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mercados em geral deixarem de classificar 
os bancos que operam na zona euro pela 

sua nacionalidade. 

União Bancária: 
 Mecanismo único de supervisão;  
 Mecanismo único de resolução;  
× Fundo de Garantia de Depósitos 
Comum 



Enquadramento 

União Europeia 

Objectivo: 
Cidadãos, investidores, reguladores e os 

mercados em geral deixarem de classificar 
os bancos que operam na zona euro pela 

sua nacionalidade. 

União Bancária: 
 Mecanismo único de supervisão  
 Mecanismo único de resolução  
× Fundo de Garantia de Depósitos 
Comum 



Basileia III 

• Conjunto de medidas com vista a melhorar a regulação, 

supervisão, e gestão do risco no sector bancário. 

• A primeira versão foi publicada pelo Comité de Basileia no 

fim de 2009. 

• Como resposta à crise financeira, os bancos são chamados 

a manter rácios de alavancagem razoáveis e a preencher  

certos requisitos de capital. 

• O foco do Basileia III é fomentar uma maior resiliência ao 
nível individual do banco, com vista a reduzir o risco de 
choques sistemático. 

  
 



Basileia III em Portugal 

A correlação da Banca Portuguesa com o resto do 
mercado (PSI 20) mostra a importância da regulação e 

supervisão bancária em Portugal 
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Basileia III em Portugal 

Fonte: Banco de Portugal 

  

 





Reporte de Liquidez 

• O Rácio de Cobertura de Liquidez leva 
o banco a deter ativos líquidos de alta 
qualidade suficientes para cobrir as 
suas saídas de liquidez totais durante 
30 dias.  



Financiamento Estável 

• O Rácio de Financiamento Estável 
analisa o montante de 
financiamento estável disponível 
para fazer face ao montante de 
financiamento estável necessário 
durante um período de um ano de 
stress. 

 

• Tem em conta as entradas e saídas 
de liquidez, repartindo-as em 
vários time buckets. 



Rácio de Alavancagem 

• O Basileia III introduziu um rácio 
de alavancagem mínimo. Este é 
calculado dividindo o Capital de 
Tier 1 pela média dos activos, 
líquidos de passivos. 

• Espera-se que os bancos 
mantenham um rácio de 
alavancagem acima dos 3%, ao 
abrigo do Basileia III 



Fundos Próprios – Rácio de Capital 

• Os bancos terão que triplicar, passando a 7%, o 
total das suas reservas de proteção contra uma 
futura crise. 

• O Rácio de Capital de Alta Qualidade, que 
inclui apenas acções e lucros retidos, 
aumentou de 2% para 4,5% dos ativos 
ponderados pelo risco.  

• O Capital Tier I, que inclui além das acções e 
lucros retidos, as ações preferenciais, 
instrumentos híbridos de capital e a dívida sem 
vencimento, passa dos atuais 4% para 6% até 
2015. 



Grandes Riscos 

• Os bancos deverão reportar em 
formato próprio exposições (activos) 
com entidades/grupos em que o total 
da exposição seja igual ou superior a 
10% dos Fundos Próprios. 

• Este reporte permite ver a 
granularidade e concentração do 
crédito concedido, ou a diversidade do 
portfólio do banco. 



Perdas em Propriedade Imóvel 

• Os bancos, tomam como garantia de 
crédito as propriedades imóveis dos 
seus clientes. 

• É-lhes agora pedido que reportem 
as perdas relacionadas com estas 
propriedades. 

• Baseia-se em perdas de provisões, e 
do valor de avaliação dos imóveis. 



FINREP 

• Os bancos estão obrigados ao reporte 
financeiro de: 

• Ativos, passivos, capital, rendimento e 
despesas reconhecidas pela instituição; 

• Elementos extrapatrimoniais e 
atividades nas quais a instituição está 
envolvida; 

• Transações efetuadas pela instituição; 

• Critérios valorimétricos, incluindo 
métodos para a estimação de verbas 
para o risco de crédito, aplicados pela 
instituição. 



Agenda 

• Basileia III 

• COREP/FINREP 

• Solução 



Estrutura de Dados 



Fluxo de Dados 

   Visualização XBRL Agregação 



Funcionalidades da Aplicação 
Agregação 

Drill-down 

Visualização 

Modificação 

Histórico de dados 

Comparações com histórico 

Alertas 

Validações 

Níveis de acesso 

Auditoria nas modificações 

BD A BD C BD D BD B 



Funcionalidades da Aplicação 

  

Linguagem 
Extensível de 

Reporte 
Financeiro 

Informação 
financeira 

padronizada 



Vantagens 

Alterações na 
estrutura do modelo 

Rápido 

Flexível 

Configurável 

Solução baseada no 
modelo meta dados 



Vantagens 

COREP 

Frameworks de 
reporting em 

constante 
desenvolvimento 

BRR está 
preparado para as 

evoluções 

FINREP 



Vantagens 

Direção de 
Risco 

Direção 
Informática 

Direção 
Financeira 

ASSEGURA TODO 
PROCESSO 



Ferramenta de reporting 

COREP/FINREP 
 
 BdP 
 
DGT 

 
Outros 



A Solução é suportada por 
...um processo tecnológico de última geração, o 

GENIO. 

 



Obrigada pela vossa atenção! 

Anna Muzalska amuzalska@Quidgest.com 
 

João Teles joao.teles@Quidgest.com 
 


