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Senhor Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, 

Senhor Diretor de Informação da TVI,  

Senhora Presidente do Conselho Único de Resolução, 

Senhores representantes do setor bancário, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Em primeiro lugar, gostaria de felicitar os organizadores por esta 

iniciativa. Julgo que todos concordamos que é muito importante 

termos presente o debate sobre o setor bancário, não só em Portugal 

mas, também, na Europa. 
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Também na Europa, porque não é possível fazer este debate alheado 

do quadro da união bancária em que nos inserimos. E a importância 

deste debate é facilmente demonstrada pela presença aqui hoje de 

tão relevantes personalidades. 

Todos identificamos um conjunto de desafios com que o nosso país 

se depara hoje em dia: desde logo, o de corrigir os seus 

desequilíbrios, relançando o crescimento e recuperando o emprego. 

O Governo tem colocado grande empenho nessa equação. A 

economia portuguesa teve um baixo crescimento na segunda 

metade de 2015 e no primeiro trimestre de 2016. Esta tendência é 

imperioso inverter. O Orçamento do Estado, o Programa de 

Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas são contributos 

decisivos nesse sentido. 

O setor bancário é um parceiro fundamental no projeto de 

desenvolvimento da economia portuguesa, quer no âmbito das 

famílias quer no contexto do tecido empresarial, promovendo o 

financiamento da economia, oferecendo serviços que ajudem as 

empresas a enfrentar os seus desafios. Desde a sua criação, das 
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empresas, à sustentabilidade, crescimento, inovação, em particular 

à entrada nos mercados de exportação.  

Sabemos, pelas experiências recentes, que a atividade bancária não 

tem estado imune a dificuldades, fruto de contextos económicos 

adversos e de uma elevada incerteza. Em consequência, os bancos 

têm sofrido um aumento do crédito em incumprimento nos seus 

balanços, para os quais têm constituído imparidades que têm 

comprometido resultados e, consequentemente, gerado 

necessidades de capital adicional. 

Aprendendo ainda com o passado, observamos que o agudizar das 

situações e a inação operacional não contribuem para que os 

problemas sejam resolvidos, enquanto tão-somente se adensa a 

magnitude do que exige uma solução. Neste aspeto, é essencial que 

os bancos sejam capazes de enfrentar com determinação o desafio 

de um modelo de negócio que se mostre sustentável, 

implementando práticas de excelência na prestação dos serviços aos 

seus clientes. Simultaneamente, aos bancos deverá ser exigido um 

reporte cada vez mais transparente do seu balanço, das suas contas 
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e, desta forma, de toda a sua atividade. Este enquadramento é 

fundamental num contexto regulatório cada vez mais exigente e que 

assim se prevê que continue no futuro. 

Temos prova da determinação do nosso setor financeiro, quando, 

em conjunto com os seus clientes, os bancos mostraram resiliência 

em contextos muito adversos, por exemplo, na relação de confiança 

que estabeleceram em momentos agudos de uma crise financeira 

que, em outros países, conduziu a saídas de volumes de depósitos 

significativos dos sistema financeiros locais para o exterior. Tal não 

aconteceu em Portugal e o papel das nossas instituições financeiras 

foi determinante.  

Hoje, passadas estas dificuldades, contamos com o sistema 

financeiro e a sua credibilização como um pilar no lançamento da 

economia e do setor empresarial. Será olhando o futuro que o 

sistema financeiro tem que vencer os desafios da crescente 

complexidade dos instrumentos, das mudanças tecnológicas e de 

hábitos e procedimentos dos seus clientes, da competitividade e dos 

muitos canais de ofertas de serviços. 
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O quadro regulatório é igualmente necessário e essencial para 

promover a estabilidade financeira e a credibilidade das 

instituições. Mas este enquadramento não pode ser imune às 

dificuldades da economia. 

O debate sobre a supervisão financeira deve ter por premissa o 

reforço das instituições dotadas de poderes de supervisão e da sua 

credibilização, com uma arquitetura adequada, com regras claras e 

conhecidas de todos. Mas é necessário ter um quadro regulatório, 

quer em termos nacionais, quer em termos europeus, concluído e 

ao serviço da indústria bancária e da economia. 

A realidade da supervisão tem duas grandes dimensões:  

i) a supervisão prudencial, que se centra nas garantias de 

solvabilidade das instituições financeiras; e  

ii) a supervisão comportamental, que se preocupa com a 

transparência, justiça e equidade das transações entre 

participantes de mercado, quer sejam indivíduos ou 

investidores mais qualificados.  
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Para além destas, deve haver especial preocupação em assegurar a 

eficácia da estabilidade financeira e supervisão macro prudencial, 

fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos agentes de 

mercado. 

As duas dimensões de supervisão têm, no entanto, limites muito 

próprios. 

No caso da supervisão prudencial, o princípio é o da proteção de 

solvência do sistema, embora sem nunca a garantir. 

Da mesma forma, a supervisão comportamental deve focar-se na 

transparência e divulgação de informação, para que os investidores 

e agentes financeiros possam tomar decisões informadas e que os 

mercados funcionem de forma justa e ordenada, mas sem nunca os 

influenciar ou condicionar. 

É assim evidente que grande parte das instituições financeiras está 

hoje em dia sujeita a regras de supervisão prudencial e 
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comportamental. Para tal, é decisiva a crescente complexidade dos 

instrumentos e mercados financeiros.  

Embora possamos identificar fundamentos e objetivos comuns em 

diferentes sistemas de supervisão, eles tendem depois a divergir na 

sua concretização prática.  

O modelo tradicional encontra concretização numa lógica setorial. 

Isto é: cada instituição é supervisionada de acordo com a respetiva 

área de atuação, seja bancária, seja seguradora, seja dos mercados 

financeiros. Neste modelo existem três entidades de supervisão. 

Mas, como disse há pouco, assistimos ao longo do tempo ao 

aparecimento de formas mais complexas de atuação, quer ao nível 

organizacional, quer ao nível dos produtos oferecidos. Esta nova 

realidade — que não será assim tão recente — coloca problemas e 

questões sobre a atuação de diferentes reguladores. Devem ser 

vários? Deve ser um único? 

Procurando evitar uma multiplicação de entidades, alguns países 

têm procurado uma uniformização por áreas, os chamados Pilares 
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Gémeos. A supervisão prudencial por um lado, a comportamental 

por outro. Abrangendo tanto bancos, como seguradoras ou fundos 

de pensões, bem como o mercado de capitais. 

Em muitos dos casos, a supervisão prudencial assume dimensão no 

contexto do banco central. Noutros casos, é criada uma entidade 

externa. Ainda assim, podemos identificar uma junção de diferentes 

áreas de regulação de diferentes agentes do mercado. 

As várias atividades da supervisão financeira devem ser integradas 

no âmbito de um Conselho de Supervisores Financeiros forte, que 

deverá primar por ser independente e ter uma capacidade de 

avaliação independente dos fenómenos transversais ao sistema 

financeiro. Este órgão carece, neste momento, de um reforço de 

competências no contexto atual, e deve constituir se como um 

elemento importante de ligação entre as diferentes entidades de 

supervisão. 

O quadro europeu é ainda relativamente tradicional. Temos um 

Sistema Europeu de Supervisão Financeira, com uma Autoridade 
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Bancária Europeia, uma Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 

e dos Mercados e uma Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 

Complementares de Reforma. Na zona Euro, em que nos inserimos, 

temos ainda um Mecanismo Único de Supervisão, enquadrado no 

Banco Central Europeu. 

É este o ponto de partida para o debate. Um debate da maior 

importância, sobretudo porque certamente todos nos recordamos 

de diferentes incidentes recentes do sistema bancário português. 

A estabilidade do nosso sistema financeiro depende de um modelo 

de supervisão eficaz, adequado. Em suma, que funcione melhor.  

É a todos nós que cabe fazer a reflexão necessária para chegarmos 

à melhor solução. A experiência recente do nosso sistema financeiro 

é dececionante. Á saída do Programa de Ajustamento sucedeu-se 

uma série de eventos não compatíveis com a estabilidade do sistema 

financeiro. O sistema de supervisão financeira deveria ter tido a 

capacidade de atuar de forma preventiva e coordenada para evitar 

este tipo de dificuldades. 



 

 

INTERVENÇÃO 

 

A Autoridade de Resolução deverá ser independente das instituições 

de supervisão financeira, e as funções transversais de supervisão 

deverão estar incluídas em organismos que possam ter uma 

capacidade de intervenção transversal. A complexidade dos 

produtos financeiros não é compatível com a fragmentação das 

responsabilidades de regulação e requer mecanismos de controlo 

multilateral. 

Estas breves reflexões são o meu contributo para um debate que 

pertence a todos. 

Pela nossa parte, estamos abertos a uma reflexão profunda, em que 

todos os contributos são bem-vindos.  

Muito obrigado. 

 

 

 

Rita Tamagnini 

Mónica Paredes 

Assessoria de Imprensa  
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