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Esta é a primeira InforBanca de 2018 e
apresenta um design novo, com um impacto
muito particular, por exemplo, no modo de
apresentação do “Snapshot APB do sector
bancário em Portugal”. Quanto aos artigos
que constituem o alinhamento, incluem temas que são foco de grande atenção por
parte do sector financeiro, a saber:
“O consentimento no Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados”, Joana Mota
analisa, entre outros aspetos, o que é exigido atualmente pela Diretiva 95/46 (e
Lei 67/98) e as principais alterações que o
RGPD vai trazer nesta matéria, procurando
dar alguns exemplos concretos do seu impacto na noção de consentimento válido.
“Novos Desenvolvimentos da Legislação
de Prevenção do Branqueamento de Capi
tais e do Financiamento do Terrorismo na
sua Aplicação ao Sector Financeiro”, José
Manuel Faria escreve sobre o regime da prevenção do branqueamento de capitais que
desde a sua origem resultou de um impulso
internacional (CEE/UE e, em larga medida,
exterior à própria Comunidade Europeia) e
que procura, agora, novas soluções para o
risco específico de utilização do sistema financeiro para o financiamento do terrorismo.
“Crédito Hipotecário - A Qualificação
Obrigatória dos Colaboradores e as Novas
Regras”, Marina Moreira chama a atenção
para as exigências e constrangimentos das
novas regras em vigor desde 1 de janeiro de
2018 e seu impacto nas instituições e nos
intermediários de crédito, nomeadamente
ao nível da avaliação de conhecimentos para
intervirem na comercialização do crédito hipotecário.
“Implementação da DMIF II - Referenciais
comuns ou divergência comum nos referen
ciais de qualificações”, Mariola Szymańska-Koszczyc, analisa a implementação da
DMIF II à luz das qualificações exigidas, partilhando o trabalho que tem desenvolvido
não só no seu país (Polónia) mas nos projetos europeus em que tem estado envolvida.

“Compliance e Cooperação Fiscal Interna
cional e Europeia”, Nuno Sampayo Ribeiro
escreve sobre a Prioridade ao reconhecimento da relevância da atividade dita de
compliance para a criação de valor, inclusive
de gestão e do reforço da reputação corporativa.
”Modelo de Gestão de uma Carteira de In
vestimentos, Pedro Feliciano apresenta um
modelo de gestão de carteiras de investimento em arquitetura aberta, que preconiza
a compra e manutenção dos ativos no longo
prazo (buy and hold) e utiliza métricas quantitativas para definir quando deve ser reduzida a exposição ao mercado.
“Banca 4.0 - A Banca Digital do Futuro”,
Paulo Alcarva elabora sobre o impacto do
digital na banca que vem revolucionar, estruturalmente, todo o modelo de negócio. O
autor defende que sobreviver é ser cashless,
paperless e virtual, identificando a tecnologia blockchain como a ferramenta que conduzirá o processo.
Como habitualmente, a Inforbanca dá visibilidade às atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto de Educação Financeira da
APB. Neste número, no texto “A Banca do
Futuro vista pelos Jovens do Presente”, Rita
Machado apresenta a mais recente iniciativa
da APB, dinamizada pelo grupo de trabalho
de Educação Financeira, que decorreu no final do ano passado e consistiu numa atividade designada por Innovation Challenge com
o apoio da Junior Achievement Portugal.
Finalmente, “Banking Summit: um debate
profundo sobre a Nova Era do Sector Ban
cário” é o texto jornalístico da autoria de Joa
na Rodrigues, sobre os remains of the day,
deste grande evento organizado pela APB e
SIBS a 6-7 de fevereiro.
E claro, algumas boas sugestões Lifestyle!
Boas Leituras!
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O
CONSENTIMENTO
NO REGULAMENTO
GERAL SOBRE A
PROTEÇÃO DE
DADOS
Introdução ao Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados
Os desenvolvimentos tecnológicos dos últimos vinte
anos, marcados essencialmente pela evolução do mercado único digital, alteraram profundamente a forma
como as pessoas e as organizações comunicam entre
si e partilham informação. O aumento do volume de
informação que passou a circular em rede, a par dos diferentes usos que lhes foram sendo progressivamente
atribuídos e das novas questões relacionadas com a
segurança do seu acesso, tratamento e armazenamento, conduziram a uma progressiva necessidade de
reforma da regulamentação aplicável às matérias relacionadas com a proteção de dados pessoais, que teve
a sua génese na Diretiva 95/46/CE de 24 de outubro
de 1995 (a “Diretiva”), transposta em Portugal pela Lei
67/98, de 26 de outubro (a “Lei da Proteção de Dados
Pessoais”), e que culminou, em 2016, com a aprovação
de um pacote de instrumentos legislativos de onde se
destaca o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, que vem
revogar a Diretiva e estabelecer um quadro geral da UE
em matéria de proteção de dados pessoais (o “RGPD”).
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A evolução da definição de
consentimento na Diretiva e no
RGPD
O RGPD, que entrou em vigor em 25 de maio de 2016
e será aplicável a partir de 25 de maio de 2018, visa essencialmente reforçar o nível de proteção das pessoas
cujos dados pessoais são tratados, aumentar as oportunidades de negócio no mercado único digital e reduzir os encargos administrativos atualmente existentes,
reforçando assim a competitividade da economia europeia. Por outro lado, ao ser diretamente aplicável sem
necessidade de transposição nos Estados Membros, o
RGPD contribui também para uma harmonização das
regras atualmente aplicáveis que, em resultado da
transposição da Diretiva, originaram abordagens diferentes, tendo levado a que muitas vezes as organizações enfrentassem dificuldades de cumprimento de
várias leis de dados pessoais distintas em cada Estado-Membro.
Apesar de o RGPD conter muitos princípios, regras gerais, direitos e obrigações que já constam da Diretiva, e
consequentemente da Lei da Proteção de Dados Pessoais, a verdade é que vem introduzir alterações importantes ao regime atualmente aplicável. Uma dessas alterações prende-se com o reforço dos requisitos e das
condições aplicáveis à obtenção do consentimento dos
titulares dos dados para as mais variadas operações de
tratamento de dados.

Os tratamentos de dados pessoais devem ser, antes de tudo, lícitos. Neste contexto, para que este requisito se encontre preenchido, é necessário que se
verifique uma das seis condições previstas na Diretiva
(que se mantêm inalteradas no RGPD) que legitimam
determinado tratamento de dados pessoais. São elas
o consentimento, a execução de um contrato no qual
a pessoa em causa é parte ou de diligências prévias à
formação do contrato, o cumprimento de obrigação legal, a proteção de interesses vitais da pessoa em causa, a execução de uma missão de interesse público, ou
ainda os interesses legítimos do responsável pelo tratamento. Significa isto que, apesar de o consentimento
aparecer à cabeça da lista de fundamentos de licitude,
o mesmo nem sempre é o fundamento mais adequado para determinado tratamento (tome-se a este título,
por exemplo, o tratamento de informação dos trabalhadores no contexto laboral que, regra geral, se baseia na
execução do contrato de trabalho e no cumprimento de
obrigações legais).
O artigo 2.º, alínea h) da Diretiva define que o consentimento da pessoa em causa será “qualquer manifestação de vontade, livre, específica e informada, pela qual
a pessoa em causa aceita que dados pessoais que lhe
dizem respeito sejam objeto de tratamento”. Este consentimento deve ser dado, de acordo com o artigo 7.º,
alínea a), de forma “inequívoca”.
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Por seu turno, o artigo 4.º, nº 11 do RGPD diz-nos que o
consentimento é “uma manifestação de vontade, livre,
específica, informada e explícita, pela qual o titular dos
dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe digam respeito
sejam objeto de tratamento1”.
Sobre a definição constante do RGPD, fazemos um
parêntesis para mencionar o seguinte: a versão inglesa do RGPD refere que a manifestação de vontade que
materializa o consentimento deve ser "unambiguous"
ao invés de “explicit”2, apenas recorrendo a este último
adjetivo quando estejam em causa, designadamente,
tratamentos de dados pessoais sensíveis (por exemplo, dados de saúde ou biométricos) ou determinados
tratamentos (tal como as decisões individuais automatizadas). De acordo com os trabalhos preparatórios do
RGPD, parece realmente existir uma intenção de diferenciar conceptualmente um consentimento inequívoco de um consentimento expresso3. Apesar disso, a
versão portuguesa do RGPD refere-se sempre a uma
manifestação de vontade "explícita", independentemente de se tratar de dados sensíveis ou não sensíveis.
Não obstante as diferenças de tradução, somos da opinião que a interpretação do conceito de consentimento constante do RGPD deve partir de um pressuposto
comum de clareza, de uma ação afirmativa (seja explicitamente data ou inferida através de um determinado
comportamento), acrescida de um direito de revogação
posterior.
Regressando à análise comparativa das definições
constantes da Diretiva e do RGPD, constatamos que a
Diretiva já previa um conjunto de caraterísticas sobre o
que seria um consentimento válido (ie livre, específico e
informado), tendo estes atributos essenciais sido mantidos no RGPD.
Apesar disso, notamos que o consentimento no RGPD
sai reforçado, na medida em que se passa a exigir que o
mesmo seja demonstrado, para além do que constava
da Diretiva, através de uma declaração ou ato positivo
inequívoco (sublinhado nosso).
1 Os artigos 7.º a 9.º do RGPD especificam as condições aplicáveis ao
consentimento.
2 A definição de consentimento na versão inglesa do RGPD é a seguinte: ‘consent’ of the data subject means any freely given, specific,
informed and unambiguous indication of the data subject's wishes
by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action,
signifies agreement to the processing of personal data relating to
him or her.
3 Conforme consta de uma nota emitida pela Presidência do Conselho
da União Europeia em 15 de dezembro de 2017 sobre o texto final do
RGPD, “a forma como o consentimento deve ser dado pelos titulares
dos dados continua a ser “inequívoco” para todos os tratamentos de
dados pessoais, com o esclarecimento de que o mesmo requer uma
“ação afirmativa clara”, devendo esse consentimento ser “explícito”
para os dados sensíveis”, disponível em: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15039-2015-INIT/en/pdf.
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Sobre o significado dos três aspetos comuns à definição de consentimento, importa referir que a liberdade
do consentimento implica uma escolha real para os titulares dos dados, não podendo existir consequências
negativas importantes se o consentimento for recusado. Por outro lado, não é aceitável que um consentimento seja genérico, devendo antes ser aplicado a um
contexto limitado de finalidades, bem definidas e concretas e claramente separado de informações relacionadas com outras matérias. Nos casos em que o tratamento sirva finalidades múltiplas, deverá ser dado um
consentimento para todos esses fins. O último elemento da definição comum é a sua natureza informada. Na
prática, isto significa que o titular dos dados deve receber, de forma clara e compreensível, informações exatas e completas sobre todas as questões pertinentes
relacionadas com o tratamento dos seus dados4. Se na
Diretiva os requisitos informativos que os responsáveis
pelo tratamento tinham de cumprir encontravam-se
essencialmente limitados à identificação do responsável pelo tratamento, à natureza dos dados tratados, às
finalidades do tratamento, aos destinatários das eventuais transferências e aos seus direitos, as informações
agora previstas no RGPD estendem-se, por exemplo,
aos fundamentos jurídicos para o tratamento, aos prazos de conservação da informação ou à existência do
direito de retirar o consentimento em qualquer altura,
4 Parecer 15/2011 emitido pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29 (o
“Grupo de Trabalho”) sobre a definição de consentimento, de 13 de
julho de 2011. Todas as Guidelines ou Opiniões do Grupo de Trabalho
referidas ao longo deste texto podem ser encontradas em: http://
ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083.
O Grupo de Trabalho é uma entidade independente, com caráter
consultivo, criado ao abrigo do artigo 29 da Diretiva, composto por
representantes das autoridades de proteção de dados dos Estados-Membros (onde se inclui a Comissão Nacional de Proteção de
Dados), da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e da Comissão Europeia, e tem como principais atribuições analisar as questões que se relacionam com a aplicação da Diretiva contribuindo para
uma aplicação uniforme da mesma por toda a Europa. A sua atividade materializa-se sob a forma de recomendações, opiniões e documentos de trabalho. Este Grupo de Trabalho vai dar, nos termos do
RGPD, lugar ao Comité Europeu para a Proteção de Dados, um órgão
independente da União Europeia dotado de personalidade jurídica,
com poderes acrescidos de supervisão sobre a correta aplicação do
RGPD.
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As principais dificuldades sentidas no âmbito da
Diretiva residem essencialmente nas diferenças
interpretativas sobre a forma de manifestar
o consentimento, bem como na ausência de
codificação da obrigação de responsabilização
que, ainda que implicitamente prevista, conduziu
a muitas situações em que não se afigura
possível garantir ou demonstrar que determinado
consentimento existe ou foi validamente obtido.

sem comprometer a licitude do tratamento efetuado
com base no consentimento previamente dado.
As principais dificuldades sentidas no âmbito da Diretiva residem essencialmente nas diferenças interpretativas sobre a forma de manifestar o consentimento5,
bem como na ausência de codificação da obrigação de
responsabilização que, ainda que implicitamente prevista, conduziu a muitas situações em que não se afigura possível garantir ou demonstrar que determinado
consentimento existe ou foi validamente obtido.
O RGDP vem alterar esse paradigma, porque vem reforçar as obrigações que passam a impender sobre os
responsáveis pelo tratamento em relação aos dados
pessoais que estão sob o seu controlo. Neste contexto,
a previsão expressa do conceito de “responsabilidade”
(accountability) no artigo 5.º, n.º 2 do RGPD, que exige
que os responsáveis pelo tratamento passem a ser
não só responsáveis pelo cumprimento dos princípios
gerais aplicáveis à proteção e ao tratamento de dados
pessoais, mas que sejam igualmente capazes de comprovar e demonstrar esse mesmo cumprimento, tem
um impacto direto e imediato na forma como o consentimento passa a ser encarado. Isto porque, para além
da alteração na própria definição de consentimento, ao
abrigo deste princípio os responsáveis pelo tratamento
passam a ter a obrigação expressa de demonstrar que
o consentimento dos titulares dos dados foi obtido de
forma lícita e é valido.

5 Esta dificuldade interpretativa existe essencialmente por causa da
falta de uniformidade de critérios entre os Estados-Membros. Apesar disso, o Parecer referido na nota anterior já dizia expressamente
que os responsáveis pelo tratamento deviam utilizar mecanismos
que não deixassem qualquer dúvida de que a pessoa em causa teve
a intenção de dar o seu consentimento a determinado tratamento.

Por outro lado, vemos também que, ao contrário da
Diretiva, os próprios considerandos do RGPD fornecem
orientações relevantes sobre o que pode, ou não, ser
aceite ao abrigo do RGPD. Em particular, refere o Considerando (32)6 do RGPD que “o consentimento pode
ser dado validando uma opção ao visitar um sítio web
na Internet, selecionando os parâmetros técnicos para
os serviços da sociedade da informação ou mediante
outra declaração ou conduta que indique claramente
nesse contexto que aceita o tratamento proposto dos
seus dados pessoais. O silêncio, as opções pré-validadas ou a omissão não deverão, por conseguinte,
constituir um consentimento. O consentimento deverá
abranger todas as atividades de tratamento realizadas
com a mesma finalidade”, ou o Considerando (43) ao
referir que “presume-se que o consentimento não é
dado de livre vontade se não for possível dar consentimento separadamente para diferentes operações de
tratamento de dados pessoais, ainda que seja adequado no caso específico, ou se a execução de um contrato,
incluindo a prestação de um serviço, depender do consentimento apesar de o consentimento não ser necessário para a mesma execução7 (sublinhado nosso).”

Consentimento obtido ao abrigo da
Diretiva. Necessidade de revalidação
ao abrigo do RGPD?
Uma das principais questões que se tem vindo a colocar neste contexto prende-se com o facto de saber
se determinado consentimento obtido durante a vigência da Diretiva é automaticamente válido ao abrigo do
RGPD. Esta preocupação é crucial especialmente nos
casos em que os consentimentos obtidos são ambíguos ou omissos (especialmente se baseados na ideia
de que o silêncio constitui, pelo menos tacitamente,
uma não oposição a determinado tratamento), dificultando assim a prova de que o consentimento foi validamente obtido.
A este propósito, a Comissão Nacional de Proteção
de Dados produziu um documento, intitulado “10 Medidas para preparar a aplicação do Regulamento Geral
de Proteção de Dados”, de onde consta expressamen-

6 Os Considerandos (33) e (42) também contêm orientações úteis sobre as condições aplicáveis ao consentimento.
7 Aconselhamos também, sobre esta matéria, a leitura das Guidelines
publicadas pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29 (o “Grupo de Trabalho”) sobre o consentimento nos termos do RGPD. Estas Guidelines
referem ainda que “o RGPD não permite que os responsáveis pelo
tratamento ofereçam soluções de opt-out que requeiram uma intervenção do titular dos dados para evitar o acordo a determinado
tratamento.”
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te que “é necessário apurar se o consentimento obtido pelo responsável pelo tratamento respeita todas as
novas exigências. Se assim não for, é imprescindível
obter novo consentimento dos titulares dos dados em
conformidade com as disposições do RGPD, sob pena
de o tratamento de dados se tornar ilícito por falta de
base legal (...)8” (sublinhado nosso).
Por seu turno, o RGPD refere no Considerando (171)
que “se o tratamento dos dados se basear no consentimento dado nos termos do disposto na Diretiva
95/46/CE, não será necessário obter uma vez mais
o consentimento do titular dos dados, se a forma pela
qual o consentimento foi dado cumprir as condições
previstas no presente regulamento, para que o responsável pelo tratamento prossiga essa atividade após a
data de aplicação do presente regulamento”.
A primeira conclusão que daqui resulta é a de que os
consentimentos obtidos ao abrigo da Diretiva não são
necessariamente inválidos depois de 25 de maio de
2018. Por outro lado, o facto de o consentimento ser
válido ao abrigo do RGPD não significa que os deveres
de informação estejam a ser cumpridos na íntegra (o
que seria quase impossível, tendo em conta que, como
vimos no capítulo anterior, as obrigações de transparência introduzem novas informações que devem ser
providenciadas aos titulares dos dados, informações
essas que não se encontravam previstas na Diretiva).
No entanto, é importante destacar que estes temas,
embora indissociáveis, merecem um tratamento distinto, como veremos mais abaixo.
Assim sendo, e desde logo, o que releva é aferir se
o responsável pelo tratamento, em cumprimento do
princípio da responsabilidade, é capaz de demonstrar
que o consentimento obtido é válido (ie que o consentimento é livre, específico, informado e representa uma
vontade inequívoca do titular dos dados). Caso se verifique que o consentimento preenche estas condições, o
mesmo não precisa de ser revalidado e os tratamentos
podem prosseguir sem necessidade de alteração. Pelo
contrário, caso se conclua que o consentimento é silencioso, tácito ou meramente presumido (por exemplo,
se se consubstancia numa mera opção de opt-out ou
numa opção pré-validada), o mesmo fica naturalmente abaixo do standard RGPD. Neste caso, colocam-se
duas soluções possíveis para resolver o impasse: ou o
consentimento é ratificado ou, não sendo isso possível,
é necessário proceder a uma análise casuística do tratamento em causa e perceber se o mesmo pode ser levado a cabo com base noutro fundamento de legitimidade (por exemplo, na execução de um contrato ou no
8 Documento disponível em: https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/10_Medidas_para_preparar_RGPD_CNPD.pdf
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interesse legítimo). Apesar desta possibilidade, a verdade é que o seu objetivo não é o de contornar situações em que não se consegue renovar o consentimento (por exemplo, quando se trata de um número muito
elevado de titulares dos dados), mas tão só permitir um
determinado tratamento de dados com um fundamento de legitimidade alternativo igualmente válido. Neste
contexto, é relevante destacar que esta possibilidade é
“one off”, ou seja, apenas é possível fazer esta apreciação num momento inicial, mantendo-se o fundamento
ao longo do tratamento. Caso não seja possível concluir
por um fundamento alternativo ao consentimento, o
tratamento deve ser suspenso.
Por outro lado, e tal como referido anteriormente, o
cumprimento dos deveres de informação (agora reforçados), não pode ser esquecido mesmo quando se
conclua que o consentimento obtido ao abrigo da Diretiva é válido para o RGPD. Na prática, estes dois aspetos
são indissociáveis e podem levar a que os responsáveis
pelo tratamento adotem uma abordagem integrada a
este respeito (ou seja, aproveitem a necessidade de revalidar o consentimento para rever, ao mesmo tempo,
os requisitos de informação). Apesar desta possibilidade integrada, a verdade é que o consentimento informado pode existir, e ser portanto válido, mesmo que
nem todos os novos elementos informativos referidos
anteriormente constem já das políticas de privacidade dos responsáveis pelo tratamento. Neste contexto
para acautelar o cumprimento dos deveres de informação será necessário reformular impressos, políticas de
privacidade e todos os textos que prestem informação
aos titulares dos dados, ao mesmo tempo que se deve
verificar que se está efetivamente a fornecer, em todas
as situações, a informação exigida por lei.
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Consentimento válido nos termos do
RGPD. Alguns exemplos.
Se é verdade que o consentimento expresso é inequívoco, o contrário não será necessariamente verdade.
Elencamos, por isso, alguns exemplos para demonstrar esta diferença: (i) num contrato celebrado com um
cliente, o fornecedor insere uma declaração de consentimento do cliente para tratamentos específicos de
dados pessoais, encontrando-se o pedido de consentimento de forma claramente distinta de outros temas
do contrato. Neste caso, parece relativamente simples
de concluir que o consentimento é inequívoco e explícito; (ii) no contexto laboral, os trabalhadores são informados de que um certo espaço no edifício onde exercem funções será fotografado, sendo essas fotografias
colocadas posteriormente na intranet da empresa. Os
trabalhadores que, tendo sido informados de forma
transparente sobre esta situação, decidam dirigir-se à
referida área que se encontra a ser fotografada estão a
consentir na captação da sua imagem, tendo em conta
que esta autorização se pode inferir da sua ação. Neste
contexto, conclui-se que o consentimento é inequívoco mas não é expresso, na medida em que o mesmo
apenas se infere do comportamento dos trabalhadores; (iii) uma página de uma rede social, que solicita um
conjunto de informação pessoal aos utilizadores para
que possam aceder à mesma, contém uma referência,
incluída na política de privacidade, que indica que, ao
navegar no site, os utilizadores estão a consentir que os
seus dados sejam tratados por entidades terceiras para
efeitos de marketing. Neste caso, o consentimento não
é válido, tendo em conta que o RGPD é muito claro ao
afirmar que a inatividade não pode consubstanciar consentimento. Esta análise é consistente com o princípio
de “no doubt”, ou seja, o uso contínuo do site pode indicar consentimento ao tratamento de informação, mas
também pode significar que os utilizadores não leram
os avisos legais. Tendo em conta que existem dúvidas
acerca das intenções dos utilizadores, a navegação no
site não pode considerar-se como constituindo um
consentimento inequívoco ou expresso.
Estes exemplos pretendem demonstrar que, para
ser válido, o consentimento nem sempre tem de ser
expresso (podendo ser, em muitos casos, inequívoco).
No entanto, para perceber em que situações é que o
mesmo é adequado ou exigido, haverá sempre que
proceder a uma análise casuística do próprio contexto
do tratamento em causa, dos titulares e da natureza
dos dados.

Conclusões
Apesar das diferenças identificadas à volta do conceito de consentimento, a verdade é que os responsáveis
pelo tratamento não podem descurar uma avaliação
cuidada sobre os consentimentos que atualmente
possuem e ao abrigo dos quais efetuam operações de
tratamento de dados para perceber o que devem rever,
durante os próximos meses, em termos de políticas e
procedimentos internos para acomodar as novas regras
a partir de 25 de maio de 2018.
Daqui resulta, resumidamente, que para que o consentimento seja válido, o mesmo deve ser livre e revogável a todo o tempo e deve traduzir-se numa indicação inequívoca da vontade do titular dos dados, através
de uma declaração (escrita ou oral) ou de uma ação
afirmativa (por oposição à omissão ou ao silêncio). Por
outro lado, pode concluir-se que o consentimento não
será livre (e portanto inválido) caso não seja possível
dar o consentimento separadamente para diferentes
tratamentos de dados (por exemplo, o consentimento
para a comunicação de dados a terceiros para efeitos
de marketing deve agora individualizar esses destinatários para que o titular dos dados tenha uma verdadeira possibilidade de escolha sobre os contactos que
receberá no futuro). Acresce que o consentimento deve
ser distinguível, claro e não deve encontrar-se disfarçado ou diluído em acordos sobre outras matérias ou
declarações escritas; os titulares dos dados devem ser
informados de que têm o direito de revogar o consentimento a qualquer momento, sem que isso afete a
validade e legalidade do tratamento até ao momento
da revogação, sendo o exercício deste direito necessariamente simples e sem encargos para os titulares
dos dados. Por último, o consentimento não pode ser
utilizado quando exista um claro desequilíbrio entre os
titulares dos dados e o responsável pelo tratamento,
devendo, nestes casos, optar-se por fundamentos de
legitimidade alternativos.
A revisitação de procedimentos não passa apenas
pela verificação da validade dos fundamentos de legitimidade, será sempre necessário cumprir com as
restantes obrigações e princípios aplicáveis à proteção
de dados pessoais. Apesar disso, este é um excelente
ponto de partida para se garantir que, a partir de 25 de
maio de 2018, os tratamentos de dados se fazem de
acordo com os princípios da licitude, equidade e transparência.

�
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Enquadramento
A mais recente modificação da legislação sobre prevenção do branqueamento de capitais e financiamento
do terrorismo, inscreveu-se num ciclo de eventos que
tende a tornar-se a norma nesta área do nosso ordenamento: adopção de novas recomendações do GAFI,
aprovação algum tempo depois de uma nova directiva
europeia sobre a matéria, seguida da transposição da
mesma para o direito interno por lei da Assembleia da
República.
No conturbado mundo em que vivemos, a previsibilidade e a normalidade não são, todavia, constantes
seguras e o próximo ciclo evolutivo, já em fase de conclusão, não irá apresentar esses precisos contornos,
assentando a sua motivação próxima nas graves acções terroristas ocorridas no contexto europeu e não na
evolução das orientações desenhadas a nível mundial.
É este percurso da evolução legislativa neste domínio
(que passaremos a designar pela sigla inglesa em uso
AMLTF), especialmente no que respeita à sua aplicação
ao sector financeiro, que iremos sinteticamente descrever, começando por uma breve descrição dos vários
passos que conduziram à lei vigente, para depois apresentarmos uma rápida visão do que nos espera num
futuro próximo neste tema.
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As recomendações do GAFI de
Fevereiro de 2012
O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é uma organização
intergovernamental de âmbito mundial criada em 1989
com o objectivo da introdução nos Estados aderentes
de normas, destinadas à prevenção do branqueamento
de capitais e de promover a implementação das mesmas, objectivo que passou, num momento posterior, a
compreender também o combate ao financiamento do
terrorismo.
Com este propósito, o GAFI emite e divulga um conjunto de Recomendações, tendo as primeiras aparecido
em 1990, as quais foram objecto de sucessivas revisões, sendo a última datada de Fevereiro de 2012. Este
último documento insere-se claramente na linha de

orientação anteriormente delineada pelo GAFI, visando
reiterar, aperfeiçoar e desenvolver os pontos básicos
na mesma contidos desde a exigência de criminalização das acções de AMLTF, à observância de deveres de
diligência das entidades obrigadas, designadamente na
identificação dos clientes e na determinação da origem
dos fundos, por estes movimentados, incluindo exigências qualificadas no caso de relações de negócio e
operações isoladas envolvendo jurisdições de elevado
risco de AMLTF, até às obrigações de comunicação às
autoridades de operações suspeitas e à organização
de um sistema eficaz de supervisão e sancionamento
destas normas.
Duas preocupações específicas têm vindo a merecer
uma especial atenção por parte do GAFI, a determinação do beneficiário efectivo nas relações de negócio ou
operações isoladas, conferindo deste modo uma maior
transparência às mesmas - fundamental, em muitos
casos, para a deteção de indícios de branqueamento
de capitais ou para a desmontagem de expedientes de
encobrimento de pessoas ou entidades sancionadas
internacionalmente ou qualificadas como “terroristas”
- e o regime especial de diligência aplicável às pessoas
politicamente expostas (PEPs).
Estes dois temas conheceram algum desenvolvimento, que abordaremos mais adiante, nas Recomendações do GAFI de 2012, mas talvez o aspecto inovatório
do documento que importa salientar seja o da consagração do princípio da “abordagem em função do risco”
que passou a estar subjacente a todo o conjunto das recomendações. Através deste princípio pretende-se, em
primeiro lugar, dirimir uma questão de método no sentido de que qualquer medida, procedimento ou acção
de AMLTF deve ser precedida de uma avaliação de risco
– em função da qual terá de ser apreciada a adequação da actuação da entidade obrigada - e, em seguida
permitir uma racionalização da alocação de recursos,
permitindo que um mais elevado grau de diligência da
entidade seja requerido apenas nas áreas consideradas
de maior risco.
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Já no que respeita à inclusão dos crimes fiscais entre os crimes
subjacentes ao branqueamento de capitais a alteração poderá
ter algum impacto em virtude do considerável alargamento das
situações em que este último delito se pode configurar e também, pela
considerável divergência de soluções existente entre os vários Estados
europeus em matéria de criminalização das infrações fiscais.

A IV Directiva de Prevenção do
Branqueamento e do Financiamento
do Terrorismo
A Directiva (UE) 2015/849 de 20/05/849 (IV Directiva AMLTF) adoptou as mencionadas Recomendações
do GAFI, designadamente no que se refere à preconização da abordagem em função do risco, ao reforço da
eficácia na identificação do beneficiário efectivo e à extensão das medidas de diligência reforçada aos PEPs
domésticos. Foi igualmente adoptada a recomendação
de inclusão dos crimes fiscais entre os crimes que podem estar subjacentes ao branqueamento de capitais.
Algumas notas sob cada um destes pontos.
A avaliação prévia do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo constitui a partir
de agora uma trave mestra do sistema de AMLTF, através de um sistema articulado em vários níveis, desde
o âmbito global da União Europeia (competência da
Comissão Europeia), passando pela determinação do
risco do país e do risco sectorial, até chegar ao nível das
entidades obrigadas. O resultado desse exercício (que
não será, naturalmente, objecto de divulgação pública em nenhum dos níveis) deverá subsequentemente
nortear a actuação das autoridades competentes e das
entidades obrigadas no exercício das suas funções e no
cumprimento dos seus deveres no âmbito de AMLTF.
Relativamente à identificação do beneficiário efectivo,
que até aqui estava totalmente dependente do esforço individual das entidades obrigadas (em especial do
sector financeiro) e da colaboração, nem sempre diligente e fiável, dos clientes pessoas coletivas ou entidades equiparadas, foi dado um passo importante, no
sentido de uma maior eficácia, através da obrigação a
cargo destes últimos de obtenção e manutenção de informação atualizada sobre o BE e da instituição de um
registo público de beneficiários efectivos. Naturalmente
que fica ainda por percorrer um longo caminho desde a
implementação deste regime nos EM, passando por alguma harmonização dos diferentes sistemas nacionais,
até à questão de mais difícil de se encontrar uma solução para a identificação dos BE de pessoas coletivas
sedeadas fora da UE.
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No que respeita à extensão aos PEPs domésticos dos
deveres de deteção e aplicação de medidas de diligência reforçada a questão que se suscitou nos trabalhos
preparatórios da directiva foi a de saber os PEPs nacionais não deveriam ficar genericamente sujeitos a um
regime baseado na avaliação do risco no caso concreto.
Compreende-se, na verdade, que, por exemplo, a abertura de uma conta bancária por um cidadão nacional
não requeira a mesma exigência de justificação do que
a mesma operação quando solicitada por um PEP de
um país terceiro. No entanto, e, além do mais, porque
se considerou que os princípios do direito europeu não
permitiam estabelecer uma distinção de regime entre
os PEPS nacionais e os de outros países da UE, nenhuma atenuação de regime ficou consagrada no texto da
directiva, o que não deverá impedir as entidades obrigadas de utilizarem um tratamento em função do risco
na aplicação da lei às diversas situações com que venham a estar confrontadas.
Já no que respeita à inclusão dos crimes fiscais entre
os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais a
alteração poderá ter algum impacto em virtude do considerável alargamento das situações em que este último delito se pode configurar e também, pela considerável divergência de soluções existente entre os vários
Estados europeus em matéria de criminalização das
infrações fiscais. No nosso caso, porém, o tema não deverá suscitar particulares dificuldades, em virtude de a
lei portuguesa ter já anteriormente incluído crimes desta natureza na definição do crime de branqueamento.
Num outro plano, o da protecção dos dados pessoais
dos clientes, decorrente das normas de direito europeu
sobre a matéria, procurou-se assegurar que a limitação
de alguns direitos dos titulares não fosse além do estritamente necessário para viabilizar o cumprimento dos
deveres impostos às entidades obrigadas, nomeadamente às instituições de crédito e instituições financeiras, no âmbito AMLTF.
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A transposição da IV Directiva
AMLTF para o direito interno –
Lei nº 83/2017 de 18 de Agosto
A Lei nº 83/2017 de 18 Agosto limitou-se praticamente a transpor o disposto na IV Directiva para o direito
interno, pelo que se irão apenas mencionar algumas
particularidades dessa transposição.
Assim, no que respeita ao registo dos beneficiários
efectivos a mencionada lei regulou, para além da obrigação de prestação de informação pelas pessoas coletivas às entidades obrigadas, o princípio da instituição
do registo central, bem como o regime de acesso e utilização do mesmo pelas entidades obrigadas, incluindo a
obrigação de reporte de desconformidades detetadas,
remetendo os pormenores técnicos da organização do
registo para legislação especial, na mesma altura publicada (Lei nº 89/2017 de 21 de Agosto).
No tocante à definição dos PEPs nacionais o legislador optou por contornos muito amplos, incluindo, entre
outros cargos, para além das situações consensuais do
chefe de Estado, dos membros do governo e dos deputados, também os presidentes e vereadores com funções executivas das câmaras municipais, os membros
de órgãos de administração e de fiscalização de institutos públicos, fundações públicas, estabelecimentos
públicos e entidades administrativas independentes e
todos os oficiais generais das forças armadas, estabelecendo ainda um regime intermédio de diligência para
uma outra categoria de pessoas, os designados “titulares de outros cargos políticos ou públicos” que não tem
correspondência na directiva em transposição.

Breve relance sobre o projecto de
nova directiva (V Directiva AMLTF)
que altera a IV Directiva AMLTF
Como já se referiu, a directiva que irá introduzir alterações à IV Directiva AMLTF (aqui designada por V Directiva AMLTF) não resultou de um impulso da comunidade
internacional, mas de circunstâncias internas da própria
União Europeia. Os recentes atentados terroristas em
França vieram, com efeito, pôr em evidência especificidades do financiamento do terrorismo que se reconhece não estarem suficientemente acauteladas na legislação em vigor, ainda muito marcada pelo seu objectivo
inicial de combate ao branqueamento de capitais. Acima
de tudo, assume-se com clareza que ao contrário desta
última actividade, que, em larga medida, se baseia na

análise de operações e transacções, tendo em vista a
deteção de desvios ou anomalias relativamente a perfis
ou situações padrão previamente definidas, o combate ao financiamento do terrorismo tem quase sempre
de tomar como ponto de partida a informação sobre a
identidade de pessoas ou organizações já sancionadas
ou suspeitas de conexão com esta actividade.
Assume, assim, uma particular importância neste
contexto o objectivo de reduzir ao mínimo as situações de anonimato de toda a espécie de movimentos
de fundos, propósito que esteve fundamentalmente
na origem da proposta de nova directiva adoptada pela
Comissão Europeia que foi no final do passado ano de
2017 objecto de um compromisso político com o Parlamento Europeu e o Conselho o que nos permite ter
uma visão do seu conteúdo já estabilizado. Destacamos, seguidamente, apenas os aspectos mais marcantes do acordo alcançado.
O objetivo de combate às situações de anonimato é
desde logo claramente prosseguido através do abaixamento do valor máximo de instrumentos de pagamento ou de moeda electrónica, nomeadamente os cartões
pré-pagos, que podem ser emitidos ou utilizados sem
observância estrita do dever de identificação imposto
pela diretiva, indo-se mesmo ao ponto de determinar
que iguais medidas devem ser impostas aos instrumentos emitidos fora da UE.
No mesmo sentido vai a inovação que consiste na
aplicação de deveres de diligência em relação à clientela por parte de entidades gestoras de plataformas
electrónicas de câmbio de moedas virtuais e aos prestadores de serviços de custódia das mesmas moedas,
contribuindo deste modo para a cessação do anonimato dos seus utilizadores.
Finalmente, poderá ainda inscrever-se no mesmo
objectivo a imposição aos Estados Membros da organização e manutenção de registos centralizados ou
sistemas de acesso à identidade dos titulares de contas de pagamento e de cofres de aluguer em bancos,
com garantia de pleno e imediato acesso por parte das
“unidades de Informação financeira” (UIFs) - corpos
autónomos que todos os Estados Membros instituíram
com competência para receber, analisar e encaminhar a
informação sobre a comunicação de operações suspeitas, imposta pela lei – e das autoridades de supervisão,
no âmbito do exercício desta especifica função. Na linha
de conferir maior eficácia ao sistema de AMLTF pretende-se igualmente incrementar a cooperação entre as
autoridades nacionais competentes, facilitando a troca
de informações e a prestação de assistência mútua.
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Há novas regras aplicáveis ao crédito aos consumidores em geral e ao crédito hipotecário, em especial.
Os colaboradores das entidades mutuantes e dos
intermediários de crédito que intervêm na comercialização e contratação do crédito hipotecário têm que ter
conhecimentos atualizados e competências reconhecidas neste âmbito.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 74-A/2017,
de 23 de junho, os mutuantes com sede ou sucursal
em Portugal bem como os mutuantes que exerçam
atividade em Portugal ao abrigo da livre prestação de
serviços devem assegurar que os seus trabalhadores
possuem e mantêm atualizado um nível adequado de
conhecimentos e competências, concretamente no que
se refere à elaboração, comercialização e celebração
dos contratos de crédito hipotecário bem como relativamente aos serviços acessórios que possam estar
incluídos nestes contratos.
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Em Portugal, optou-se por regular a concessão de crédito
garantido por hipoteca ou outro direito sobre imóveis,
independentemente de os imóveis se destinarem ou não à
habitação e estendeu-se a aplicação deste novo regime também
aos contratos de locação financeira (leasing) de bens imóveis para
habitação própria permanente, secundária ou para arrendamento.

A resposta da Formação!

Apesar de se considerar que os colaboradores que
tenham trabalhado, durante pelo menos três anos consecutivos ou interpolados, em domínios, funções ou
responsabilidades relacionadas com a celebração dos
contratos de crédito hipotecário têm conhecimentos e
competências adequadas para a comercialização destes contratos, após 21 de março de 2019, a determinação do conhecimento e competência adequada dos
trabalhadores não pode basear-se exclusivamente na
experiência pelo que será necessário garantir que dominam temas como:

Noções
fundamentais de
economia e de
finanças

Mercado do crédito
hipotecário em
Portugal

Características dos
produtos de crédito
comercializados
e dos serviços
acessórios

Normas de ética
empresarial

Legislação
aplicável aos
contratos de
crédito, em
especial, quanto
à proteção do
consumidor

Avaliação de
solvabilidade dos
consumidores

Avaliação
das garantias
habitualmente
exigidas para a
concessão do
crédito

Processo de
aquisição de
imóveis

Organização e
funcionamento dos
registos de bens
imóveis

A formação sobre estes temas tem que ser ministrada por entidade formadora reconhecida no âmbito do
Sistema Nacional de Qualificações e a certificação das
entidades formadoras é da competência do Banco de
Portugal.
Consciente dos desafios que se colocam ao sector, o Instituto de Formação Bancária preparou cursos,
disponíveis em formação presencial e e-learning, em
projetos de formação aberta ou específicos para cada
entidade, que vão ao encontro das necessidades de
formação, tanto da área comercial como das áreas de
suporte, das instituições mutuantes e dos intermediários de crédito.
A Diretiva n.º 2014/17/UE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativa aos
contratos de crédito aos consumidores para imóveis de
habitação, entretanto alterada pelo Regulamento (UE)
n.º 2016/1011, do Parlamento e do Conselho, de 8 de
junho de 2016, foi a primeira iniciativa de regulação da
União Europeia no que respeita ao mercado de crédito para imóveis, tendo o legislador europeu entendido
criar um quadro normativo comum no espaço europeu
com vista a assegurar um nível adequado de tutela
dos interesses dos consumidores que celebram crédito hipotecário, potenciando o desenvolvimento de um
mercado de crédito mais transparente, eficiente e competitivo dentro do mercado interno da União Europeia
e que abrangeu também a regulação das atividades de
intermediação de crédito e de prestação de serviços de
consultoria neste âmbito.
Em Portugal, optou-se por regular a concessão de
crédito garantido por hipoteca ou outro direito sobre
imóveis, independentemente de os imóveis se destinarem ou não à habitação e estendeu-se a aplicação
deste novo regime também aos contratos de locação
financeira (leasing) de bens imóveis para habitação
própria permanente, secundária ou para arrendamento.
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Quais são as principais novidades
neste âmbito?
Estas regras aplicam-se, então, aos contratos celebrados com pessoas singulares que atuem fora do âmbito profissional, comercial ou empresarial e abrangem:
• Os contratos de crédito para aquisição de habitação
própria permanente, secundária ou para arrendamento;
• Os contratos de crédito para aquisição ou manutenção de direitos de propriedade sobre terrenos ou
edifícios, já existentes ou projetados;
• Os contratos de crédito que, independentemente
da finalidade, estejam garantidos por hipoteca, por
outra garantia equivalente sobre imóvel ou por um
direito relativo a imóveis;
• Os contratos de leasing imobiliário para habitação
própria permanente, secundária ou para arrendamento.
Assim, os contratos de crédito sem garantia hipotecária associada, cuja finalidade seja a realização de obras
em imóveis de habitação, passaram a estar sujeitos às
disposições do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho, na sua atual redação.

Entre as diversas alterações, é importante destacar que:
• A taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) passou a ser a medida de custo do crédito, em substituição da taxa anual efetiva (TAE);
• A ficha de informação normalizada europeia (FINE),
cujo modelo consta da Instrução do Banco de Portugal n.º 19/2017 e onde são elencadas as principais
caraterísticas do crédito substituiu a anterior ficha de
informação normalizada (FIN) no âmbito da informação pré-contratual;
• A proposta contratual apresentada ao cliente bancário passou a ter um prazo mínimo de validade de 30
dias;
• A FINE de aprovação do crédito e a minuta do contrato tem que ser entregue quer ao cliente bancário
quer ao fiador;
• O cliente bancário e o fiador têm um período mínimo
de reflexão de sete dias após ter sido apresentada
a FINE de aprovação do crédito, durante o qual não
pode ser celebrado o contrato de crédito;
No âmbito dos deveres de assistência e de informação a observar na negociação, celebração e vigência de
contratos de crédito, foram sistematizadas e reforçadas
algumas obrigações, tendo o Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2017 complementado a Lei n.º 74-A/2017, de
23 de junho.
Assim, e sintetizando, as instituições de crédito e demais entidades mutuantes ou, se for o caso, o intermediário de crédito, devem assegurar que os clientes
bancários:

Obtêm informação clara e completa sobre todas as caraterísticas, condições e custos do empréstimo antes, no momento e durante a vigência do contrato

Têm informações
gerais sobre
as principais
caraterísticas do
crédito pretendido,
para que possam
comparar
adequadamente as
diferentes ofertas
e, deste modo,
tomar uma decisão
informada
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Recebem informação
pré-contratual
personalizada, através
da respetiva FINE,
aquando da simulação
de um empréstimo,
sendo informados
das principais
características
desse produto,
incluindo todos os
custos inerentes à
contratação do mesmo

Com a comunicação
da aprovação do
empréstimo, tanto o
mutuário como o fiador
recebem e é-lhes explicada
a FINE com as condições do
empréstimo efetivamente
aprovadas bem como a
minuta do contrato e,
no caso de aquisição de
outros produtos ou serviços
financeiros em conjunto
com o crédito, os impactos
dessa subscrição

Sabem que a
instituição de crédito
permanece vinculada
à proposta contratual
apresentada através da
FINE durante um prazo
mínimo de 30 dias e
que, tanto os mutuários
como os fiadores têm
um período mínimo de
reflexão de sete dias,
durante o qual não
pode ser celebrado o
contrato de crédito

Recebem periodicamente um
extrato detalhado com informação
sobre a evolução do empréstimo,
durante a vigência do contrato,
sendo informados, em especial, em
caso de:
• Alterações da taxa de juro ou
das condições contratuais com
reflexo no valor da prestação ou
do montante a pagar;
• Situações de incumprimento, de
regularização de situações de
incumprimento ou de reembolso
antecipado do contrato de crédito
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Consciente dos desafios que se colocam ao sector, o Instituto de
Formação Bancária preparou cursos, disponíveis em formação presencial
e e-learning, em projetos de formação aberta ou específicos para cada
entidade, que vão ao encontro das necessidades de formação, tanto da
área comercial como das áreas de suporte, das instituições mutuantes e
dos intermediários de crédito.

No âmbito do dever de assistência, a instituição de
crédito e, se for o caso disso, o intermediário de crédito
devem, antes da celebração do contrato de crédito hipotecário, elucidar o cliente bancário para que este possa
avaliar se o contrato de crédito proposto e os eventuais
serviços acessórios se adaptam à sua situação financeira e às suas necessidades devendo, para tal:
• Esclarecer o cliente bancário sobre o conteúdo da
FINE (ficha de informação normalizada europeia),
da minuta do contrato de crédito e dos documentos
anexos à FINE;
• Explicitar as caraterísticas essenciais do contrato de
crédito proposto e de quaisquer serviços acessórios;
• Descrever os seus efeitos específicos para o cliente bancário, incluindo as consequências no caso de
eventual falta de pagamento;
• Responder às dúvidas colocadas pelo cliente bancário.

Todas as informações prestadas aos consumidores,
em cumprimento destas regras, são efetuadas a título
gratuito, estando vedada a cobrança de qualquer comissão ou despesa pela prestação desta informação.
O Banco de Portugal considerou que o país está atualmente enquadrado num contexto propício à redução
adicional do grau de restritividade dos critérios de concessão de crédito, caraterizado por taxas de juro em
níveis historicamente baixos, recuperação económica e
subida nos preços do imobiliário. Assim, foi aprovada no
Conselho de Administração de 30 de janeiro de 2018,
uma recomendação que introduz limites a alguns dos
critérios usados na avaliação de solvabilidade dos clientes, abrangendo a concessão de novos créditos à habitação, créditos com garantia hipotecária ou equivalente
e créditos ao consumo.
Com as regras atualmente em vigor e com esta Recomendação da autoridade macroprudencial pretende-se potenciar a contratação consciente e responsável
do crédito, por um lado, evitando que as instituições
de crédito e as sociedades financeiras assumam riscos
excessivos na concessão de novo crédito e, por outro,
garantindo que os mutuários têm acesso a financiamento adequado às suas necessidades, interesses e
solvabilidade.

�

17

Implementação da DMIF II
MiFID II implementation
Referenciais comuns ou divergência comum
nos referenciais de qualificações
Common standards or common divergence
in qualifications standards

18

Copyright © 2018 – IFB/APB

InforBanca N0 112 | FEV.2018

DMIF II / QUALIFICAÇÕES

Mariola Szymańska-Koszczyc
Mestrado pela Universidade de Varsóvia
Começou a sua carreira profissional no Ministério das Finanças
polaco, seguindo depois para a área de Supervisão Bancária no
Banco Nacional da Polónia (banco central). Posteriormente ingressou
na Associação de Bancos Polacos para fundar o Warsaw Institute
of Banking (Instituto Bancário de Varsóvia), onde exerce o cargo
de Vice-presidente do Conselho de Administração. Atualmente é
também Vice-presidente da European Bank and Financial Services
Training Organization (EBTN). Nos últimos oito anos tem ainda
assegurado a Presidência da EFPA Poland e a Direção do Conselho
de Administração da European Financial Planning Association (EFPA).
Recentemente concluiu com êxito dois importantes projetos
setoriais, na qualidade de coordenadora: o desenvolvimento, a nível
nacional, de um primeiro quadro de qualificações setoriais para o
setor bancário; e o desenvolvimento, a nível europeu, de uma norma
de qualidade setorial para qualificações no âmbito dos serviços
financeiros com base no QEQ, ECVET e EQAVET, designado por Triple
E Standard, a que tem dado seguimento enquanto Presidente do
Triple E Standard Accreditation Committee.
Desempenha também o cargo de Coordenadora do Conselho para
as Competências Setoriais no Setor Financeiro na Polónia, uma
iniciativa lançada em 2016.

Mariola Szymańska-Koszczyc
MA from Warsaw University
Started her professional career at the Ministry of Finance, then
worked in Banking Supervision of the National Bank of Poland.
Moved to the Polish Banks Association to start the Warsaw
Institute of Banking, where she works now as Vice President of
the Management Board. Currently also Vice President of European
Bank and Financial Services Training Organisation, EBTN. For the
last 8 years President of EFPA Poland and Director on the Board of
Directors of the European Financial Planning Association, EFPA.
Recently completed successfully two important sectoral projects as
project coordinator: on the national level, the development of a first
sectoral qualifications framework in Poland for the banking sector;
on European level, the development of a sectoral quality standard
for qualifications in financial services based on EQF, ECVET and
EQAVET, called the Triple E Standard, which she continues as Chair
of the Triple E Standard Accreditation Committee.
Currently serves also as the Animator of the Sectoral Council of
Competences for the Financial Sector in Poland, a new initiative
started in 2016.
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Novos requisitos de qualificações
no âmbito da DMIF II e das
orientações da ESMA
A Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II (DMIF II) entrou em vigor a 3 de janeiro de 2018
e tem como objetivo garantir maior proteção aos investidores e transparência ao mercado através de uma
maior harmonização das provisões regulatórias nacio
nais. As novas regras abarcam inter alia a avaliação da
sustentabilidade e adequação da informação e aconselhamento sobre investimento, incluindo os requisitos
em matéria de conhecimentos e competências dos
colaboradores de empresas de investimento.
O Artº. 25 da Diretiva diz que “os Estados-membros
devem exigir às empresas de investimento que assegurem e demonstrem às autoridades competentes, a seu pedido, que os colaboradores que prestam
aconselhamento ou informação sobre investimento,
instrumentos financeiros ou serviços de investimento
aos clientes, em nome da empresa de investimento,
dispõem dos conhecimentos e competências necessários para a execução das responsabilidades que lhe são
atribuídas segundo o disposto no Artº. 24 e presente.
Os Estados-membros devem publicar os critérios usados para avaliarem os referidos conhecimentos e competência.”
A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados - ESMA - foi autorizada a adotar orientações
especificando os critérios de avaliação dos conhecimentos e competências requeridos pela Diretiva. A
ESMA definiu os requisitos mínimos de conhecimentos
e competências dos colaboradores em dezembro de
2015, mas também previu algumas opções de implementação, a começar pela definição dos conhecimentos e competências necessários. Segundo a ESMA,
“conhecimentos e competências necessários” significa, especificamente, ter adquirido as qualificações e a
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New qualifications requirements
under MiFID II and ESMA
Guidelines
MiFID II entered into force on January 3 2018. The aim
of the Directive is to provide greater protection for investors and market transparency through more har
monised national regulatory provisions. The new rules
cover inter alia the assessment of suitability and appropriateness of investment information and advice which
includes requirements for necessary knowledge and
competence of staff of investment firms.
Article 25 of the Directive states that “Member States
shall require investment firms to ensure and demonstrate to competent authorities on request that natural
persons giving investment advice or information about
financial instruments, investment services or ancillary
services to clients on behalf of the investment firm
possess the necessary knowledge and competence to
fulfil their obligations under Article 24 and this Article.
Member States shall publish the criteria to be used for
assessing such knowledge and competence.”
ESMA was authorised to adopt guidelines specifying
criteria for the assessment of knowledge and competence required by the Directive and they did back in
December 2015. ESMA defined minimum standards
of knowledge and competence of staff. However, the
Authority opened a number of implementation options, starting with the definition of what the necessary knowledge and competence means. Specifically,
‘knowledge and competence’ by ESMA means having
acquired an appropriate qualification and appropriate
experience. ‘Appropriate qualification’ means a quali-
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“os Estados-membros devem exigir às empresas de
investimento que assegurem e demonstrem às autoridades
competentes, a seu pedido, que os colaboradores que
prestam aconselhamento ou informação sobre investimento,
instrumentos financeiros ou serviços de investimento aos
clientes, em nome da empresa de investimento, dispõem dos
conhecimentos e competências necessários para a execução
das responsabilidades que lhe são atribuídas segundo o
disposto no Art0. 24 e presente. Os Estados-membros devem
publicar os critérios usados para avaliarem os referidos
conhecimentos e competência.”
experiência adequadas. Por “qualificações adequadas”
entende-se qualificações ou formação que preencham
os critérios especificados nas orientações. Existe também uma diferenciação entre o âmbito dos requisitos
para os colaboradores que prestam informação e para
os colaboradores que prestam aconselhamento, sendo
o âmbito, no caso destes, mais alargado, apesar de os
níveis de complexidade não estarem definidos. Existe
igualmente um requisito para a aplicação proporcional de conhecimentos e competências apropriados ao
âmbito em causa e grau de complexidade dos serviços
prestados. Por último, existe um leque de opções para
garantir a qualidade dos conhecimentos e competências, que prevê desde a solução interna à solução externa para garantir a qualidade, terminando com a recomendação de qualificações, que deverão ser publicadas
numa lista oficial pelo Regulador local ou pela Autoridade Supervisora.
A ESMA espera que estas orientações promovam
uma maior convergência em termos de conhecimentos
e competências dos colaboradores que prestam informação ou aconselhamento sobre instrumentos financeiros, depósitos estruturados ou serviços de investimento a clientes.

fication or other test or training course that meets the
criteria specified in the guidelines. There is also a differentiation between the scope of the requirements
for people giving information and for people providing
advice, the latter being broader and assumingly higher,
though the levels of complexity are not defined. There
is also a requirement for a proportionate application of
knowledge and competence adequate to the scope and
degree of complexity of the services provided. Finally,
there is a spectrum of options for quality assurance of
the knowledge and competence, starting from a fully
in-house solution, through an option of external quality assurance and closing with a recommendation of
full-fledged qualifications which at best should be published on an official list by the local Regulator or Supervisory Authority.
ESMA states that they expect these guidelines to promote greater convergence in the knowledge and competence of staff providing investment advice or information about financial instruments, structured deposits,
investment services or ancillary services to clients.
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Áreas em
foco
Topic
areas

Referenciais não comuns
No common standards

Instrumentos
Different
forms

Referenciais
comuns mínimos
Common standards
of minimum

Níveis
Different
levels

Antes da DMIF II
Before MiFID II

Segundo o disposto
pela DMIF II
According to MiFID II

Descritivo
Sem resultados de aprendizagem
Descriptive
No learning outcomes

Sistemas
de Garantia
de Qualidade
Different QA
regimes

Qualificações
Testes
Cursos de Formação
Qualifications
Tests
Training course
s/d
Unknown

Qualificações externas
QA externa
QA Interna
External qualifications
External quality assurance
In-house

Gráfico 1: Implementação da DMIF II – referenciais comuns ou divergência comum nas qualificações
Graph 1: MiFID II implementation: common standards or common divergence in qualifications

Orientações da ESMA e soluções
existentes em termos de
qualificações no quadro europeu
Surpreendentemente, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), responsável
por uma revisão profunda dos requisitos de qualificação
para o exercício da atividade de aconselhamento financeiro na União Europeia (UE), NÃO usou NENHUM dos
referenciais modernos de qualificação desenvolvidos
no âmbito de iniciativas europeias, em vigor há já algum
tempo nos países membros, nomeadamente:
• O Quadro Europeu de Qualificações – QEQ (Recomendação do Parlamento e do Conselho Europeu
de 23 de abril de 2008), já implementado ou em
fase de implementação em todos os Estados-membros da UE. O QEQ apresenta uma definição comum
para qualificação e centra-se nos chamados Resultados de Aprendizagem, com base em oito níveis
de referência, independentemente de como, onde e
quando foram obtidas essas qualificações;
• O Sistema Europeu de Créditos do Ensino e For
mação Profissionais – ECVET (Recomendação do
Parlamento e do Conselho Europeu de 18 de junho
de 2009), que permite a validação, acumulação e
transferência dos resultados de aprendizagem entre
países, sistemas e instituições;
• O Quadro de Referência Europeu de Garantia da
Qualidade para a Educação e Formação Profissio
nais, EQAVET (Recomendação do Parlamento e do
Conselho Europeu de 18 de junho de 2009), concebido para melhorar a educação e formação profissional no espaço europeu.

22

Copyright © 2018 – IFB/APB

ESMA guidelines and existing
European qualifications solutions
Surprisingly enough, this EU Authority which launched
a major overhaul of the regulatory qualifications requirements in investment advice in EU, have NOT used
ANY of the modern qualifications standards which
were developed as EU initiatives and which are place
in members countries for quite some time. Those are
namely:
• European Qualifications Framework, EQF (Recommendation of the European Parliament and the
Council of Europe of 23 April 2008), which has been
or is being implemented in all EU member states.
EQF offers a common definition of what a qualification is, provides for the use of the so called Learning
Outcomes and eight clearly defined levels of qualifications, irrespective of how, where and when they
were achieved;
• European Credit System for Vocational Education
and Training, ECVET (Recommendation of the European Parliament and the Council of Europe of 18
June, 2009), which provides a solution for defining
the volume of a qualification, a structured validation,
accumulation and transfer of learning outcomes
among different systems;
• European Quality Assurance Reference Framework
for Vocational Education and Training, EQAVET (Recommendation of the European Parliament and of the
Council of 18 June 2009), which sets the European
standards for quality assurance systems.
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10 Valores / Values

Infraestrutura /
Infrastructure (EQAVET)
Acreditação institucional
Informação pública
Quadro de qualificações Triple E Standard
Antecipação das competências e qualificações
europeias

Relevant
Transparent
Reliable
Fair
Flexible
Efficient
Lifelong Learning
Formative
Inclusive
Known Supported Applied

Relevante
Transparente
Fiável
Justo
Flexível
Eficiente
Aprendizagem ao longo da vida
Formativo
Inclusivo
Known Supported Applied

Institutional accreditation
Public information
Triple E Qualification Board
European skills and qualifications
anticipation

Qualificações “Triple E” do Setor dos Serviços Financeiros/Triple E;
Nº do projeto: 538975-LLP-1-2013-1-BE-LEONARDO-LMP
Financial Services Sector “Triple E” Qualifications/ Triple E;
Project Number: 538975-LLP-1-2013-1-BE-LEONARDO-LMP

Estrutura / Body (EQF, ECVET)
Informação resumida
Créditos
Unidades
Nível QEQ/QNQ
Pontos/créditos Triple E
Desenvolvimento Profissional Contínuo (CPD)
Avaliação
Validação
Atualização
Acumulação e transferência de créditos

Brief Info
LOs
Units
EQF/NQF level
Triple E credit points
CPD
Assessment
Validation
Updating
Accumulation and transfer of LOs

Gráfico 2: Composição do Triple E Standard segundo a EBTN, com base no QEQ, ECVET e EQAVET
Graph 2. The composition of Triple E Standard by EBTN, based on EQF, ECVET and EQAVET

Neste contexto, importa salientar que a EBTN, European Banking and Financial Services Training Network
(www.ebtn-association.eu), não só integrou com êxito
as três recomendações como desenvolveu o Triple E
Standard – desenho de qualificações em conformidade
com as orientações europeias, nomeadamente o quadro europeu de qualificações, a atribuição de créditos
ECVET e os referenciais para a qualidade da formação
– para os serviços financeiros europeus (www.triple-e-ebtn.eu). Trata-se de uma proposta de sistema de
acreditação que reconhece a qualidade das qualificações oferecidas pelas instituições. O Triple E Standard,
ao assegurar uma maior transparência ao nível da mobilidade e das qualificações dos seus titulares, também
ajuda a repor a confiança nos serviços prestados pelos
profissionais do setor dos serviços financeiros. O Triple
E Standard reconhece as boas práticas nacionais existentes, bem como os níveis e acreditações institucionais
já atribuídos pelas autoridades nacionais competentes.
Realçamos de seguida, e de forma breve, as sinergias que se podem estabelecer entre os instrumentos
de qualificação da UE no âmbito do Triple E Standard e
das orientações da ESMA no que respeita aos conhecimentos e competências para o aconselhamento sobre
investimento. O Triple E Standard usa a definição europeia de qualificação, i.e.:

In this context, it is worth noting that the European organisation of banking institutes in Europe, the European
Banking and Financial Services Training Network (www.
ebtn-association.eu), successfully integrated the three
recommendations together and developed the Triple E
Standard which is the quality standard for qualifications
in the European financial services (www.triple-e-ebtn.
eu). It specifies how a qualification should be designed
and executed. It is an accreditation proposal for institutions which recognises the quality of qualifications
they offer. The Triple E Standard provides greater transparency of qualifications and mobility of qualifications
holders and hence it helps restore trust and confidence
in the services provided by employees of the financial
services sector. The Triple E Standard recognises existing national good practices and accepts the levels and
institutional accreditations already awarded by national
competent authorities.
Let us briefly outline the synergies that could be drawn
among the EU qualifications instruments translated into
the Triple E Standard and ESMA Guidelines for investment
advice knowledge and competence. The Triple E standard uses the European definition of a qualification, i.e.:
“A qualification is the formal outcome (certificate, diploma or title) of an assessment and validation process
which is obtained when a competent body determines
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EQF, ECVET
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QEQ
EQF
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STANDARDS
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Gráfico 3: Estabelece a ligação com os referenciais comuns da DMIF II através dos instrumentos
de qualificação europeus disponíveis, conforme exemplificado pelas certificações da EFPA
Graph 3: Bridges to common MiFID II standards through available EU qualifications instruments
as exemplified by EFPA certificates

“Qualificação, resultado formal (certificado, título ou
diploma) de um processo de avaliação e validação, obtido quando um organismo competente determina que
uma pessoa possui os resultados de aprendizagem
fixados por normas predefinidas e/ou possui as competências necessárias para exercer uma profissão num
domínio específico de atividade. Uma qualificação confere um reconhecimento oficial do valor dos resultados
da aprendizagem junto do mercado de trabalho ou na
educação/formação. Uma qualificação pode conferir
um direito jurídico para o exercício de uma profissão”
(Terminology of European education and training policy:
a selection of 130 terms, 2nd ed. Luxembourg: Publications Office. Cedefop, 2014).
A partir desta definição, fica claro que um curso de
formação ou teste NÃO é uma qualificação. Uma qualificação Triple E é descrita como o enunciado do que
um aprendente conhece, compreende e é capaz de fazer aquando da conclusão de um processo de aprendizagem, tendo como referência um determinado nível
(QEQ ou equivalente nacional, se existir). É definido em
termos de acumulação de créditos (como recomendado
pelo ECVET) e sujeito a sistemas de garantia de qualidade. Atualmente, mais de 55.000 colaboradores de
sociedades financeiras na UE detêm uma qualificação
Triple E, que inclui uma certificação europeia de conhecimentos, de nível elementar, respeitante a matérias
bancárias e financeiras para o setor bancário, emitida
pela EBTN (Triple E European Foundation Certificate in
Banking by EBTN), e duas certificações relevantes para
a DMIF II pela European Financial Planning Association
EFPA: European Investment Assistant, EFPA EIA e Eu
ropean Investment Practitioner, EFPA EIP.
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that an individual has achieved learning outcomes to
given standards and/or possesses the necessary competence to do a job in a specific area of work. A qualification confers official recognition of the value of learning outcomes in the labour market and in education and
training. A qualification can be a legal entitlement to
practice a trade” (Terminology of European education
and training policy: a selection of 130 terms., 2nd ed.
Luxembourg: Publications Office.  Cedefop, 2014).
From this definition it is clear that a training course or a
test is NOT a qualification. A Triple E qualification is described with learning outcomes which are clear statements of what a learner is expected to know, understand, or be able to do at the end of a learning process.
Each Triple E qualification is referenced to a level (EQF
level or national equivalent, if available). It is defined in
terms of volume (using credit points recommended by
ECVET) and finally it is subject to a quality assurance
regime. Currently, over 55 thousand employees of fi
nancial firms in UE hold a Triple E qualification. That
includes Triple E European Foundation Certificate in
Banking by EBTN and two certificates relevant for MiFID
II by the European Financial Planning Association EFPA:
European Investment Assistant, EFPA EIA and Europe
an Investment Practitioner, EFPA EIP.
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NÍVEL EUROPEU
EU LEVEL

NÍVEL NACIONAL
COUNTRY LEVEL

NÍVEL INSTITUCIONAL
INSTITUTIONAL LEVEL

Qualificação
Teste
Formação
Regra da proporcionalidade
NÍVEL DE REQUISITOS: ?

País 1: Igual ao nível europeu
NÍVEL DE REQUISITOS: ?

Bank 1: Formação In-house
Nível : ? +/- QEQ: 3

Country 1: As on EU level
LEVEL OF REQUIREMENT: ?

Bank 1: In-house training
Level: ? +/- EQF: 3

Qualification
Test
Training
Rule of proportionality
LEVEL OF REQUIREMENT: ?

País 2: Formação
NÍVEL DE REQUISITOS: ?

Bank 2: Qualificação In-house
Nível: ? +/- QEQ: 4

Country 2: Training
LEVEL OF REQUIREMENT: ?

Bank 2: In-house qualification
Level: ? +/- EQF: 4

País 3: Qualificações definidas
4 grupos de colaboradores
NÍVEL DE REQUISITOS:
4 níveis QNQ

Bank 3: Teste
Nível: Dois níveis: ? +/- QEQ: 3&4

Gráfico 4: Orientações da ESMA: convergência ou divergência
Graph 4: ESMA Guidelines: convergence or divergence

Country 3: Defined Qualifications
4 groups of employees
LEVEL OF REQUIREMENT:
4 NQF levels

Bank 3: In-house qualification
Level: ? +/- EQF: 3&4
Banco 4
Quatro qualificações externas
NÍVEIS: 4, 5, 6
Bank 4
Four external qualifications
Levels: 4, 5, 6

Balanço da implementação da DMIF II Realities of MiFID II implementation
Importa realçar que, no início de 2018, a implementação das regulações finais a nível nacional ainda não
tinha sido concluída em todos os países membros. Neste sentido, os resultados da implementação carecem
ainda de avaliação. Será um processo evolutivo, dado
o espectro das opções de interpretação, quer ao nível
nacional quer ao nível das empresas de investimento.
Os players de mercado irão ajustar-se gradualmente
às recomendações e instruções dadas pelas entidades supervisoras nacionais, na sequência das primeiras
intervenções ou controlos. Será que devemos encarar
este esforço como o único cenário possível, ou será que
ainda podemos ambicionar uma solução mais uniforme
e transparente?
Neste contexto, e tendo em consideração o objetivo último da DMIF II – a proteção dos clientes através
da harmonização e transparência –, vale a pena rever,
ainda que de forma sucinta, as primeiras abordagens
nacionais de implementação da Diretiva. Estaremos a
construir referenciais comuns ou, pelo contrário, a desenvolver uma divergência comum?
A ESMA definiu os níveis mínimos de conhecimento em
diversas matérias, mas não propôs um modelo para nivelar as qualificações exigidas. Consequentemente, em
termos nacionais, os colaboradores com perfis profissionais semelhantes poderão estar sujeitos a requisitos

It should be noted that the final national implementation regulations are not in place in all of the member
countries as of the beginning of 2018. The eventual
practice of implementation is still to be seen. It will be
an evolution process, given the scope of interpretation
options both at national level and on the level of an individual investment firm. The market players will gradually adjust to the recommendations and instructions
given by national supervisors as a result of first controls
or interventions. Is this tag-of-war the only possible
scenario or we can still strive for a more uniform and
transparent solution.
In this context, taking into consideration the ultimate
goal of MiFID II which is client protection through harmonisation and transparency, it is worthwhile to review
briefly the first national implementation approaches:
are we getting common standards or we are developing common divergence.
ESMA defined the minimum standard of knowledge
through topic areas and offered no benchmark levelling
of the required qualifications. This results in a situation
whereby, on a country level, employees with similar
job profiles might have knowledge requirement on
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QEQ
EQF

Graph 5: Different levels of qualifications,
requirements and practice

7

Nível mínimo para prestar aconselhamento (Polónia)
Minimum for investment advice in Poland

6

Regra da proporcionalidade ESMA / EFP da EFPA
ESMA: rule of proportionality / EFPA EFP

5
4
3*

de conhecimentos com níveis diferentes. A Polónia
constitui um exemplo interessante, na medida em que
o aconselhamento sobre investimento só pode ser
prestado por consultores e brokers autorizados, titulares de uma qualificação regulatória equivalente ao nível
7 QEQ (sendo o nível 8 o mais elevado). Os restantes
colaboradores podem apenas prestar informação.
No entanto, existem países que segmentaram os colaboradores de empresas de investimento em grupos
mais uniformes, discriminando as qualificações adequadas para cada grupo e indicando o correspondente
nível QEQ/QNQ, como o Reino Unido, Irlanda, Holanda
e, em certa medida, Espanha.
Coloca-se igualmente a questão da garantia de qualidade quando se trata de atestar os conhecimentos e
competências exigidos pela ESMA. Neste contexto, e
tendo presente a flexibilidade das orientações, podemos ter, num extremo, uma empresa que assegura
tudo in-house – cabendo ao departamento de compliance assegurar a qualidade do sistema interno – e,
no outro extremo, uma empresa cujos colaboradores
são certificados externamente e, como tal, sujeitos a
um rigoroso sistema de qualidade externo.
Ao analisarmos o gráfico de práticas de implementação, podemos perguntar-nos se os objetivos do DMIF
II e as orientações da ESMA estão, de facto, a ser cumpridos, ou se estaremos a caminhar, uma vez mais, para
uma situação de arbitragem regulatória. Defendemos a
harmonização, mas não estamos a usar as ferramentas
disponíveis para tornar o processo mais fácil. Deveríamos estar preocupados com o facto de, ao aceitarmos

26

Copyright © 2018 – IFB/APB

Informação referente apenas à Polónia
Info only in Poland

Gráfico 5: Diferentes níveis de
qualificação, requisitos e experiência

Regra da proporcionalidade ESMA / EFP da EFPA
ESMA: rule of proportionality / EFPA EFP

Nível mínimo para aconselhamento ESMA / EIP da EFPA
ESMA: minimum for investment advice / EFPA EIP

Nível mínimo para informação ESMA / EIA da EFPA
ESMA: minimum for information / EFPA EIA

very different levels. An interesting example is Poland
whereby so far only licensed investment advisors and
security brokers with a regulatory qualification equivalent to EQF level 7 (level 8 is the highest) have the right
to offer investment advice. Other staff can only give information.
There are, however, countries which segmented all
staff of investment firms into more uniform groups and
listed appropriate qualifications for each of the group
with a corresponding EQF/NQF level. The examples
include UK, Ireland, Netherlands and to some extend
Spain.
Then there is the issue of the quality assurance for
the confirmation of knowledge and competence as required by ESMA. In this respect, as could be expected
given the flexibility of the guidelines, at one end we can
have a company which does everything in-house, with
the compliance department serving as the quality assurer for the internal system and – at the other end - a
firm which certifies all their employees with external
qualifications which are offered under a strict external
quality regime.
Analysing this initial picture of implementation practices, one poses the question of whether the goals of
MiFID II and the ESMA guidelines are being met or are
we heading for yet another case of regulatory arbitrage.
We declare harmonisation but we are not using tools
available to facilitate the process. This should make us
anxious that by accepting "make believe” actions we
undermine the fragile trust in financial services instead
of working together to consolidate it. There are bad and
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Convergência regulatória
Referenciais comuns eficazes
Mobilidade real
Regulatory Convergence
Effective common standards
Mobility as a reality

UE
EU

Nacional
Country level

Referenciais EFPA
EFPA Standards
Empresa
Institutional
level

Reforçar as melhores práticas
Evitar a arbitragem regulatória
Implementação mais fácil
Reinforcement of best practice
Avoidance of regulatory arbitrage
Easier implementation
Soluções prontas a usar: redução de custos
Compliance regulatória
Garantia de qualidade e transparência
Ready made solutions: cost savings
Regulatory compliance
Quality assurance and transparency

Empregabilidade
ALV
Mobilidade
Employability
LLL
Mobility

Individual
Individual
level

Gráfico 6: Benefícios de referenciais comuns

Empresas de investimento
Colaboradores qualificados, QEQ 4, 5, 6, 7
Investment firms
Qualified employees, EQF 4, 5, 6, 7

Graph 6: The benefits of common standards

Empresas de investimento
Colaboradores qualificados, QEQ 3
Investment firms
Qualified employees, EQF 3

Gráfico 7: Assegurar as necessidades dos clientes em termos de
informação e aconselhamento financeiro
Graph 7: Serving the needs of clients in financial information and advice

Escolas
Educação Financeira assegurada pelos stakeholders
Schools
Financial Education by Stakeholders

ações “fictícias”, estarmos a deteriorar a frágil confiança
que depositamos nos serviços financeiros, em vez de
trabalharmos juntos no sentido de consolidar essa confiança. Há boas e más regulações, tal como também há
regulações que são implementadas correta e incorretamente.
Em suma, podemos fazer melhor no que respeita à
implementação da DMIF II e das orientações ESMA,
quer ao nível da proteção do cliente, quer da transparência do mercado, de forma a fortalecer a confiança
nos serviços financeiros e nas pessoas que trabalham
no setor.
Alguns especialistas afirmam que a banca continua a
ser necessária, mas não os bancos; os clientes devem
ter boas experiências ao nível da banca e não produtos bancários; e até chegarmos à conclusão de que os
robôs e a inteligência artificial farão tudo por nós, os
serviços de aconselhamento financeiro deverão ser
assegurados por pessoas. Em síntese, qualificações
profissionais para quem trabalha no setor e educação
financeira para os clientes.

Aconselhamento sobre investimento
Investment advice

Informação sobre produtos financeiros
Information on financial products

Educação Financeira
Financial education

good regulations. There are also regulations which are
implemented badly ir rightly.
To conclude, I would like to argue that we can do better while implementing MiFID II and ESMA Guidelines:
better for the protection of the client, for transparency
of the market, for enhancing the trust in financial services and for the people working in the sector.
During the times when some experts say that banking is still needed but the banks are not, that the clients
need good banking experience but not banking products, until we conclude that robots and artificial intelligence will do it all for us, the investment in advisory
services should be in people. That means professional
qualifications for employees and practical financial education for clients.

�

�
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SECTOR BANCÁRIO PORTUGUÊS
PRINCIPAIS INDICADORES | SETEMBRO DE 2017
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FINANCIAMENTO À ECONOMIA
O SECTOR BANCÁRIO CONTINUA A APOIAR EMPRESAS E FAMÍLIAS
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385,1
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OUTROS
FINS
6,8%

0.4

-20
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CONSUMO
11,7%

O FLUXO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS A PARTICULARES
TEM REGISTADO UMA RECUPERAÇÃO MODERADA,
APÓS TER ATINGIDO MÍNIMOS EM 2013
EUR MIL MILHÕES

ÍNDICE DE DIFUSÃO

AS CONDIÇÕES DE
ACESSO AO CRÉDITO DAS
EMPRESAS MELHORARAM

EMPRÉSTIMOS A GRANDES EMPRESAS

Fonte: Banco de Portugal, APB, INE | *Dados a Junho de 2017 | **Dados a Dezembro de 2016 | ***Valores brutos em base individual
(1) Inclui: Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e Caixas Económicas

***
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POUPANÇA
OS DEPÓSITOS DE CLIENTES CONSTITUEM A PRINCIPAL FONTE
DE FINANCIAMENTO DO SECTOR BANCÁRIO PORTUGUÊS
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SNAPSHOT APB
DESEMPENHO DO SECTOR
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ESTA EVOLUÇÃO
BENEFICIOU DE AUMENTOS
DE CAPITAL E, EM MENOR
ESCALA, DO REGRESSO A
RESULTADOS POSITIVOS
3T2017


46,5%

O RÁCIO DE COBERTURA DE NPL
TEM VINDO A SUBIR E ESTÁ
GLOBALMENTE EM LINHA COM A
MÉDIA DA ÁREA DO EURO
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Fonte: Banco de Portugal
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PAGAMENTOS E DIGITAL
O NÚMERO DE CARTÕES PARA PAGAMENTO E
AS RESPETIVAS TRANSAÇÕES APRESENTAM
UM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO

Address-Card

CARTÕES DE
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A UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS É CADA VEZ MAIS UMA
REALIDADE NOS CLIENTES DO SECTOR BANCÁRIO
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49%
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2007 29%
2017

UTILIZADORES DE
INTERNET BANKING
ATRAVÉS DE REDES MÓVEIS

Fonte: Banco de Portugal, INE, Eurostat | Dados a Dezembro de 2016 | *Valor Acumulado | **Fluxo Anual
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Fiscal Internacional e
Europeia

Compliance e
Cooperação Fiscal
Internacional e
Europeia
1

ECONOMIA REPUTACIONAL

“Esta técnica de tentar vencer dificuldades, ignorando-as,
negando evidências, saltando por cima, chegará alguma vez
a resultados satisfatórios? É díficil admiti-lo. E, apesar de ela
ameaçar, à custa do seu enganoso utilitarismo, generalizar-se,
continua a parecer-me que não há ação válida sem teoria, nem
teoria que conte sem partir da análise implacável da realidade
concreta. É uma velha verdade só chegarmos depressa por
caminhos longos”.
Mário Dionísio “A Paleta e o Mundo” (Vol. I, p. 21)

Nuno Sampayo Ribeiro
Advogado, especialista em Direito Fiscal (O.A.) e
Professor Convidado do IFB – Instituto de Formação
Bancária. Experiência profissional anterior inclui:
Consultor Técnico da Unidade Técnica de Apoio
Orçamental (Comissão de Orçamento e Finanças,
Assembleia da República), IBFD Research Associate,
Americas Department (Amesterdão); Delegado
Nacional, OECD Forum on Harmful Tax Competition
(Paris); Membro da Comissão de Estudo da Tributação
das Instituições e Produtos Financeiros (Conselho
Superior de Finanças). Foi-lhe outorgada a Fellowship
in International Taxation pelo IBFD – International
Tax Academy com ensaios sobre a criação e o
funcionamento de centros financeiros internacionais.

As revelações dos Paradise papers, o ciberataque
WannaCry, a volatilidade da cotação da Bitcoin, e os
smart contracts são situações que irromperam pelas
notícias em 2017 sinalizando o impeto das novas realidades, com destaque para a importância fundamental da blockchain. Menos atendidos, mas nem por isso
menos importantes foram os passos de gigante dados
na construção de uma nova ordem de cooperação fiscal internacional e europeia centrada na transparência
fiscal. Sem preocupação de exaustão, destaco o início
da troca automática de informações financeiras, a publicação da lista da UE de jurisdições não-cooperantes,
a criação de um plano de ação para incluir os países de
desenvolvimento nos benefícios da transparência fiscal,
o aprofundamento do acervo referente à política fiscal

1 Texto baseado na intervenção do autor no Módulo “Cooperação Fiscal Internacional e Europeia”, da 3 ª Edição do Programa de Formação para ALTA DIRECÇÃO, 1 fevereiro 2018, promovido em parceria
entre a APB - Associação Portuguesa de Bancos e o IFB - Instituto
de Formação Bancária, Lisboa. Destaco que não existe uma definição uniforme para distinguir entre cooperação fiscal internacional e
cooperação fiscal europeia. Neste artigo, por cooperação fiscal europeia entende-se a que é vinculada aos fins gerais dos tratados que
instituem a UE.
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norteada por impulsos pro-gowth e de certeza fiscal.
Outros aspectos determinantes ocorridos em 2017 respeitam ao reforço: a) do apoio político à luta contra os
crimes fiscais e outros fluxos financeiros ilícitos, inclusive o branqueamento, e o financiamento do terrorismo,
b) da monitorização da efectiva implementação dos
padrões de transparência fiscal através de um processo
que em 2018-2020 será ainda mais minucioso, e a c)
publicação de metodologia destinada a avaliar a aplicação de princípios de corporate governance, incluindo
ao cumprimento das obrigações fiscais (compliance).
Foram igualmente definidos novos objectivos com a finalidade de criar novos canais e instrumentos de transparência, baseados no alargamento do acesso à informação e no reforço da cooperação através do emprego
de tecnologias mais avançadas.
Tudo o que mencionei torna urgente compreender
as alterações recentes e as perspetivas e tendências
de evolução da cooperação fiscal internacional e europeia, em especial quanto à evolução das condições de
mercado, e do seu impacto no modelo de negócio, na
proposta de valor e no controlo interno de um banco
ou no risco colocado pelas suas contrapartes no sentido de contribuir para reforçar a percepção do sector
e dos seus agentes como intermediários de confiança.
Perante tudo isto parece oportuno desenvolver o nosso artigo “Listas Negras e a Pressão Reputacional da
UE do G 20”2, visando nesta oportunidade enquadrar

numa perspectiva portuguesa as vertentes relevantes
para o sector bancário, em especial numa perspectiva
de risk intelligence. E, assim, contribuir para aprofundar
esta matéria com particular atualidade que é antes de
mais expressão do processo de transformação cultural
e institucional desencadeada pelos penosos eventos de
2007/8. Os quais originaram um novo contexto social
e económico no qual a reputação se afirmou como o
mais importante ativo de uma pessoa, organização ou
país, em especial do setor bancário. Sem bater à porta,
uma nova buzz word entrou no quotidiano: Economia
Reputacional.
Inegavelmente uma das consequências desta transformação é que o impacto da tributação na licença social de uma entidade alterou-se profundamente, podendo agora valorizá-la ou destruí-la. Na génese desta
situação está também a emergência de um novo padrão
de comportamento fiscal cuja violação é agora sentida
como uma ofensa grave contra a sociedade como um
todo, e contra o dever de solidariedade de participar nos
custos de financiamento, que recai sobre cada um dos
seus membros, na medida da sua capacidade contributiva. E que a sociedade impõe este padrão de comportamento através de uma força de coerção social que se
manifesta no plano das relações e atitudes, através de
ações de reprovação das práticas fiscais consideradas
inaceitáveis, e que conduziu, por exemplo, a Starbucks
ao pagamento voluntário de impostos na tentativa de
apaziguar a irritação dos consumidores.

2 InforBANCA, nº 109, jan-abril 2017, pp.24 -27.
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Novo padrão de cooperação fiscal
internacional e europeia
Em paralelo, a comunidade internacional consensualizou uma agenda que ambiciona trazer para o séc. XXI
os meios de cooperação fiscal do Estado-nação, no
sentido de o equipar com os meios adequados a assegurar que cada um “pay your fair share”, em especial
que as empresas são tributadas no local onde são gerados os seus lucros, e a neutralizar os desvios artificiais
de lucros, posto que afectam gravemente as receitas
tributárias, em particular as dos países em desenvolvimento. Destaco que a agenda que mencionei que já desencadeou o fim do segredo bancário e fiduciário para
efeitos fiscais, está a ser concretizada com ênfase na
transparência, disclosure e certeza fiscal, numa lógica
de vasos comunicantes com as iniciativas destinadas a
promover a estabilidade e a integridade dos mercados,
em especial a luta contra os fluxos financeiros ilícitos, e
com as iniciativas destinadas a criar condições de crescimento nos países em desenvolvimento, com prioridade em África, e bem assim com as iniciativas centradas
na segurança nacional, em resposta aos atentados em
solo europeu e ao crescendo de ciberataques graves.
Esta agenda é portadora da mais alta prioridade política, e dá sinais de ter entrado numa fase de aplicação
de medidas coercivas ou de sanções às jurisdições
que não cumprem os padrões internacionais de que é
exemplo lista das jurisdições não-cooperantes publicada pela UE em 5.12.2017. Assim confirmando que a
sua estratégia, na fase atual, consiste na pressão reputacional, visando inferiorizar a percepção de confiança
sobre as jurisdições listadas, como ante-câmara da calendarização da aplicação de medidas defensivas. Explorando o mal-estar provocado pela revelação pública
de diversos factos financeiros e fiscais, sentidos como
escandalosos à luz dos valores morais prevalecentes,
com a finalidade de incentivar essas jurisdições a praticarem os padrões europeus, que são mais exigentes
do que os do G20/OCDE. Embora coincidam todos na
utilização da arma reputacional ou das medidas defensivas, como meio de dissuadir quem recusa os padrões
que pretendem difundir à escala global. Ou seja: quem
cria os regimes (jurisdições), aqueles que os utilizam
(super-ricos e grandes empresas), ou os promovem
(intermediários fiscais).
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Destaco que a agenda que mencionei que
já desencadeou o fim do segredo bancário
e fiduciário para efeitos fiscais, está a ser
concretizada com ênfase na transparência,
disclosure e certeza fiscal, numa lógica
de vasos comunicantes com as iniciativas
destinadas a promover a estabilidade e a
integridade dos mercados, em especial a
luta contra os fluxos financeiros ilícitos

Como em anteriores oportunidades fiz notar estamos
a assistir a uma viragem na história da humanidade, importando compreender que uma das novidades mais
significativas da crise de 2007/8 para a governança
pública e privada é aquilo que venho designando como
a emergência do imposto como fonte de risco legal e
reputacional. Isto é algo que introduziu consequências
da maior importância ao nível da sua função enquanto
instrumento de governo, posto que veio dar nova vida
à sua função de meio apto a influenciar os comportamentos (económicos) humanos a bem da humanidade,
do interesse público, em especial de promoção de justiça social em revigoramento da sua função de meio de
obtenção de receita. E desafia os decisores públicos e
privados a repensarem os critérios de decisão de eficiência vs. equidade fiscal, e a ponderarem o risco reputacional do(s) contraparte (s).
A meu ver a mensagem de fundo desta mudança cultural e de enquadramento institucional é que a tributação constitui-se agora como um global strategic matter
para países, empresas e individualidades. Devido a isto
a procura da vantagem competitiva interpela directamente a liberdade contratual dos países e dos atores
económicos, em especial a dos bancos e das empresas
cotadas em bolsa, a afastarem-se de uma cultura de
laisser-faire fiscal para se centrarem numa cultura de
virtú fiscal. O que coloca aos decisores público e privado
o desafio de apurarem um fine-tuning entre risco e responsabilidade. E que num caso limite pode consistir na
(des)aprovação de uma prática de eficiência financeira
ou fiscal legal, mas percecionada como injusta à luz dos
valores prevalecentes na comunidade, isto é “legal but
not fair”.
Esta tarefa afigura-se-me ser um trabalho de Hércules, incluindo do ponto de vista do direito de defesa
ou da confidencialidade dos dados pessoais. Parecendo-me necessário reconhecer que neste fine-tuning
não será frequente encontrar-se terra firma, bastando

InforBanca N0 112 | FEV.2018

para o demonstrar referir que não existe uma definição
consensual das noções de justiça ou de responsabilidade...E que a defesa de interesses soberanos ou comerciais, nem sempre procede com obediência aos princípios da verdade ou da eficiência. O que explica porque
é que começou a difundir-se nos stakeholders mais
sofisticados uma estratégia de gestão, controlo e comunicação do risco legal e reputacional colocado pela
tributação, centrada no eixo da ação que a Realpolitik e
o eleitoralismo consideram óbvio há muito tempo: que
a tributação é demasiado importante para ser deixada
ao cuidado da comunidade fiscal, entendida no sentido
tradicional.
Outros aspetos de enquadramento institucional a
ponderar respeitam à afirmação, na U.E., do objetivo de
articular a política fiscal com a União Monetária e não
apenas com o funcionamento do Mercado Único e às
decisões da Comissão Europeia de considerar ilegais os
acordos fiscais entre a Starbucks e a Holanda e entre a
Fiat e o Luxemburgo que implicaram que cada estado
terá agora de cobrar entre 20 a 30 milhões de euros a
cada uma das empresas. Como então salientei3 estas
decisões da Comissão Europeia foram históricas e revestiram a maior importância, pois confirmaram a vontade política, ao mais alto nível, de afirmar uma nova era
fiscal que até então estava a ser gizada no papel e a enfrentar fortes resistências. Nesta medida o grande valor
destas decisões explicam-se por comparação ao feito
de Martim Moniz no sentido em que a Comissão Europeia abriu o portão assim permitindo a passagem de
uma nova mentalidade e grandes linhas orientadoras
que alteram no fundamental a tributação das grandes
empresas, em linha com o novo consenso internacional
e europeu. Algo que a decisão referente aos acordos
fiscais entre a Irlanda e a Apple (envolvendo a cobrança
de 13 mil milhões de euros), veio entretanto confirmar.
Outro dado decisivo a ponderar respeita às alterações
tecnológicas, em particular a transformação digital, em
especial nos domínios da fiscalização tributária ou do
dinheiro digital. No primeiro domínio saliento o surgimento de uma nova geração de meios de fiscalização
baseados no aprofundamento dos canais e instrumentos de troca de informação e outros meios de assistência mútua, tais como os controlos simultâneos, inspec-

3 “Lux Leaks. Auxílios de Estado à Fiat e Starbucks são ilegais”, Expresso Online, 21.10.2015 (artigo de Ana Sofia Santos, http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-21-Lux-Leaks.-Auxilios-de-Estado-a-Fiat-e-Starbucks-sao-ilegais- )

ções e auditorias que se prevalecem da blockchain ou
da análise e tratamento da informação em tempo real
com a finalidade de lutar contra a fraude e a evasão
fiscal , em especial beneficiar dos mecanismos de luta
baseados na inteligência artificial e data mining.
Todas estas alterações originam novas dinâmicas que
importa compreender e ponderar inclusive do ponto de
vista do impacto na confiança na sociedade, nos comportamentos dos clientes, no modelo de negócio, matrix de risco e proposta de valor – essencialmente, nas
vertentes da proteção de dados e dos consumidores,
da prevenção do branqueamento, da evasão fiscal, do
financiamento do terrorismo, em especial perpetradas
através do cibercrime. Sendo a este respeito relevante
notar que a Comissão Europeia apresentou recentemente uma ambiciosa estratégia para a tributação da
economia digital, tendo em vista designadamente que
as empresas tecnológicas “pay their fair share of taxes”, e para a cibersegurança.
Perante estes incontestáveis sinais, pode afirmar-se
que a cooperação fiscal internacional e europeia em
si mesma ou na conexão com a segurança nacional, a
proteção de dados, a luta contra os fluxos financeiros ilícitos ou a cibersegurança continuará a ocupar o centro e
a prioridade da agenda política internacional e europeia.
Dobrados 8 anos sobre a declaração do G20 relativa ao
fim do segredo bancário afirmou-se, como já se especificou, uma profunda mudança na cooperação fiscal internacional e europeia que vem sendo estruturada com
ênfase na transparência e na justiça fiscal. E cujo Leitmotif parece ser “everyone must pay their fair share of
tax in the right place at the rigth time”. Sendo que como
desde a primeira hora fiz notar a evolução das iniciativas
respeitantes às condições de cooperação internacional
e europeia entre autoridades tributárias confirmou que
estamos perante a afirmação de um padrão novo, e não
apenas de um aperfeiçoamento do padrão anterior.
Distintivo deste novo padrão de cooperação fiscal é a
presença interligada dos elementos seguintes: a) aceitação do new global tax standard, baseado na troca automática e obrigatória de informações; b) modelação de
um compromisso orientado pela adequação das regras
fiscais no sentido do alinhamento dos lucros tributáveis
com a substância económica que os origina; c) articulação entre os objectivos fiscais e outros objectivos com
relevância fiscal, em especial a luta contra os fluxos
financeiros ilícitos (branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e a corrupção); d) a proteção
de dados e a defesa dos países em desenvolvimento;
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e) potencial aplicação de medidas defensivas às jurisdições não-cooperantes, f) promoção da certeza fiscal, e
g) a aplicação de princípios de corporate governance ao
cumprimento dos deveres fiscais;
Tudo o que mencionei vem originando, uma mudança
irreversível na prática dos governos e mercados, inclusive nos investidores de referência , que é a meu ver
também a expressão da aspiração de uma nova cidadania económico-financeira. Opto assim nesta oportunidade e dada a impossibilidade de examinar em toda
a sua extensão o sentido e o alcance da mudança em
curso por salientar algumas das suas consequências
mais importantes, e que se julgam ser: i) a renovada importância do imposto como instrumento político e económico4, em especial para a promoção da consolidação
fiscal, da expansão real da economia e de boas-práticas
empresariais; ii) a necessidade de redefinir os critérios
de avaliação do risco legal , em especial nas operações
de cross-border financing;iii) a emergência do imposto
como fonte de risco reputacional, iv) a crescente sofisticação da actividade dita de compliance e da sua relevância para a criação de valor, inclusive de gestão, e v)
a limitação da liberdade contratual no tocante à planificação fiscal e ao raio de acção dos intermediários fiscais
Os vários planos que especifiquei não são estanques:
interagem necessariamente entre si. Assim impulsionando, também, um novo relacionamento entre os
ditos reguladores financeiros e as autoridades fiscais,
assente numa maior coordenação, no plano nacional
ou multilateral. O que não deixará de ter consequências
várias na criação de regimes fiscais de nula ou baixa
tributação, incluindo relativos a não-residentes, no regime de acesso à informação bancária para efeitos de
troca internacional entre autoridades fiscais, nos regime de protecção da base tributária nacional, e na organização do modelo de negócio, inclusive na gestão do
risco legal e reputacional inerente à liberdade contratual. Outra vertente fundamental respeita ao relacionamento entre os investidores institucionais e as empresas (multinacionais) nas quais investem, centrado na
crescente exigência de que estas adoptem estratégias
fiscais transparentes e de responsabilidade social alinhadas com as prioridades da cooperação internacional
e europeia com ponderação dos interesses de todos os
stakeholders.

4 A política fiscal é tida, agora, junto das esferas internacionais mais
influentes como a chave para promover o crescimento económico
inclusivo. Através da articulação entre eficiência e equidade na distribuição da carga fiscal, baseada em fórmulas novas. As quais colocam em causa o pensamento convencional que influenciou durante
décadas a política fiscal da República Portuguesa.
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Portugal afirmou em 2017 passos decisivos. Entrou em vigor
um pacote legislativo Anti-Testa de Ferro que pretendeu
facilitar a identificação das pessoas singulares que detêm
o controlo de entidades ou a troca de informações relativas
a decisões fiscais prévias transfronteiriças. Este pacote
proibiu os valores mobiliários ao portador, assim reforçando
significativamente o regime nacional da troca de informações
financeiras, incluindo da automática.

Neste contexto Portugal afirmou em 2017 passos decisivos. Entrou em vigor um pacote legislativo Anti-Testa de Ferro que pretendeu facilitar a identificação das
pessoas singulares que detêm o controlo de entidades
ou a troca de informações relativas a decisões fiscais
prévias transfronteiriças. Este pacote proibiu os valores
mobiliários ao portador, assim reforçando significativamente o regime nacional da troca de informações
financeiras, incluindo da automática. Outras alterações
importantes respeitam às revisões dos acordos de dupla tributação de Portugal com a Finlândia e com a França e que traduzem na letra da lei, o espirito da nova geração de normas anti-evasão fiscal resultante do novo
padrão de cooperação fiscal internacional e europeu.
Acresce a obtenção de nota máxima na última avaliação efectuada pela FATF - Financial Action Task Force.
Estes são tempos de transição e mudança. Continuarão a desencadear-se-ão profundas alterações, nas
condições institucionais e nas práticas empresariais,
o que como desde 2010 venho alertando originará: a)
a novas condições e formas de crédito; b) a novos critérios de decisão na criação de produtos e serviços
financeiros em regimes fiscais de nula ou baixa tributação, incluindo os relativos a não-residentes; c) de tratamento da informação de clientes para dar satisfação
às exigências legais de assistência internacional no
apuramento dos factos relativos à sua situação fiscal,
à cobrança do imposto devido e à luta contra fluxos financeiros ílicitos , e d) de uso empresarial, em especial
por grupos multinacionais, incluindo bancários, de jurisdições de nula ou baixa tributação por razões de neutralidade fiscal e estrutura legal.
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Prevenção do conflito
Compliance e a criação de valor
Todos estes desenvolvimentos têm mais importância
para os interesses económico-financeiros de Portugal do que se pensa, posto que traduzem o que venho
designando por um novo padrão de cooperação fiscal
europeu e internacional baseado numa nova geração
de normas anti-evasão fiscal, que visa em especial facilitar a identificação das pessoas singulares que detêm
o controlo de pessoas coletivas. Na prática tudo isto traduz-se em novas condições de mercado, em particular
de risco regulatório, financeiro e reputacional, que julgo
serem representativas do novo padrão que regerá a sociedade, incluindo nos serviços bancários.
Faço igualmente notar a articulação da agenda da
transparência fiscal com a da luta contra os fluxos financeiros ilícitos, na qual Portugal obteve classificação
máxima, na avaliação que mencionei.Isto é porque o
quadro legal e institucional passou a dar melhor cumprimento aos padrões internacionais. Devido a tudo isto
sou da opinião que se entrou numa nova fase posto que
todas estas alterações, e outras que já se perfilam, introduzem mudanças significativas na ordem estabelecida, em especial na avaliação do risco, da supervisão,
fiscalização e da aplicação judicial. Sendo de prever
que os próximos anos irão traduzir uma forte pressão
do supervisor, da autoridade tributária e dos media no
sentido de verificar a implementação dos novos quadros legais e regulamentares que referi e outros mais.
Neste contexto o risco associado à fiscalização nunca
foi tão elevado, muito devido ao risco reputacional decorrente da pressão mediática desencadeada pela afirmação nas relações e redes sociais de uma dinâmica
de reprovação moral de irregularidades financeiras, em
especial a que respeitam ao não-pagamento do imposto devido. E que como se mencionou, pode desencadear explosões reputacionais com severas consequências na licença social da marca, além de sanções legais,
incluindo prisão dos responsáveis. Indiscutivelmente
esta nova dinâmica social e institucional impõe que todos e cada um dos colaboradores e dirigentes sejam
responsáveis pelo cumprimento da normas legais e
procedimentos internos aplicáveis à sua função5.

5 Tenha-se presente que os deveres preventivos em vigor reforçam
este sentido interpretativo.

A cooperação fiscal internacional e europeia, a meu
ver, interpela a uma alteração de mentalidades e práticas, no sentido de o compliance ser encarado como
parte integrante do núcleo central da função de cada
colaborador ou dirigente, e não como algo exterior à
função. Isto recomenda a promoção de uma cultura
institucional com prioridade máxima à aplicação dos
quadros legais, em especial os referentes ao governo societário, às supervisões comportamental e prudencial e à protecção dos consumidores. Recomenda
igualmente o reconhecimento da necessidade da crescente sofisticação da organização da actividade dita de
compliance e da sua relevância para a criação de valor
para os stakeholders, inclusive da gestão. Com a finalidade de aumentar a capacidade de controlo interno
para dar resposta à pressão regulatória, de supervisão
e dos riscos inerentes ao ambiente comunicacional /
banca digital, designadamente através da modelação
de “risk-based approach” com o intuito de maximizar
a eficiência de meios, e a racionalização de custos, posto que as diferentes actividades e os perfis de clientes
e outras contrapartes, comportam diferentes níveis de
risco, inclusive quanto à sua natureza.
Dito de outro modo, o novo contexto social e enquadramento institucional desencadeado pela cooperação
fiscal internacional e europeia interpela o modelo de
compliance fiscal, incluindo as profissões nele exercidas a repensarem o essencial do seu modus operandi
no reconhecimento que os deveres preventivos, em especial os referentes à evasão fiscal, ao branqueamento,
ao financiamento do terrorismo e à corrupção, estão ao
serviço da protecção da sociedade com a finalidade de
impedir a utilização indevida do sector bancário. A este
propósito venho advogando a crescente importância da
prevenção do conflito, desde logo através do alinhamento da estrutura humana e material de compliance
fiscal com a política geral de risco da empresa, e do reforço:
• da política formativa por forma a identificar colaboradores e dirigentes com as obrigações impostas pela
legislação em vigor e com as novas realidades, em
especial o risco reputacional, a transformação digital,
o dinheiro digital e o cibercrime.
• das competências referentes à produção e análise
de informação (risk intelligence), com o objectivo
duplo de contribuir para o crescimento da empresa
e de reforçar a cultura de colaboração com as autoridades, incluindo a Autoridade Tributária e Aduaneira,
em testemunho de responsabilidade social.

�
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As instituições financeiras nacionais utilizam diferentes modelos de gestão de carteiras de investimento
para gerir o património dos clientes que optam pela
gestão discricionária.
O modelo apresentado neste artigo procura ultrapassar aspetos de menor robustez nos modelos utilizados
por algumas instituições financeiras, nomeadamente:
• Defende a realização de uma análise independente
para a selecção dos instrumentos financeiros que o
constituem, isto é, não dá preferência aos instrumentos financeiros da própria instituição financeira (arquitectura aberta);
• Utiliza as classes institucionais dos fundos de investimento sempre que possível, para que o investidor tenha o custo mais baixo possível, abdicando de qualquer retrocessão que houvesse a receber no caso de
utilização de classes de retalho;
• Escolhe os instrumentos financeiros que compõem
a carteira com base em critérios que melhor defendem os interesses dos aforradores, designadamente
o Alpha1, Tracking Error2 e o Information Ratio3. Se
nenhum dos fundos consegue gerar Alpha de forma
consistente, então a escolha recai sobre um ETF4;
1 Alpha é um indicador de performance que mede a diferença de performance entre um fundo de investimento e o seu índice de referência, o benchmark.
2 Tracking Error é o desvio padrão do Alpha, ajuda a perceber se o gestor de um fundo de investimento consegue, de forma consistente,
bater o seu benchmark.
3 Information Ratio é um indicador de Alpha ajustado ao Tracking Error. A sua fórmula é Alpha / Tracking Error. Um fundo de investimento será tanto melhor quanto maior o Information Ratio.
4 De acordo com o glossário da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, ETF (Exchange Traded Fund) consiste num fundo de investimento aberto admitido à negociação em bolsa de valores e que visa
obter um desempenho dependente do comportamento de um determinado indicador de referência (seja este um índice, um activo ou
uma estratégia de investimento). Note-se que o desempenho deste
fundo apenas em determinados contextos, e em certos horizontes
temporais, é idêntica à do indicador de referência.
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Vantagens
Este modelo oferece ao aforrador uma exposição
global, bastante diversificada, pois prevê a realização
de investimentos nas várias classes de activos: acções,
obrigações e mercado monetário; mas também uma
exposição geográfica muito abrangente que inclui Estados Unidos, Europa, Ásia-Pacífico, Mercados Emergentes e Japão.
Trata-se de um modelo que preconiza a estratégia
de comprar e manter os investimentos no longo prazo
(buy-and-hold), isto é, existe pouca rotatividade dos
instrumentos financeiros que o constituem. É definida
uma carteira inicial com base numa matriz que atribui
a cada classe de activos e região geográfica um determinado peso:
E.U.A.

Mercados
Emergentes

Ásia-Pacífico
sem Japão

Japão

Global

a%

b%

c%

N/A

N/A

N/A

d%

e%

f%

N/A

N/A

N/A

Europa
Obrigações Soberanas
Obrigações corporativas investment grade
Rendimento fixo

Rendimento variável

6

5

g%

h%

N/A

N/A

N/A

N/A

Obrigações indexadas à inflação

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

i%

Obrigações convertíveis

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

j%

Obrigações corporativas high yield

Acções de grande capitalização

k%

l%

m%

n%

o%

N/A

Acções de pequena capitalização

p%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Acções com dividendo elevado

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

q%

Imobiliário

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

r%

• Utiliza um critério quantitativo para determinar a
redução e aumento de exposição ao mercado, de
forma a proteger a carteira de quedas violentas, em
detrimento de confiar na intuição, emoções e, eventualmente, alguns vícios de raciocínio que caracterizam as tomadas de decisões de investimento da
maioria dos gestores.
5 Obrigações corporativas investment grade são obrigações emitidas
por empresas com rating (notação financeira) elevado. Trata-se de
empresas com probabilidade reduzida de incumprimento das suas
obrigações financeiras.
6 De acordo com a Proteste Investe, Obrigações corporativas high
yield são obrigações emitidas por empresas cujo rating (notação
financeira) é baixo. Trata-se de empresas em que existe uma significativa probabilidade de incumprimento das obrigações financeiras. Assim, para se conseguirem financiar junto dos mercados,
estas empresas têm de oferecer taxas de juro mais elevadas (daí a
designação High Yield).

Estes pesos variam ao longo do ano com a variação
de preços do mercado, por isso é feito um rebalanceamento dos pesos no final do ano, para que estes voltem
aos valores iniciais.
O peso de cada uma destas componentes da carteira
depende do perfil de risco do cliente: Defensivo (alocação máxima a rendimento variável de 30%) ou Moderado (alocação máxima a rendimento variável de 50%).
Uma estratégia buy-and-hold é muito sensível a
quedas abruptas de mercado. Em períodos de grande
fraqueza no mercado, como foi por exemplo o último
trimestre de 2008 com a crise do Lehman Brothers,
esta estratégia poderia apresentar retorno de -30%, o
que não seria suportável pela grande maioria dos aforradores, que não estão preparados para ver variações
de carteira com amplitude tão elevada.
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Para reduzir a exposição da carteira de investimentos a
uma queda abrupta no mercado, designadamente nas
classes de activos de maior risco, é necessário utilizar
uma métrica que dê a perceber que o mercado começa a
estar “com febre”, para que se possa reduzir a exposição a
classes de activos com risco elevado antes de o mercado
“adoecer de forma mais grave”, isto é, cair 40% ou 50%.

Para reduzir a exposição da carteira de investimentos a uma queda abrupta no mercado, designadamente nas classes de activos de maior risco, é necessário
utilizar uma métrica que dê a perceber que o mercado
começa a estar “com febre”, para que se possa reduzir
a exposição a classes de activos com risco elevado antes de o mercado “adoecer de forma mais grave”, isto
é, cair 40% ou 50%.
O “termómetro” utilizado é um indicador quantitativo
de momentum que compara o nível actual de cada uma
das componentes da carteira com uma média histórica.
Considera-se que o mercado está “com febre” quando
o nível actual de uma componente passa a ser inferior à
sua média histórica, isto é, a classe de ativos está com
momentum negativo.
As componentes que passam a ter momentum negativo são substituídas por activos que oferecem protecção em caso de queda no mercado accionista, os
activos protectores: Mercado Monetário e Obrigações
Soberanas.
Assim, quanto maior o número de componentes que
têm momentum negativo, maior a percentagem de alocação aos activos protectores, reduzindo a exposição
ao mercado e protegendo a carteira de quedas abruptas de valor.
Por exemplo, um investidor que tivesse investido num
ETF que replicasse o índice MSCI World, um índice de
acções de todo o Mundo, em 2000 teria vivido uma
queda de 51,9% no valor do seu património e em 2008
uma queda de 59.4%. Se tivesse utilizado um indicador
de momentum para determinar quando deveria reduzir
a exposição ao mercado, as quedas no seu património
seriam de apenas 9,7% e 13,9% respectivamente.
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Desta forma, é retirada a subjectividade na tomada
de decisão de reduzir ou aumentar exposição ao mercado. O modelo não está sujeito às influências emocionais que o gestor traria para a gestão da carteira. A
decisão de aumentar ou reduzir exposição ao mercado é algo que, nos modelos utilizados pela maioria das
instituições financeiras nacionais, toma muito tempo ao
gestor. Com a utilização de um indicador quantitativo,
o gestor ganha tempo para dedicar à análise aprofundada do instrumento financeiro que deve ser utilizado
para cada uma das componentes.
A escolha do instrumento financeiro utilizado para
cada uma das componentes da carteira é feita de forma independente e com o único objectivo de defender
os melhores interesses do investidor. Para cada componente da carteira, e.g. “Obrigações soberanas na
Europa”, são comparados pelo menos quatro fundos
de investimento de diferentes casas e pelo menos um
ETF. Nesta comparação não se inclui a percentagem de
retrocessão que é paga à instituição financeira que utiliza o instrumento financeiro, aliás, se forem escolhidos
fundos de investimento, é comprada a sua classe institucional sempre que possível, que tem uma comissão
de gestão mais reduzida. Só é preferido um fundo de
investimento a um ETF se o gestor daquele conseguir
de forma consistente bater o seu índice de referência,
isto é, o fundo que tiver maior Information Ratio, é esse
acompanhamento que deve ser feito pelo gestor da
carteira, uma vez que estes indicadores são dinâmicos.

Conclusão
Com a integração das regras da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II (DMIF II) na legislação nacional, nomeadamente, a obrigatoriedade de
informar o aforrador de todas as comissões envolvidas na compra dos fundos, inclusive as retrocessões,
as casas gestoras dos fundos de investimento estão a
mudar a forma de trabalhar, e muitas estão a eliminar
as classes de retalho que pagam retrocessões. No contexto atual, as instituições financeiras teriam vantagem
em implementar modelos de gestão semelhantes ao
apresentado neste artigo.
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Banca 4.0
A Banca Digital
do Futuro
A Revolução Digital
Big Data. Automação. Inteligência Artificial e Advanced
Analytics. Cloud Computing. Bitcoin e criptomoedas.
Blockchain. NFC. Cyber Security. Economia Peer-to-Peer. WCM e CRM – Web Content & Customer Relationship Management; E-Commerce e E-Marketplaces.
Identificação biométrica e contactless Web Analytics.
Todas estas palavras e expressões são alguns exemplos dos conceitos que dão corpo à profunda transformação que as economias estão a conhecer: a quarta revolução industrial, a da economia digital. Revolução que
consiste na fusão de métodos correntes de produção
com os mais recentes desenvolvimentos na tecnologia
de informação e comunicação, e que se tem desenvolvido a um ritmo frenético impulsionado pela tendência
de digitalização da economia e da sociedade.
Fruto da digitalização da sociedade e das diferentes
indústrias, o cliente final é hoje mais informado, conectado e com acesso a uma oferta global. Este fenómeno gera um ambiente mais competitivo, mas com
oportunidades para as empresas melhor preparadas.
Ao dispor das empresas estão tecnologias inovadoras
que transformam a relação com o cliente final, os trabalhadores e entre empresas. O recurso às tecnologias
disponíveis e uma abordagem focada no cliente ditam o
sucesso do tecido empresarial na adaptação aos desafios dos mercados atuais.
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Contudo, verdade seja dita, para as pessoas e empresas, no que ao sector bancário diz respeito, o banco não
mudou assim tanto nas últimas décadas. Das contas
correntes às contas poupança, dos cartões de crédito
ao crédito hipotecário, nós “consumimos” os produtos/serviços prestados pelos bancos, praticamente, da
mesma maneira que os nossos pais o fizeram. Por outro
lado, outras indústrias conheceram mudanças disruptivas e extremas; por exemplo, o transporte urbano de
pessoas é hoje radicalmente diferente devido à Uber e
a Airbnb mudou completamente a forma como passamos a escolher os locais de férias. Esta transformação
(ainda) não aconteceu com esta força disruptiva no sector bancário, mas há cada vez mais sinais que apontam
na transformação de todo o modelo de negócio, dando
origem a uma banca diferente, uma banca 4.0.
O negócio bancário, aliás, foi quase sempre vanguardista nos processos inovadores, pelo que não podia
ficar de fora deste processo revolucionário. Sinal disso
mesmo é o seu contributo para a economia digital com
conceitos idiossincráticos, como é o caso das Fintechs,
dos Finserv e (ainda que não de sua exclusiva responsabilidade) das Bitcoins. [Ver Figura que evidencia a
relação forte entre a evolução tecnológica e o negócio
bancário]

A inevitabilidade da Banca Digital
“[...] Fruto da digitalização da sociedade
e das diferentes indústrias, o cliente final
é hoje mais informado, conectado e com
acesso a uma oferta global. Este fenómeno
gera um ambiente mais competitivo, mas
com oportunidades para as empresas
melhor preparadas. Ao dispor das
empresas estão tecnologias inovadoras
que transformam a relação com o cliente
final, os trabalhadores e entre empresas.
O recurso às tecnologias disponíveis e
uma abordagem focada no cliente ditam o
sucesso do tecido empresarial na adaptação
aos desafios dos mercados atuais.”

A inércia de quem se mantiver arreigado aos processos existentes e aos sistemas de distribuição tradicionais vai ter um custo bem alto. É compreensível
a resistência, pois é preciso um árduo planeamento e
capacidade de previsão, para poder-se reformar/reposicionar os negócios em torno desses mecanismos
profundamente disruptivos. E, mesmo assim, a vitória
não está assegurada, pois, na maior parte dos casos
das revoluções tecnológicas, a mudança relança novas
empresas dominantes.
Falando de uma forma ainda mais clara, os cheques
e os TPA vão acabar, o dinheiro físico vai deixar de circular, os pontos de venda vão ter de se adaptar a uma
lógica de venda sensorial e de experiência, os social
media reforçarão a sua posição como modelo de distribuição – e capazes de gerar ROI –, a digitalização de
processos de gestão e venda associada à customização
dos produtos serão a pedra angular do negócio bancário. E não vale a pena afirmar que nem todos os clientes
querem/sabem utilizar a banca electrónica e que ainda
há tempo para se adaptarem à revolução digital, desse
lado estarão claramente os perdedores.
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(SWIFT)

70’s

TERMINAIS E PCs

REDES LOCAIS

A tecnologia está a transformar os fluxos de trabalho e os processos no sector dos serviços financeiros.
Várias tarefas que têm sido realizadas através da intermediação do papel-moeda, da interacção humana e de
sistemas informáticos volumosos são agora realizadas
inteiramente através interfaces digitais. A ruptura que a
tecnologia está a processar no sector financeiro é enorme.
A implicação desta transformação tecnológica faz-se
sentir em quase todos os tipos de actividades financeiras, desde os sistemas de pagamentos aos serviços
bancários online, passando pela gestão de patrimónios,
concessão de crédito e captação de capital. As instituições financeiras são agora obrigadas a encontrar uma
forma de desenvolver novas plataformas, que vai muito
para além de fazerem meros upgrades das infraestruturas existentes; por outro lado, as start-ups financeiras, em associação com os incumbentes ou a explorarem autonomamente novos segmentos de mercado,
estão obrigadas a dimensionar os seus negócios enquanto enfrentam uma maior regulamentação e políticas de governança.
A fronteira tecnológica do sector financeiro define-se
em três oportunidades: i) aumentar a eficiência com a
“internet das coisas” (IoT); ii) oferecer uma melhor experiência ao cliente através da Inteligência Artificial (AI);
iii) desenvolver e potenciar a plataforma blockchain.
Para melhor compreender o comportamento do
cliente e fornecer serviços mais personalizados, as instituições financeiras estão a implementar dispositivos
IoT à sua base de clientes; por exemplo, algumas companhias de seguros, para o produto seguro automóvel,
estão a fornecer dispositivos de rastreamento que os
clientes colocam no seu carro e, desta forma, o seguro
pode ser customizado em conformidade com o efectivo potencial de risco de sinistro do cliente. Esta abordagem fará com que clientes e empresas financeira obtenham benefícios tangíveis.
Perante o reconhecimento de vários bancos da incapacidade dos seus sistemas e aplicativos aferirem o
grau de conveniência e satisfação do cliente, estão a
ser implementados vários pontos de captação de informação para serem trabalhados por sistemas baseados em AI, para aprimorar a experiência do cliente. A AI
aprenderá sobre os hábitos de consumo do cliente, por
exemplo, ao rastrear e analisar as transacções dos seus
cartões. Com base nesses dados, os bancos ficam mais
capazes de planear o seu orçamento e criarem uma
oferta personalizada, ao mesmo tempo que ajudará na
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Tecnologia e sistema financeiro sempre de mãos dadas

conexão com os sistemas internos para fornecer rapidamente o acesso aos dados certos ou para inserir informações do cliente; além disso, a AI conversacional
no sector bancário também é usada na prevenção de
fraudes, pois pode ser programada para monitorar e reconhecer sinais de alerta de actividades fraudulentas e
enviar notificações.

Blockchain: a internet do valor
A condução desta revolução digital está a passar pela
tecnologia blockchain. O foco principal desta tecnologia
é fornecer relações transparentes e confiáveis entre
os participantes numa rede, sem a necessidade de ter
uma monitorização centralizada. A sua implementação
levou ao desenvolvimento de aplicações transformadoras no sector de serviços financeiros: as capacidades de processamento de transacções em tempo real
blockchain estão a acelerar a validação e finalização das
transacções, permitindo pagamentos instantâneos; a
eliminação da necessidade de intermediários, criando
uma rede descentralizada, está a reduzir drasticamente
os custos de transacção.
Apesar do trabalho considerável que tem sido feito
recentemente na área da economia peer-to-peer, na AI
e na IoT, a maior parte das tecnologias e soluções para
acesso a informação do mundo real continuam ainda
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fechadas ou para plataformas ou aplicações específicas. Nesse sentido, os esforços vanguardistas do sistema bancário e financeiro em geral são passos importantes na direção certa na definição de uma arquitetura
IT centrada nas pessoas, que vai para além de dispositivos, tecnologias, serviços e entidades; e, por outro, de
desenvolver um conjunto de blocos, middleware e/ou
serviços que possam ser utilizados para construir aplicações orientadas para as pessoas de uma forma aberta e mais efetiva, numa variedade de domínios.
A blockchain é, dentro deste princípio da democratização tecnológica, uma nova tecnologia excitante que
pode revelar-se uma inovação disruptiva, em tudo semelhante a outras tecnologias, como a máquina a vapor
e a internet, que desencadearam revoluções industriais
anteriores, e com o poder de alterar os modelos económicos e empresariais existentes. A tecnologia dos
“blocos-em-cadeia” possui o potencial de proporcionar
ganhos de produtividade para várias indústrias, desde
logo no sector financeiro, com a sua capacidade de permitir desintermediação, melhorar a transparência e aumentar a auditabilidade, reduzir de forma significativa
os custos de transacção, introduzindo maior eficiência
nas cadeias de valor existentes, desafiando os modelos
de receitas e abrindo novos mercados.
No entanto, importa relevar que a tecnologia está ainda numa fase embrionária de desenvolvimento e com
desafios e riscos pela frente, tanto técnicos quanto
regulatórios, que precisam de ser resolvidos antes de
alcançar uma adopção generalizada. De facto, neste
momento mantêm-se questões sobre a sua escalabilidade, interoperabilidade, segurança, custos de transição, privacidade de dados e governance.

A Banca Digital é Móvel
Num momento em que o sector financeiro recupera
o fôlego, depois de passar por um longo período turbulento, os bancos estão a adaptar-se a um mercado
diferente – um mercado que recompensa o controlo de
custos e a gestão de riscos, mas que também oferece
novas oportunidades de crescimento. Acresce, no meio
desta alteração de paradigma do negócio, a necessidade imperiosa que o sector financeiro tem de atrair uma
nova geração de clientes, habituados à tecnologia, que
esperam e exigem melhores serviços e mais conveniência, incluindo um acesso fácil a canais de comunicação na web e móveis. O efeito millennials.
Este é um importante factor indutor que faz com que
um maior número de bancos modernize os seus processos essenciais de negócio, oferecendo níveis extraordinários de serviço e eficiência, desde a abertura

de contas sem transtornos até o processamento de
empréstimos com rapidez e de acordo com as normas
regulamentares, ao mesmo tempo que reduz consideravelmente os custos operacionais.
O telemóvel/smartphone veio mudar tudo. Os clientes vivem num mundo always-on e orientado por aplicativos, obrigando que o acesso a informações e à possibilidade de concretizar negócios, sem fricção, sejam
entregues 24x7 nos vários pontos de contacto entre as
partes.
Nesta “idade do cliente” é fundamental capturar a sua
atenção e impressionar desde o início, pelo que a velocidade e racionalização das interacções iniciais são decisivas. O cliente é cada vez mais incompreensivo com
os processos manuais, lentos e propensos a erros.
Esta realidade está a transformar o modelo de negócio de todo o sector financeiro.
O factor custo é também um dos principais pilares do
novo paradigma, com os clientes a serem atraídos pelo
ultra-low cost, com os produtos ou serviços a serem
vendidos a clientes com margens ultrabaixas ou mesmo sem qualquer custo, num ambiente com poderosas
ferramentas de comparação de preços, criando uma
maior transparência e escolha para os consumidores,
e leilões invertidos, em que os vendedores através de
um mecanismo de leilão devem fazer o melhor preço
para os compradores. A nova tecnologia trouxe com ela
o pricing baseado no consumo/utilização.
Como referido, trata-se também da era da soberania
do cliente, do customer empowerment a eliminar os
intermediários desnecessários e de criação de valor
através de personalização (customização). O cliente
bancário passará a exigir um serviço instantâneo para
produtos digitais e com fricção reduzida, o que torna
inevitável a digitalização/automação de processos de
negócios e a simplificando a experiência de compra.
Todo o ecossistema vai estar em mutação, pois não
basta ter a própria oferta organizada para competir,
passando a ser necessário construir um ambiente para
que outros possam criar valor para si mesmos. As formulações crowdsourcing vão ganhar escala, explorando a diversidade da contribuição como uma ferramenta
competitiva, na valorização de plataformas alternativas
“comunitárias”, para a criação de conexões entre indivíduos e grupos para seu benefício mútuo. A ligação ao
cliente é a fonte do valor.

�
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A BANCA DO FUTURO
VISTA PELOS JOVENS
DO PRESENTE
Rita Machado
Educação Financeira APB
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“The lack of Finantial Education in Europe is a serious problem (…) Some countries
are doing better than others but more action is needed, also at the EU level. You
can compare this to a driver´s license. Accidents will happen if you do not manage it
properly. We need more leadership, also from the European Institutions.”
Wim Mijs
(CEO da Federação Bancária Europeia)
EBF Press Release,Janeiro 2018

As políticas de Educação Financeira que têm vindo a
ser estabelecidas na Europa, muito em sintonia com o
trabalho desenvolvido pela OCDE, têm como objectivo de médio/longo prazo a capacitação dos cidadãos
no sentido da tomada de decisões fundamentadas,
conscientes e responsáveis no domínio da utilização
do dinheiro e da gestão das finanças pessoais. Exemplos disso, em Portugal, são a existência de um Plano
Nacional de Formação Financeira que tem vindo a ser
ampliado a diversos públicos-alvo, assim como um
conjunto crescente de iniciativas desenvolvidas por inúmeras entidades públicas e privadas.
A Associação Portuguesa de Bancos (APB) abraçou
há já alguns anos esta causa e dando continuidade ao
compromisso assumido pelo sector no sentido da congregação de esforços conducentes ao desenvolvimento de ações que possam contribuir para o aumento da
literacia financeira em Portugal, tem tido um papel activo na realização de iniciativas neste âmbito.

A mais recente iniciativa da APB decorreu no final do
ano passado e consistiu numa atividade designada por
Innovation Challenge que contou com o apoio da Junior
Achievement Portugal, com quem a APB têm vindo a
realizar, de forma sistemática, acções de literacia financeira dirigidas à população em idade escolar. Esta iniciativa foi dinamizada pelo grupo de trabalho de Educação
Financeira da APB, composto por elementos de vários
bancos associados.
Ao longo de um dia de trabalho, cerca de 100 alunos
de 5 Escolas da grande Lisboa, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, estiveram reunidos para
tentar responder ao desafio que lhes foi lançado:
“Tendo em Consideração a tua experiência e as tuas
necessidades….Como imaginas um BANCO no FUTURO?” Como será o Banco ideal? Que produtos/serviços
deverá disponibilizar? Como se poderão diferenciar os
vários Bancos no mercado? Que fatores serão decisivos para a escolha de um Banco?
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Foram constituídas 20 equipas que trabalharam sob
a orientação de 16 mentores do Grupo de trabalho da
APB, tendo sido seleccionadas 10 que passaram à fase
final e tendo sido posteriormente escolhidas 3 equipas
vencedoras, após a apresentação de um pitch do seu
projeto. A selecção das equipas foi feita por um júri que
reunia elementos da APB/IFB e de vários Bancos.
A equipa vencedora, composta por 5 alunos, irá participar numa outra iniciativa que consiste em passar
um dia com um CEO de um Banco. Estes jovens terão
uma experiência de aproximação à vida activa, acompanhando o dia a dia de um gestor de um banco e terão
ainda oportunidade de compreender como funciona a
actividade bancária e acima de tudo, perceber qual o
papel desempenhado pelos Bancos na Economia.
No tocante ao balanço deste dia de brainstorming
sobre o Banco do Futuro, foram muitas as ideais que
surgiram podendo ser identificado um denominador
comum à maioria das propostas: desmaterialização,
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facilidade de acesso, proximidade e segurança foram
os aspectos mais valorizados nas soluções apresentadas. Para a generalidade dos jovens o Banco do Futuro
é visto como uma “plataforma digital” que sirva os interesses e necessidades dos clientes: levantamentos
e pagamentos através da utilização de impressão digital, leitura da retina e dispositivos móveis; existência
de consultores virtuais que façam o aconselhamento
dos clientes; Introdução de criptomoedas no sistema
bancário, foram algumas das ideias que surgiram. São
ainda de destacar dois aspectos curiosos e relativamente aos quais encontrámos alguma preocupação e
sensibilidade nestas faixas etárias, a saber: Segurança
e Preocupação Social. A segurança é muito valorizada e a sua garantia pode ser perspectivada como um
serviço a prestar ao cliente e pelo qual estão dispostos
a pagar. Sem prejuízo da confiança existente nas instituições e no Sistema Financeiro (que continuam a ser
dimensões bastante valorizadas), estes futuros clientes admitem pagar para garantir a segurança do seu
dinheiro, tendo chegado a ser proposto um sistema
de pagamento proporcionalmente indexado aos rendimentos dos clientes. Relativamente à preocupação
social, foi interessante constatar que os jovens valorizam soluções ágeis e ajustadas ao seu perfil mas não
descuram a necessidade da manutenção de soluções
direccionadas para as gerações anteriores e para um
perfil de utilizadores que não é o seu. Nesta dimensão
surpreendeu-nos uma proposta que, ainda que provavelmente não inexequível do ponto de vista financeiro,
revela uma clara preocupação social: Criação de uma
ATM móvel para servir localidades isoladas e a população mais idosa.
Cumpre-nos agora fazer chegar estas ideias e mensagens a quem, no terreno, reflecte sobre o futuro do
modelo de negócio da banca e, quem sabe, contribuir
de alguma forma para esta reflexão.
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As próximas iniciativas da APB a nível de Educação Financeira decorrerão em março no âmbito da European
Money Week (iniciativa da Federação Bancária Europeia), que registará este ano a sua 4ª edição e em que
participarão cerca de 30 países. O desafio lançado para
esta edição foi a realização de um Quiz de Educação Financeira. Trata-se do 1º Quiz Europeu sobre Educação
Financeira que chegará a milhares de jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos. O objectivo
desta actividade lúdica é contribuir para o aumento dos
níveis de literacia financeira e para uma maior sensibilização dos jovens para a importância do tema, fazendo-o de uma forma divertida.
O Quiz foi desenvolvido pelas Associações de Bancos
dos vários países que integram o Grupo de Trabalho de
Educação Financeira da Federação Bancária Europeia.
Será disponibilizado na plataforma de aprendizagem
online (Kahoot!) e integra, para além de temas de literacia financeira nomeadamente no tocante à gestão das
finanças pessoais, um conjunto de perguntas elementares sobre matemática, cibersegurança e banca online.
Será jogado em contexto de sala de aula por cerca de

7000 turmas de alunos. As finais nacionais decorrerão
em março, na European Money Week e os vencedores
de cada país irão participar nas finais europeias que se
realizarão em maio em Bruxelas. A APB participará nesta iniciativa estando assim Portugal representado. Fica
o compromisso de trazer informação atualizada sobre
o Kahoot! no próximo número da Inforbanca. Até lá
deixamos a sugestão do vídeo European Money Quiz:
https://www.youtube.com/watch?v=raB dOoil1M
A continuidade do trabalho no âmbito da Educação
Financeira é fundamental e absolutamente crítico nos
dias de hoje. Os últimos dados do relatório PISA1, publicados em 2016, revelaram que mais de 1 em cada 5 alunos com 15 anos de idade obtiveram resultados abaixo
do nível elementar de desempenho em matéria de literacia financeira. É de referir, a título de curiosidade, que
pela 1ª vez na história da participação nacional, Portugal ficou posicionado acima da média dos 35 países da
OCDE em literacia nos domínios da Leitura, Ciências e
Matemática2. A análise destes resultados remete-nos
para uma reflexão importante sobre o nosso Sistema
Educativo e as políticas a desenvolver em matéria de
Educação e Cidadania, onde se inclui a Educação Financeira. Temos seguramente um longo caminho a percorrer e será no sentido da melhoria destas competências
que continuaremos a trabalhar.

�

1 PISA – Programme for International Student Assessment. Survey
desenvolvido pela OCDE que visa avaliar a literacia dos jovens de 15
anos de todo o mundo nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências,
contribuindo assim para a recolha de informação sobre o desempenho e características dos sistemas educativos dos vários países.
2 Resultados PISA 2015- 2015 OCDE PISA Results in Focus (https://
www.oecd.org/pisa/pisa/-2015-results in focus.pdf; https://www.
iave.pt)
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ENCONTROS

Banking
Summit
UM DEBATE PROFUNDO SOBRE A NOVA ERA DO SECTOR BANCÁRIO
Joana Rodrigues
Gabinete de Comunicação e Imagem - APB
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“Hoje é já possível olhar para trás e deparar com perspetivas radicalmente
inversas e por isso cumpre sublinhar a compreensão e o realismo manifestados
pelo BCE e pela Comissão Europeia, o diálogo entre os órgãos de soberania e o
Banco de Portugal, a resiliência de tantos e tantas instituições, que acreditaram,
persistiram, e deram passos determinantes para a estabilização e progressiva
consolidação do nosso sistema bancário, e, acima de tudo, a fidelidade dos
portugueses que revelaram e revelam paciência, lucidez e sabedoria”
Marcelo Rebelo de Sousa

Durante dois dias, as transformações do sector bancário estiveram em discussão no Banking Summit –
Leading into a New Era. Um evento organizado pela
Associação Portuguesa de Bancos em conjunto com a
SIBS. Gestores e profissionais da banca, governantes,
reguladores e autoridades de supervisão, advogados,
empresários e economistas, rumaram ao SUD Lisboa
Hall, em Lisboa, para ouvir como o sector bancário está
a posicionar-se na nova era digital e a ser ele próprio
um agente de transformação.
O passado foi apenas aflorado para introduzir os desafios que a banca enfrenta no futuro.

Isso mesmo foi sublinhado logo na sessão de abertura, que contou com a intervenção do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as incertezas vividas pelo sector nos últimos dois anos afirmando
que “hoje é já possível olhar para trás e deparar com
perspetivas radicalmente inversas e por isso cumpre
sublinhar a compreensão e o realismo manifestados
pelo BCE e pela Comissão Europeia, o diálogo entre os
órgãos de soberania e o Banco de Portugal, a resiliência
de tantos e tantas instituições, que acreditaram, persistiram, e deram passos determinantes para a estabilização e progressiva consolidação do nosso sistema

bancário, e, acima de tudo, a fidelidade dos portugueses
que revelaram e revelam paciência, lucidez e sabedoria”.
Antes, o Presidente da Associação Portuguesa de
Bancos já tinha lançado o mote – era de futuro que se ia
falar no Banking Summit. “Na agenda da banca do futuro, o digital surge como uma prioridade incontornável.”
Este processo está a ter influência na estratégia, governação e modelos de negócio mas “os bancos nacionais
já estão no digital há vários anos”, reconheceu Faria de
Oliveira, embora ainda haja “um investimento e trabalho contínuo pela frente”. Um aspeto que foi reiterado

53

por Madalena Tomé, CEO da SIBS e também anfitriã do
evento. “Em Portugal, bancos e SIBS, têm o que é preciso para continuarem na vanguarda desta revolução
digital. E não é só tecnologia”, garantiu a gestora.
E foi de olhos postos no futuro, que os mais de 400
participantes deste evento assistiram à apresentação
da Oliver Wyman. A consultora, que foi o principal parceiro da conferência organizada pela APB e SIBS, não
tem dúvidas: em dez anos, os bancos vão ter que ser
muito mais do que bancos na relação com os clientes
e nos serviços que propõem. Para o partner da área
digital da Oliver Wyman, Thierry Mennesson, os bancos não podem ser apenas assessores financeiros dos
clientes, têm de ir mais longe, atuar como ‘life coach’;
têm de estar no centro da vida do cliente, acompanhá-lo e aconselhá-lo em todas as decisões do dia-a-dia,
sejam sobre serviços financeiros ou necessidades financeiras relacionadas com hábitos de saúde e outros.
Para isso serão necessárias transformações ambiciosas, que passam por parcerias com novos players, pela
atualização e modernização de infraestruturas, pela
requalificação dos trabalhadores. “Algumas empresas
precisam de começar do zero”, afirmou o sócio da Oliver Wyman.
Mas também existem aquelas já bem lançadas no
caminho. BNP Paribas, Citi e BBVA vieram ao Banking
Summit deixar a sua pegada digital, mostrar o que estão a fazer na nova era, qual o seu modelo de negócio
e as soluções mais inovadoras que já oferecem aos
seus clientes. Sim, um banco pode ser um conselheiro
de “baby planning” que o ajuda a gerir os gastos com
a paternidade desde o momento em que sabe que vai
ter um filho; ou um motor de busca semelhante ao do
Google que permite utilizar dados em benefício dos
clientes. Para estas instituições, que surgem na van-

54

Copyright © 2018 – IFB/APB

“As Fintech ajudam-nos a ter soluções mais
inteligentes e acessíveis a nível de preço e
permitem que os bancos mais pequenos tenham
acesso a tecnologia relevante. As parcerias entre
a banca e as Fintech são fantásticas”

InforBanca N0 112 | FEV.2018

Wim Mijs, presidente da EBF,

guarda da nova era, o digital é mais do que inovação,
é um processo de transformação que implica a capacidade de adaptação das lideranças e um envolvimento
permanente com o cliente. Onde há uma ameaça, há
também uma oportunidade a que os bancos devem estar atentos.
Essa tem sido também a posição defendida pela Federação Bancária Europeia (EBF). Wim Mijs, presidente
da EBF, também esteve presente no Banking Summit
e trouxe a visão europeia sobre aquilo que tem sido
este processo de transformação. Mijs tem sido um ativo
defensor da cooperação e do desenvolvimento de parcerias entre bancos e Fintech. “As Fintech ajudam-nos
a ter soluções mais inteligentes e acessíveis a nível de
preço e permitem que os bancos mais pequenos tenham acesso a tecnologia relevante. As parcerias entre
a banca e as Fintech são fantásticas” disse numa entrevista à margem da cimeira. Mas o presidente da EBF
defende um maior cuidado quando se fala de gigantes
tecnológicos como a Google ou a Amazon. Estes devem estar sujeitos às mesmas regras e à mesma supervisão para poderem oferecer os mesmos serviços
que os bancos, defendeu o líder da EBF.

O desafio da concorrência marcou também a intervenção do Governador do Banco de Portugal. No encerramento do primeiro dia do Banking Summit, Carlos Costa sublinhou que os bancos devem olhar para
as Fintech não apenas como concorrentes mas como
“instituições complementares ou parceiras”. Os bancos
precisam das Fintech para vencer as Techfin, afirmou o
supervisor, referindo-se aos gigantes como o Facebook
ou o Google, que detêm bases de dados à escala global,
uma enorme vantagem competitiva face aos bancos.

Da análise externa
para a reflexão interna
Depois das intervenções do supervisor, de representantes das instituições europeias, de alguns dos mais
reputados bancos internacionais e de uma consultora
que tem estado na vanguarda da era digital; entrámos
no segundo dia do Banking Summit a olhar para dentro:
afinal o que está a fazer o sector bancário português
nesta nova era?
Foi ao Ministro Adjunto, Pedro Siza Viera, em representação do Primeiro-Ministro, que coube a abertura
do segundo dia. “O setor vive um momento mais estável, mais capitalizado, operando numa economia que
regressou ao crescimento; e, portanto, mais bem preparado para encarar o futuro”. No entanto, “os bancos
portugueses continuam a enfrentar desafios complexos e de escala significativa”, sublinhou. Por essa razão,
Pedro Siza Vieira destacou que o Estado não pode ser
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indiferente à situação do sector - “O governo sabe que
o bom funcionamento da economia depende do bom
funcionamento do sistema bancário”. Assim, o Ministro
Adjunto defendeu que “o Estado pode influenciar decisivamente o contexto em que o setor bancário atua,
melhorando o enquadramento económico, legislativo,
fiscal e institucional em que os bancos exercem a sua
atividade.”
A digitalização do sector bancário não pode acontecer sem inovação e tecnologia. Foi isso que ficámos a
saber com o presidente da IBM Portugal. A tecnológica,
que foi também parceira deste evento, veio ao Banking
Summit dar a conhecer algumas das inovações em que
tem estado a trabalhar. Na sua apresentação, “Beyond
Digitalization, Beyond Banking”, António Raposo de
Lima explicou que os modelos de negócio dos bancos
estão a transformar-se em plataformas e que existem
quatro motores a contribuir para esta disrupção tecnológica: a tecnologia Blockchain, a Inteligência Artificial,
as Fintech e a Quantum. O presidente da IBM Portugal
destacou ainda a parceria com a SIBS na criação de um
sistema de combate à fraude e o Watson, o robô criado pela IBM para ajudar empresas a construir sistemas
cognitivos.
E que impactos e oportunidades estão a ser criados
por estas novas tecnologias? A pergunta foi colocada
a três oradores de áreas distintas: a Diretora de Departamento de Supervisão Comportamental do Banco
de Portugal, Lúcia Leitão; o Professor da Universidade
Católica Portuguesa, Paulo Cardoso do Amaral e ainda
a João Freire de Andrade, Head of Venture Capital do
banco BIG.
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Como olham estes três profissionais para a inovação?
Para a diretora do Banco de Portugal a “inovação sem
supervisão é uma fórmula para o desastre”. Lúcia Leitão não esconde que, nesta nova era, “a preocupação
pela segurança tem que estar na agenda dos supervisores” porque a inovação não pode pôr em causa a proteção dos clientes. “Temos de estar atentos à inovação
e fiscalizar” afirmou. Neste painel falou-se também da
necessidade de rever programas académicos em função das novas competências que serão exigidas na era
digital. Esse é precisamente o caminho que tem sido
seguido por Paulo Cardoso do Amaral. O professor da
Universidade Católica e coordenador do mestrado executivo em Inovação Digital, afirma que o processo de
transformação dos recursos humanos tem que começar nas universidades, na forma como se leciona e nos
conteúdos que são transmitidos. Já para João Freire de
Andrade, a inovação deve ser vista como uma oportu-
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nidade para bancos e Fintech trabalharem em conjunto.
Esta tem sido pelo menos a sua experiência, à frente
do BIG Start Ventures, um fundo de capital de risco
português focado em Fintech e que trabalha de forma
cooperativa com a instituição financeira em que está
inserido.
A inovação tem servido também para revolucionar
o nosso sistema de pagamentos e coube a Teresa
Mesquita, Diretora de Gestão de Produto da SIBS, falar sobre o caminho que está a ser feito em Portugal
em direção a uma sociedade cashless. Os pagamentos
instantâneos, através de aplicações como o MB Way,
têm vindo a crescer no nosso país e assumem-se cada
vez mais como uma alternativa aos pagamentos em dinheiro ou cartão. Tendência que se verifica também nas
compras feitas online, onde os métodos de pagamento
preferidos são os digitais.
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Mas um debate em torno dos desafios e processos
de transformação da banca não pode ser feito sem os
principais intervenientes: os bancos. Os presidentes
executivos dos maiores bancos nacionais também estiveram presentes no Banking Summit e protagonizaram
um dos momentos altos da conferência. A moderação
do painel ficou a cargo de Vítor Bento, presidente do
Conselho de Administração da SIBS que, em jeito de
provocação, referiu-se ao digital como aquele assunto
de que “todos falam mas ninguém sabe como se faz”.
Paulo Macedo (CEO da Caixa Geral de Depósitos),
Nuno Amado (CEO do Millennium BCP), António Vieira Monteiro (CEO do Banco Santander Totta), António
Ramalho (CEO do Novo Banco) e Pablo Forero (CEO do
Banco BPI) mostraram que sabem do que falam e, acima de tudo, que não estão parados. Num ponto, todos
estão de acordo: o digital é uma realidade incontornável
que tem como principal objetivo servir o cliente.
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Os banqueiros nacionais reconhecem que a transformação digital terá efeitos na relação com os clientes, também permitirá reduzir alguns custos e que a
concorrência irá aumentar, sendo até possível que, em
certos segmentos, os bancos venham a perder negócio.
E por isso, defendem, a regulação deve ser igual para
bancos e Fintech. “Quem vai pagar os custos da supervisão? Quem vai financiar a economia portuguesa?
Quem fica responsável por fraudes e outros?” questionou o CEO do Millennium BCP. É preciso saber “se os
bancos ficam com os custos e os proveitos vão todos
para outro lado”, acrescentou o presidente executivo da
Caixa Geral de Depósitos. A ideia é também partilhada
pelo CEO do Santander Totta para quem os bancos têm
uma enorme mais valia: a relação de confiança com os
clientes. “Temos uma coisa fundamental que é a confiança dos clientes e esta confiança tem de ser cada
vez mais alimentada”. Já Pablo Forero, do BPI, acredita
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que a regulação terá que ser neutral. “Se as regras forem as mesmas os bancos vão saber utilizar as novas
tecnologias em benefício dos clientes”. A digitalização
e a inteligência artificial na banca permitirão “orientar
os modelos de negócio para uma estrutura de custos
distinta da que há hoje” acrescentou António Ramalho,
presidente executivo do Novo Banco.
Sem darmos por isso, o relógio foi-nos levando ao
fim. A intervenção de encerramento do Banking Summit ficou a cargo do Ministro das Finanças que afirmou
que “o sistema financeiro está a estabilizar”. Mário
Centeno reconhece que ainda existem desafios, como

o crédito malparado, que tem caído a um ritmo superior a 2 mil milhões de euros por trimestre. Outro dos
desafios, enunciados pelo Ministro, é a implementação
das novas diretivas europeias. “A nova legislação é um
grande desafio para os bancos e intermediários financeiros, mas todos saem a ganhar com um mercado
mais transparente, com uma melhor regulação”. Mário
Centeno acredita que esta evolução do sistema financeiro português enquadra-se num esforço mais amplo
de aprofundamento da União Bancária, onde “algumas
etapas estão a ser cumpridas” faltando percorrer outras.
No Banking Summit mergulhámos na nova era, que
mais do que futuro, é já bem presente. Foram dois dias
de debate e análise, enriquecidos pela partilha de conhecimento e experiências sobre o profundo processo
de transformação que atravessa o sector bancário à escala global. Obrigada a todos os que participaram neste
evento e que o tornaram um enorme sucesso – Leading into a New Era, Making the Future Today!

�
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lyfestyle
Fundação Calouste Gulbenkian / Exposição

As Flores do Imperador - Do Bolbo ao Tapete
Até 21 maio 2018 / 10:00 -17:30
A presente mostra propõe uma análise dos motivos decorativos de dois
tapetes da coleção de Arte Islâmica do Museu Calouste Gulbenkian –
Coleção do Fundador – produzidos na Índia Mogol durante o reinado de
Xá Jahan 1628-1658. A tipologia e o cariz naturalista dos desenhos florais
patentes nestes exemplares sugerem os diálogos estabelecidos entre
Oriente e Ocidente ao longo do século XVII e a circulação, à escala global,
de pessoas, livros, imagens e espécimes botânicos.

Museu de Arte Popular / Exposição

ESCHER
Até 27 maio 2018
Segunda a domingo: 10h-20h (a bilheteira encerra às 19h)
O Museu de Arte Popular recebe, a partir de 24 de novembro,
uma grande retrospetiva de Maurits Cornelis Escher, artista gráfico
holandês conhecido pelas suas xilogravuras, litografias e meiostons. A mostra, que conta com 200 obras do artista e com um rico
conjunto de equipamentos didáticos e de experiências científicas,
apresenta o percurso criativo completo deste génio visionário,
cujas criações exercem um grande fascínio nas mentes científicas e
influenciam o mundo da arte. Entre os trabalhos apresentados nesta
exposição, encontram-se obras como “Mão com Esfera Reflectora”,
“Relatividade”, “Vínculo da União” e “Belvedere”.

"Mão com Esfera Reflectora" - 1935
All M.C. Escher works © 2017
The M.C. Escher Company The Netherlands.

BOB DYLAN

A seguir ao Nobel da Literatura, os concertos… Dylan regressa a
Lisboa com a sua banda e promete revisitar 50 anos de grandes,
grandes canções, como Like a Rolling Stone, The Times They Are
a-Changin ou Blowin´in the Wind. Esta é a sétima vez que o cantor e
poeta norte-americano atua em palcos portugueses.
Altice Arena | 22 de março / 39€ a 240€

ARCADE FIRE

São um dos maiores fenómenos musicais
da atualidade, não só pelos cinco álbuns
que assinaram, como pela exuberância
das suas atuações ao vivo. A banda de Win
Butler e Régine Chassagne está de volta
a Lisboa, e desta vez traz na bagagem o já
muito aclamado último álbum Everything Now,
lançado em julho passado. A primeira parte é
garantida pelos Preservation Jazz Hall Band.
Campo Pequeno | 23 de abril / 30€ a 55€

SAM SMITH

O cantor britânico, um dos mais aplaudidos
nomes da pop, encerra em Lisboa a digressão
europeia de apresentação do segundo álbum de
originais, The Thrill Of It All. Premiado com vários
Grammys e com o Óscar da Academia pelo tema
Writing’s on the wall, integrado na banda sonora
de 007 Spectre, Sam Smith regressa a Portugal
após passagens pelo Alive em 2014 e 2015.
Altice Arena | 18 de maio / 41€ e 61€

ROGER WATERS

Us + Them Tour
O lendário fundador dos Pink Floyd tem
novo álbum – Is This the Life We Really
Want? – mas é de Dark Side of the Moon,
um dos mais célebres trabalhos da banda,
que resgata o título desta tour. Com dois
concertos agendados, Waters promete noites de
emoções fortes, onde cerca de 80% do alinhamento será
composto por clássicos dos Pink Floyd.
Altice Arena | 20 e 21 de maio / 45€ a 90€

THE JESUS AND MARY CHAIN

A banda dos irmãos Jim e William Reid apresenta, em concerto, temas do novo
álbum, Damage and Joy, editado em 2017, interrompendo quase duas décadas
sem trabalhos originais. Formada nos anos de 1980, os The Jesus and Mary Chain
continuam a ser uma banda de culto que tem vindo a marcar gerações desde
Psychocandy, o álbum de estreia.
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