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Pertinência
O Banco de Portugal, no âmbito das suas atribuições e compe-
tências, tem vindo a acompanhar com especial cuidado o novo 
enquadramento legislativo dos mercados bancários de retalho, 
introduzindo a regulamentação necessária e em prol do seu 
completo entendimento pelos agentes.

Embora a resposta à crise financeira se tenha sobretudo centra-
do nas questões prudenciais, é verdade que também as regras 
comportamentais se tornaram, neste contexto, de importância 
crescente, impulsionadas não só pelas autoridades nacionais 
como pelas instâncias internacionais, como a União Europeia 
e a OCDE.

Os mercados bancários de retalho tornaram-se, em todo o 
mundo, cada vez mais exigentes e complexos e, em consequên-
cia, muitos clientes deixaram de ser capazes de perceber todas 
as características dos produtos que adquirem e, até, de avaliar 
os riscos que, muitas vezes inadvertidamente, são levados a as-
sumir.

Como resposta à nova situação verificaram-se alterações signifi-
cativas nos normativos legais que regem os mercados bancários 
de retalho, nomeadamente no que se refere aos depósitos ban-
cários, ao crédito à habitação e ao consumo e, ainda, à publici-
dade sobre os produtos bancários em geral.

Com este Seminário, o Instituto de Formação Bancária, em par-
ceria com o Banco de Portugal, tem em vista proporcionar às 
instituições de crédito um ambiente de participação e de diálo-
go em que sejam discutidas as temáticas acima referidas.

Objectivos
O principal objectivo deste Seminário é analisar e discutir os 
aspectos mais relevantes do enquadramento legislativo e regu-
lamentar de um conjunto de temáticas no âmbito dos produtos 
bancários de retalho, nomeadamente:

• A razão de ser das novas normas e regulamentos;

• A aplicação prática das mesmas e o seu impacto nas institui-
ções de crédito e nos clientes;

• A supervisão e o acompanhamento da execução das normas;

• Balanço e possíveis desenvolvimentos futuros.

Este Seminário destina-se a quadros das instituições de crédito 
que tenham responsabilidades directas ou indirectas ao nível das 
temáticas em análise e da sua aplicação no desenvolvimento do 
negócio, nomeadamente:

• Administradores

• Directores e outros Quadros das seguintes áreas:
 – Compliance
 – Auditoria
 – Risco
 – Jurídica
 – Corporate
 – Crédito
 – Qualidade
 – Comercial

Destinatários



Programa

Para inscrições e outras informações:

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

www.ifb.pt
e-mail: seminarios@ifb.ptC
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Condições
Documentação e coffee break incluídos.

Inscrições
O número de inscrições é limitado, pelo que serão aceites 
por ordem de chegada.

Local
Vip Executive Zurique Hotel
Rua Ivone Silva, 18, 1050-124 LISBOA

09h15 – Recepção dos Participantes

09h30 –  A Regulação e a Supervisão Comportamental 
na Banca 

  Carlos da Silva Costa
  Governador, Banco de Portugal
  António de Sousa
  Presidente, Associação Portuguesa de Bancos

10h30 – Coffee break

11h00 –  O Novo Enquadramento Normativo 
Comportamental para a Banca

  Lúcia Leitão
   Directora, Departamento de Supervisão 

Comportamental, Banco de Portugal

11h45 –  Desenvolvimentos Internacionais da 
Supervisão Comportamental na Banca

  Pedro Duarte Neves
  Vice-Governador, Banco de Portugal

12h30 – Encerramento

Seminário
Normas Comportamentais na Banca de Retalho

Workshops e
e-Learning

O IFB e o BdP vão em breve
lançar outras iniciativas sobre
Normas Comportamentais

na Banca.

Esteja atento em www.ifb.pt


