetivas necessidades 
enquanto atuais e futuros clientes bancários.

Globalmente constatámos que estes alunos apre-
sentam elevados níveis de bancarização e sabem des-
crever de forma clara o que esperam dos bancos e o 
que necessitam enquanto clientes. Possuem um co-
nhecimento razoável dos produtos e serviços existen-
tes mas, por vezes, revelam algumas lacunas a nível do 
conhecimento mais detalhado sobre a oferta disponí-
vel. Este ponto pode e deve levar-nos a pensar em es-
tratégias para melhorar o padrão de comunicação dos 
bancos com este segmento de clientes.  

Face às ideias inovadoras que surgiram e a alguns 
aspetos identificados no sentido de melhorar a comu-
nicação/proximidade dos bancos com os jovens, cum-
pre-nos agora fazer chegar as ideias e mensagens des-
ta iniciativa a quem, no terreno, reflete sobre o futuro 
modelo de negócio da banca. 

Com a consciência clara de que a banca do futuro 
será o reflexo da visão do presente a APB irá continuar 
este trabalho de proximidade com os jovens e com os 
bancos. Com os jovens, contribuindo para o aumento 
dos seus níveis de literacia financeira, permitindo-lhes 
vir a ser no futuro clientes mais exigentes, mais escla-
recidos e mais seguros nas suas opções financeiras, 
com os bancos, fazendo-lhes chegar o feedback reco-
lhido nestas iniciativas.

EQUIPA 
António da Silva: University College 
Patrícia Quintas: Nova SBE
Iara Simões: Instituto Superior de Tecnologias 
Aplicadas
Filipe Gomes: IPAM 
Mentor: Joana Rodrigues: APB  
(Gabinete de Comunicação e Imagem)
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INFORMAÇÕES

Catarina Santos

c.santos@ifb.pt
+351 217 916 293

O objetivo deste curso é fomentar a compreensão e interiorização de uma 
cultura de Compliance através da transmissão dos principais conceitos e 
técnicas de implementação em contexto organizacional. 

COMPLIANCE
LISBOA

Início a 
26.fev.20*

* As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.
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ALTA DIREÇÃO

* As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.

…em resposta às exigências para o desempenho de funções de 
enquadramento em instituições do sector financeiro, em particular nos 
domínios da Regulação e dos Modelos de Corporate Governance.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

PARA ALTA DIREÇÃO

Início

Porto 08.fev.2020*

Lisboa 11.fev.2020*

OBJETIVOS

Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária; 
Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar 
e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e 
comportamental, tanto a nível nacional como europeu.
DESTINATÁRIOS

Administradores, Diretores de 1ª Linha 
e Titulares de Funções Essenciais.

Possibilidade de Frequência de MÓDULOS ISOLADOS. 

COORDENAÇÃO 
Rita Machado

r.machado@ifb.pt

INFORMAÇÕES
Catarina Santos
c.santos@ifb.pt

+351 217916293

CORPO 

DOCENTE

com SO ́LIDA 
EXPERIE ̂NCIA 
profissional e 
académica



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

EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

MOB I L E  A PP

!




