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Meus senhores e minhas senhoras, 

A agenda de hoje proporciona um debate sobre temas de elevada atualidade e 

relevância para o sistema financeiro nacional e internacional. Nesta minha intervenção 

inicial, gostaria de percorrer os vários temas elencados, deixando algumas notas e 

reflexões. 

 

Vivemos tempos de grandes mudanças ao nível da regulação e supervisão financeira. 

No que concerne ao setor bancário, o estabelecimento da união bancária veio 

introduzir uma mudança de paradigma, com a centralização de parte substancial das 

responsabilidades de supervisão no Banco Central Europeu. Pelas alterações 

estruturais operadas, conjugadas com o ambiente macroeconómico e com as 

vulnerabilidades persistentes no setor bancário, a reflexão sobre a forma como tem 

decorrido a implementação deste modelo assume especial relevância. Tal é útil 

também no sentido de informar sobre os passos seguintes para completar a união 

bancária, designadamente a consolidação dos pilares relativos aos mecanismos de 

resolução e de garantia dos depósitos. 

 

Ainda no contexto do setor bancário, destacam-se, no enquadramento atual, os 

problemas associados à gestão do elevado stock de non-performing loans (NPLs) que 
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afetam os bancos de vários países, incluindo, com particular acuidade, o setor bancário 

nacional. Não existindo soluções fáceis, o objetivo principal deve ser o de libertar a 

capacidade dos bancos de financiar a economia, sem, no entanto, ser necessário 

recorrer ao dinheiro dos contribuintes. 

 

A dimensão macroprudencial da supervisão será um dos temas em foco na conferência 

de hoje. Este tema tem ganho, ao longo dos últimos anos, um significativo destaque ao 

nível nacional e internacional. Aliás, no contexto nacional, uma das áreas em discussão 

sobre a planeada revisão da arquitetura de supervisão do sistema financeiro tem a ver 

com o enquadramento institucional das competências relativas à supervisão 

macroprudencial. Neste contexto, é determinante que seja assegurada a capacidade 

efetiva de monitorização dos riscos numa perspetiva transversal, fazendo pleno uso 

dos conhecimentos especializados das autoridades de supervisão microprudencial de 

cada setor, ao mesmo tempo que é assegurada, ao nível da tomada de decisões, uma 

articulação adequada, mas independente, entre as vertentes micro e 

macroprudenciais. As decisões de política macroprudencial, prosseguindo o objetivo 

de manutenção da estabilidade financeira, devem tomar em consideração o impacto 

global no conjunto dos vários setores, ao invés de privilegiar apenas um destes. 

 

No concreto, é importante que o desenvolvimento de medidas de cariz 

macroprudencial tenha em conta as especificidades próprias do modelo de negócio 

segurador tradicional, marcadamente distinto do modelo bancário. As políticas e 

instrumentos macroprudenciais devem ser desenhados em função do grau de risco 

sistémico subjacente, definido como o risco de perturbação do sistema financeiro, 

suscetível de ter consequências graves nos mercados e na economia real. 

 

Neste âmbito, as empresas de seguros apresentam tendencialmente um menor grau 

de risco sistémico do que os bancos. No entanto, reconhece-se que podem, em 

determinadas circunstâncias, gerar ou ampliar choques de mercado, por via da 
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comercialização de produtos ou do prosseguimento de políticas de investimento com 

maior exposição a riscos macroeconómicos ou de liquidez.  

 

Faz ainda parte do elenco de temas essenciais em discussão nesta conferência a 

situação atual da implementação do novo regime europeu de solvência do setor 

segurador e as perspetivas futuras. Como é sabido, o Solvência II entrou em vigor a 1 

de janeiro de 2016, representando uma mudança estrutural face ao regime anterior. 

Este regime assenta na valorização dos ativos e passivos segundo princípios 

económicos, no incremento da sensibilidade das medidas de capital aos riscos 

incorridos e no reforço da comparabilidade e do level playing field. Ligando com o 

tema anterior, é de salientar que a construção deste regime não assumiu uma visão 

macroprudencial, sendo o principal objetivo a proteção dos tomadores de seguros e 

beneficiários. A preservação da estabilidade financeira surge apenas como objetivo 

secundário. Por esse motivo, o regime não dispõe de instrumentos especificamente 

vocacionados para a monitorização e mitigação de riscos sistémicos, embora alguns 

dos existentes possam desempenhar esse papel. 

 

Outro assunto que será focado neste debate será a revisão do papel e das 

competências das Autoridades de Supervisão Europeias, a EBA, a EIOPA e a ESMA, 

discussão que entronca também com a reconfiguração da União Europeia no 

pós-Brexit. É uma discussão oportuna, e que pretende retirar lições sobre a 

experiência dos já mais de 6 anos de atividade destas instituições, num período 

caracterizado por outras importantes alterações, como a implementação da União 

Bancária e os desenvolvimentos da Capital Markets Union. Em termos gerais, seria 

relevante reforçar os mecanismos de partilha de experiências e entendimentos entre 

supervisores, temperando a visão regulatória comum estabelecida pelo single rule 

book com a abordagem de maior proximidade dos supervisores locais. 

 

Sobre a Capital Markets Union (CMU), a Comissão Europeia apresentou, em 2015, um 

plano de ação que incluía várias etapas para construir progressivamente este projeto, 
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com conclusão prevista para 2019. Esse plano de ação constitui uma das grandes 

prioridades da Comissão para promover a criação de emprego, o crescimento 

económico e o investimento ao nível da UE. A CMU é, assim, uma iniciativa que visa o 

aprofundamento da integração dos mercados de capitais dos Estados-Membros, com 

os objetivos, entre outros, de diversificação das fontes de financiamento para as 

empresas, especialmente as PME e as empresas em fase de arranque, de alargamento 

do leque de escolha dos aforradores em toda a UE e de facilitação do investimento 

transfronteiras, atraindo mais investimento estrangeiro. 

 

A existência de fontes de financiamento mais diversificadas é também essencial para a 

estabilidade financeira, ao permitir atenuar o impacto dos problemas do setor 

bancário nas empresas. 

 

Integrado no plano de ação da CMU, são de salientar as estratégias de 

aprofundamento do mercado interno associado aos regimes de pensões. O 

crescimento deste segmento de mercado é tido como um elemento fundamental para 

a dinamização dos mercados de capitais, dado o seu papel na articulação da poupança 

a longo prazo com o investimento a longo prazo. A nível europeu, existem realidades 

bastante distintas em termos de organização dos sistemas nacionais de pensões. No 

entanto, a adequação das pensões é uma preocupação partilhada por todos os 

Estados-Membros. 

 

Ao longo dos anos, têm sido várias as iniciativas com vista a melhorar a qualidade dos 

produtos de reforma e contribuir para o desenvolvimento de regimes complementares 

mais seguros, mais eficientes em termos de custos e que facilitem a mobilidade dos 

trabalhadores. 

 

Na consulta pública da Comissão Europeia realizada na segunda metade de 2016, foi 

recolhida a opinião dos stakeholders sobre a melhor forma de lidar com os obstáculos 

com que se defronta atualmente o mercado de produtos de pensões individuais, 
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avaliando também a viabilidade de estabelecimento de um quadro estratégico de 

criação de um mercado europeu de produtos de pensões individuais simples, 

eficientes e concorrenciais. 

 

Com base nos resultados desta consulta pública, a Comissão Europeia pretende 

apresentar uma proposta legislativa até meados deste ano. No aconselhamento 

providenciado pela EIOPA, foi proposta, como melhor solução, a criação do 

Pan-European Personal Pension Product (PEPP), através da introdução de um “2nd 

regime”, i.e. um regime europeu alternativo às legislações nacionais. 

 

A criação do PEPP é tida como uma nova oportunidade para o crescimento do 

mercado europeu de produtos de pensões individuais, tirando proveito da realização 

de mais ganhos de eficiência através de economias de escala, da diversificação dos 

riscos e da inovação. Contudo, esta proposta tem subjacente alguns desafios 

operacionais e em matéria fiscal, decorrentes da heterogeneidade que carateriza os 

regimes fiscais aplicáveis nos diferentes Estados-Membros. 

 

Por fim, gostaria de regressar ao debate sobre a revisão do modelo de supervisão 

nacional, para vincar a importância, individual e agregada, das vertentes prudencial e 

comportamental. Como duas faces da mesma moeda, considero fundamental a 

manutenção de uma visão holística dos problemas que cada setor enfrenta, no sentido 

de ponderar, em cada momento, o impacto global das soluções disponíveis para os 

problemas que são identificados em cada vertente.  

 

Muito obrigado a todos. 


