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1. APRECIAÇÃO GLOBAL

A possibilidade de ajustamento abrupto dos desequilíbrios identificados em anos anteriores, cuja prin-

cipal manifestação era a persistência de prémios de risco historicamente baixos e pouco diferencia-

dos por classe de risco de crédito, tem representado uma vulnerabilidade importante dos sistemas

financeiros a nível global. A partir do início do Verão de 2007, a deterioração da qualidade de crédito

no segmento de maior risco (subprime) do mercado hipotecário norte-americano, acerca do qual ain-

da subsiste uma significativa incerteza quanto à magnitude e distribuição das perdas no conjunto dos

grandes grupos bancários internacionalmente activos, transmitiu uma forte instabilidade ao sistema

financeiro internacional. A turbulência que se tem manifestado nos mercados financeiros internacio-

nais constitui, pela sua abrangência e duração, um dos episódios mais severos da história recente.

De facto, esta situação pode qualificar-se sem precedentes na perspectiva em que têm sido particu-

larmente evidentes as dificuldades na generalidade dos segmentos dos mercados de dívida em que

instituições financeiras de economias avançadas intervêm enquanto tomadoras de fundos, incluindo

os mercados monetários. Estes acontecimentos são ilustrativos da interligação entre o risco de liqui-

dez e o risco de mercado. Neste contexto, os bancos centrais das principais economias avançadas

têm dedicado especial atenção à normalização dos mercados monetários num espectro alargado de

maturidades, na medida em que são essenciais para o mecanismo de transmissão da política

monetária.

A instabilidade nos mercados internacionais, mais evidente numa fase inicial nos mercados de dívida

mas que se reflectiu posteriormente em quedas de cotações e volatilidade nos mercados de acções,

afectou já em 2007 os resultados e os fundos próprios dos bancos portugueses. No que diz respeito

aos resultados, devem assinalar-se a redução do valor das carteiras dos bancos, nos rendimentos de

serviços mais directamente associados às actividades no mercado de capitais e o menor crescimento

da margem financeira, reflectindo, em parte, o aumento dos custos de financiamento. Ainda assim, os

indicadores de rendibilidade do activo e dos capitais próprios corrigidos de operações não recorrentes

apresentaram uma virtual estabilização face ao ano anterior. Adicionalmente, no segundo semestre

de 2007, os impactos negativos nas carteiras de títulos dos bancos contabilizadas ao justo valor mas

que não são reflectidas directamente em resultados (por exemplo, a carteira de disponíveis para ven-

da) tiveram um reflexo directo nos fundos próprios elegíveis prudencialmente por via de uma redução

de reservas. Ainda no que concerne à evolução dos fundos próprios, deve referir-se que o ritmo eleva-

do de expansão da actividade creditícia, em conjugação com a reduzida receptividade dos investido-

res para acolher aumentos de capital em mercado durante a segunda metade de 2007, constituíram

elementos de pressão adicional sobre os rácios de solvabilidade, que se reduziram significativamente

na generalidade das instituições, embora mantendo-se acima dos mínimos regulamentares. Por sua

vez os indicadores de incumprimento baseados no saldo de créditos vencidos ou de cobrança duvido-

sa mantiveram-se em níveis muito reduzidos e semelhantes aos do ano anterior. Quando avaliada a

materialização do risco de crédito em termos do fluxo de créditos que entraram em incumprimento em

2007, observa-se um aumento significativo no caso dos empréstimos a empresas e, no caso dos

particulares, uma estabilização num nível semelhante ao do ano anterior e próximo do observado em

2003.

No actual enquadramento, os principais riscos para a estabilidade financeira em Portugal encon-

tram-se intrinsecamente associados à incerteza quanto à duração, extensão e implicações da turbu-

lência nos mercados financeiros, em particular no que diz respeito à sua interacção com a evolução

da actividade económica. Neste contexto, os bancos portugueses, que asseguram a maior parte do fi-

nanciamento do sector privado não financeiro, passaram a desenvolver a sua actividade num ambien-
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te substancialmente menos favorável no que se refere ao seu financiamento nos mercados

internacionais por grosso.

Na medida em que a proporção do crédito que é financiado nestes mercados representa mais de me-

tade dos recursos captados junto de clientes, o prolongamento da instabilidade nos mercados de dívi-

da é susceptível de implicar restrições na capacidade ou uma menor disponibilidade dos bancos para

continuarem a acomodar a procura de crédito ao ritmo dos últimos anos. De acordo com as respostas

dos bancos ao Inquérito sobre o Mercado de Crédito da responsabilidade do Eurosistema, os bancos

portugueses encetaram um processo de aperto dos critérios de concessão de crédito, pese embora a

evidência disponível não permita concluir sobre uma redução da disponibilidade de crédito ao sector

privado não financeiro, de natureza quantitativa e induzida pelo lado da oferta. Ao invés, a persistên-

cia de pressões no mercado monetário, com reflexos em aumentos nas taxas de referência mais

habituais na indexação do crédito em Portugal, estará já a reflectir-se em taxas de juro mais elevadas

no crédito bancário.

Da mesma forma, o aumento do custo de financiamento nos mercados por grosso acentuou os incen-

tivos para os grupos bancários concorrerem mais activamente entre si na captação de poupanças jun-

to do público, assim como adequarem as estratégias de marketing no sentido de atraírem, para o seu

próprio balanço, montantes substanciais aplicados em fundos de investimento ou outros instrumentos

de poupança fora do balanço dos bancos. No mesmo sentido, refiram-se as alterações do comporta-

mento dos agentes económicos, que, em resultado da turbulência nos mercados, passaram a privile-

giar o investimento em instrumentos cujo valor não é susceptível de flutuar de acordo com condições

de mercado. Os resultados mais imediatos destas alterações têm sido o aumento generalizado das

taxas de juro dos depósitos a prazo e a aceleração dos recursos captados junto dos clientes de reta-

lho, assim como uma forte dinâmica de resgates de fundos de investimento, nas classes de risco tra-

dicionalmente avaliadas como mais próximas dos depósitos bancários (fundos de mercado

monetário, de tesouraria e de obrigações indexadas). Adicionalmente, assistiu-se ao encurtamento

das maturidades no financiamento de mercado dos bancos.

Do exposto anteriormente, é de assinalar a capacidade de adaptação dos bancos portugueses às

condições desfavoráveis nos mercados de financiamento, principalmente se for tida em conta a mag-

nitude, abrangência e persistência com que se tem manifestado a instabilidade nestes mercados, em

boa parte reflectindo uma quebra de confiança generalizada entre as contrapartes. Com efeito, a

pressão sentida pelos bancos portugueses na sua posição de liquidez a partir da segunda metade de

2007 tem-se feito notar numa deterioração dos indicadores de liquidez, que é o espelho da utilização

de disponibilidades e renovação de financiamento em prazos mais curtos, num quadro em que o ritmo

de expansão do crédito ao sector privado não financeiro não foi afectado. Em consonância, estes

acontecimentos vêm reforçar a importância dos bancos disporem de sistemas de gestão de liquidez

que tenham em conta alterações súbitas nas condições de mercado, designadamente através do es-

tabelecimento e a manutenção de relacionamentos com os intervenientes nos diversos segmentos de

mercado de financiamento. Neste contexto, é desejável a diversificação das fontes de financiamento

por tipo de instrumento, de investidor e por mercado geográfico de colocação da dívida, com vista ao

reforço da margem de manobra para acomodar choques desta natureza, sem que as funções de

intermediação financeira dos bancos sejam afectadas.

A evidência já disponível para o primeiro trimestre de 2008 aponta para uma redução significativa dos

resultados dos principais grupos bancários cotados, decorrente essencialmente da evolução desfavo-

rável das cotações nos mercados de acções. Deve referir-se que a persistência da volatilidade das

cotações nos mercados de acções continua a ser um dos factores de risco mais relevantes a condicio-

nar a rendibilidade e solvabilidade dos bancos portugueses em 2008, seja por via do impacto directo
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nas carteiras de acções dos bancos ou dos fundos de pensões dos seus empregados, seja através do

impacto na parcela das comissões cobradas em serviços associados à intermediação de operações

no mercado de capitais ou na gestão de activos. No que diz respeito à solvabilidade deve salientar-se

que, ainda em 2007, alguns dos maiores grupos bancários começaram a planear aumentos de capital

através da emissão de acções ordinárias, tendo as duas maiores instituições já concretizado essas

operações. Já no decorrer do segundo trimestre de 2008 assistiu-se a algum alívio das condições de

financiamento nos mercados de dívida, que se seguiu a um período relativamente prolongado em que

prevaleceram condições de mercado pouco propícias à realização de operações, permitindo aos

bancos portugueses a emissão de um volumes significativos de dívida em Maio, ainda que com

maturidades mais curtas do que em anos anteriores.

Ainda assim, na actual conjuntura subsiste muita incerteza quanto às repercussões da instabilidade

nos mercados de financiamento por grosso dos bancos das economias avançadas, designadamente

quanto às perspectivas sobre o crescimento económico a nível global. Neste contexto, uma das vul-

nerabilidades para a economia global advém da forma como continuará a desenrolar-se o ajustamen-

to no mercado habitacional, em particular nas economias que registaram crescimentos acentuados,

de forma continuada, nos preços da habitação e, de uma forma mais lata, das consequências daqui

decorrentes para o funcionamento do mercado hipotecário. Por seu turno, existem alguns sinais de

que o risco de crédito estará a materializar-se de forma mais intensa num leque mais alargado de seg-

mentos do mercado de crédito dos Estados Unidos, consubstanciados numa redução do ritmo de

crescimento dos resultados das empresas nos sectores mais cíclicos e em consequência da redução

das perspectivas quanto à evolução da procura dirigida às empresas. A instabilidade cambial potenci-

al e respectivas implicações para a economia global, associados à possibilidade de um ajustamento

abrupto dos desequilíbrios macroeconómicos globais, subsistem como elementos de risco para a es-

tabilidade financeira. Devem acrescentar-se ainda os desafios que se colocam à condução da política

monetária em resultado do forte crescimento dos preços dos bens energéticos e alimentares,

susceptíveis de introduzir pressões inflacionistas, num quadro em que é expectável um

abrandamento da actividade económica.

Ainda numa óptica mais prospectiva, no actual contexto de maiores dificuldades de financiamento

dos bancos nos mercados por grosso afigura-se relevante compreender os factores subjacentes à

manutenção de níveis de incumprimento historicamente baixos nas carteiras de crédito dos bancos

portugueses, à semelhança do que tem sucedido na maior parte dos sistemas bancários das econo-

mias avançadas. De facto, o endividamento agregado do sector privado não financeiro situa-se entre

os mais elevados no contexto da União Europeia e mantém um crescimento robusto, situação que co-

loca questões sobre a sua sustentabilidade nalgumas franjas mais vulneráveis dos sectores das famí-

lias e das empresas. No que diz respeito às empresas, um dos aspectos a salientar prende-se com o

facto de a rendibilidade de um painel de empresas de maior dimensão, para as quais existe disponível

informação atempada com maior rigor e que representam uma parcela muito significativa da carteira

de crédito concedido pelos bancos a empresas, continuar a apresentar-se favorável em 2007, apesar

da subida das taxas de juro. Em contraste, a informação respeitante às restantes empresas, de menor

dimensão, continua a apontar, ainda que de forma mais indirecta e envolta num maior grau de incerte-

za, para uma redução dos resultados em 2007, em boa parte associada ao acréscimo das despesas

com os juros da dívida. No que diz respeito às famílias, a informação mais recente a nível micro eco-

nómico permite afirmar que entre 2000 e 2006 continuou a aumentar a taxa de participação das famí-

lias no mercado de crédito e o respectivo grau de endividamento médio, sendo também detectáveis

algumas situações de maior vulnerabilidade, com destaque para os estratos da população mais jo-

vens e de mais baixo rendimento. Esta situação é caracterizável como não pondo em causa a estabili-

dade financeira, pelo facto de este conjunto de famílias representar uma fracção relativamente
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reduzida da carteira dos bancos. Contudo, a persistência da instabilidade nos mercados de financia-

mento por grosso pode limitar a adopção pelos bancos de estratégias que permitam continuar a adap-

tar as condições contratuais à capacidade de serviço da dívida dos devedores, que em anos

anteriores envolveu, inter alia, o alongamento de maturidades e o diferimento das prestações de

capital nos empréstimos ao sector privado. Este cenário constitui um exemplo da forma como o risco

de liquidez e o risco crédito dos bancos se encontram intimamente interligados, uma vez que é

expectável que as empresas e as famílias que venham a enfrentar maiores dificuldades na

re-estruturação e/ou renegociação de dívidas tenham simultaneamente uma maior propensão a

entrar em incumprimento.

Por seu turno, as perturbações observadas nos últimos meses tornaram claro que é necessária uma

reflexão sobre o modo de funcionamento do sistema financeiro global e a sua regulação. Embora os

bancos portugueses não estejam expostos ao mercado de subprime, os desenvolvimentos que vie-

rem a ocorrer neste domínio são relevantes para os grupos bancários portugueses, na medida em

que se encontram integrados financeiramente a nível global, seja por via da transacção de outros ins-

trumentos financeiros (por conta própria ou por conta de clientes), seja do ponto de vista da aborda-

gem que fazem aos mercados de financiamento por grosso. Deste modo, apesar de poder ser

prematuro retirar ilações sobre os impactos e consequências dos eventos ocorridos neste período, é

possível elencar desde já um conjunto de tópicos que merecem uma discussão aprofundada a nível

internacional. Numa primeira análise, os eventos recentes são ilustrativos do facto de que, nos mol-

des actuais, o modelo de intermediação financeira baseado no conceito de originate and distribute im-

plicava, em muitos casos, um desalinhamento dos incentivos entre os diversos agentes

intervenientes no processo. Entre esses agentes encontram-se não só as partes intervenientes direc-

tamente na transacção dos activos em operações de titularização, mas também as agências de ra-

ting, cujo papel, em particular no que diz respeito à existência de conflitos de interesse na atribuição

de notações aos títulos que resultam dessas operações deverá ser reequacionando. Outra das lições

a reter associa-se ao papel estratégico da avaliação dos riscos de liquidez e sua gestão por parte dos

bancos e instituições financeiras em geral. Este processo deve abarcar não só as responsabilidades

patrimoniais claramente identificadas, mas também as responsabilidades contingentes e/ou

reputacionais, nomeadamente aquelas que se encontram associadas à emissão de instrumentos

financeiros na órbita dessas instituições (e.g., veículos de titularização, conduits).

Como consequência destes eventos, poderá ser necessária uma reforma do enquadramento regula-

mentar e dos mecanismos de cooperação e coordenação entre autoridades com responsabilidades

nesta área, designadamente as autoridades de supervisão, os bancos centrais e as instituições su-

pranacionais com funções de acompanhamento das economias e sistemas financeiros nacionais.

Neste sentido, o grande desafio que se coloca consiste no desenho de quadros regulamentares, de

instrumentos de supervisão, de requisitos de transparência e de disseminação de informação que si-

multaneamente evitem a assunção de riscos desproporcionados e sejam compatíveis com o actual

nível de desenvolvimento e sofisticação do sistema financeiro mundial.

Redigido com informação disponível até meados de Maio de 2008, com excepção do World Economic

Outlook do FMI e das Estatísticas Monetárias e Financeiras.
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PRINCIPAIS INDICADORES (continua)

Em percentagem; valores em final de período

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indicadores macroeconómicos e financeiros

Taxa de variação real do PIB

EUA 0.8 1.6 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2

Área do euro 1.9 0.9 0.8 2.1 1.6 2.8 2.6

Portugal 2.0 0.8 -0.8 1.5 0.9 1.3 1.9

Saldo orçamental (em percentagem do PIB)

EUA -0.4 -3.8 -4.8 -4.4 -3.6 -2.6 -2.5

Área do euro -1.9 -2.6 -3.1 -2.9 -2.6 -1.4 -0.6

Portugal -4.3 -2.9 -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6

Saldo da balança corrente (em percentagem do PIB)

EUA -3.8 -4.4 -4.8 -5.5 -6.1 -6.2 -5.3

Área do euro 0.1 0.7 0.5 1.1 0.2 -0.1 -0.2

Portugal -9.9 -8.1 -6.1 -7.6 -9.5 -10.1 -9.9

Preço do petróleo (Tvh USD brent) -13.6 46.6 -1.2 34.0 44.4 5.5 56.1

Taxas de juro de referência da política monetária

EUA 1.75 1.25 1.00 2.25 4.25 5.25 4.25

Área do euro 4.25 3.75 3.00 3.00 3.25 4.50 4.00

Euribor 3 meses 3.3 2.9 2.1 2.2 2.5 3.7 4.7

Yi eld das obri ga ções do Te sou ro 10 anos

EUA 5.0 3.8 4.3 4.2 4.4 4.7 4.0

Área do euro 5.0 4.2 4.3 3.7 3.3 4.0 4.3

Mercados accionistas (tvh)

S&P 500 -13.0 -23.4 26.4 9.0 3.0 13.6 3.5

Dow Jones Euro Stoxx -19.7 -34.5 18.1 10.0 23.0 20.3 4.9

PSI Geral -19.0 -20.7 17.4 18.0 17.2 33.3 18.3

PSI Serviços Financeiros -14.6 -24.8 4.0 12.0 24.4 34.8 4.9

Situação financeira do sector privado não financeiro

Particulares

Endividamento 

Em percentagem do PIB 64 68 73 78 83 88 91

Em percentagem do rendimento disponível 90 97 103 110 116 123 129

Empréstimos concedidos por instituições 

financeiras residentes (a) 

Taxa de variação anual 12.7 11.3 11.0 9.8 10.1 9.8 9.2

dos quais:

Para aquisição de habitação 14.9 16.0 11.8 10.5 11.1 9.9 8.5

Para consumo e outros fins 7.5 -0.1 8.7 7.4 6.8 9.4 11.7

Capacidade (+) / Necessidade (-) de financiamento (b)

Em percentagem do PIB 2.7 3.0 3.1 2.8 3.2 1.8 1.3

Em percentagem do rendimento disponível 3.8 4.3 4.4 4.0 4.5 2.5 1.8

Poupança corrente(b) 

Em percentagem do PIB 7.8 7.5 7.5 6.9 6.6 6.0 5.5

Em percentagem do rendimento disponível 10.9 10.6 10.5 9.7 9.2 8.4 7.9

Investimento em activos reais (b)

Em percentagem do PIB 6.5 6.1 5.1 5.1 5.1 4.9 4.7

Sociedades não financeiras

Dívida total (c)

Em percentagem do PIB 95 95 100 99 104 107 114

Taxa de variação anual 12.6 5.2 7.1 5.6 7.8 7.0 12.4

Dívida financeira (d)

Em percentagem do PIB 90 91 94 91 96 99 107

Empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes (a) 

Taxa de variação anual 15.5 7.3 5.4 3.2 4.1 6.2 12.5

Capacidade (+) / Necessidade (-) de financiamento (b)

Em percentagem do PIB -7.2 -6.4 -4.7 -4.5 -5.9 -7.8 -8.8

Poupança corrente(b) 

Em percentagem do PIB 7.6 7.6 8.2 8.1 6.6 5.0 4.3

Investimento em activos reais (b)

Em percentagem do PIB 15.9 14.9 13.8 13.6 13.7 13.0 14.2

No tas: tvh - taxa de va ri a ção ho mó lo ga;  n.d.- não dis po ní vel. (a) Ta xas cal cu la das a par tir dos em prés ti mos con ce di dos por Ou tras Ins ti tui ções Fi nan cei ras Mo ne tá rias e Ou tros In ter -
me diá rios Fi nan cei ros, ajus ta dos de ti tu la ri za ções atra vés de ve í cu los não re si den tes. (b) Os rá cios de ca pa ci da de/ne ces si da de de fi nan cia men to, pou pan ça e in ves ti men to em per cen -
ta gem do PIB até 2005 são cal cu la dos uti li zan do da dos das Con tas Na cio nais na base 2000; os rá cios de 2006 e 2007 cor res pon dem a es ti ma ti vas do Ban co de Por tu gal. O
in ves ti men to in clui a for ma ção bru ta de ca pi tal e as aqui si ções me nos ces sões de ac ti vos não fi nan cei ros não pro du zi dos (es sen ci al men te, ter re nos). (c) Inclui em prés ti mos con ce di dos
por ins ti tui ções de cré di to re si den tes e não re si den tes, em prés ti mos/su pri men tos con ce di dos por em pre sas não re si den tes do mes mo gru po eco nó mi co (ex cluin do os con ce di dos a so ci -
e da des não fi nan cei ras com sede na zona fran ca da Ma de i ra), pa pel co mer ci al e obri ga ções emi ti das por so ci e da des não fi nan cei ras na pos se de ou tros sec to res e cré di tos co mer ciais
re ce bi dos de ou tros sec to res. (d) Igual à dí vi da to tal ex cluin do cré di tos comerciais e incluindo os empréstimos concedidos a sociedades não financeiras com sede na zona franca da
Madeira. Corresponde aos instrumentos das Contas Financeiras “Títulos excepto acções” e “Empréstimos”.



Ban co de Por tu gal | Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra 2007

Par te I | Esta bi li da de do Sis te ma Fi nan cei ro

14

PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

2001 2002 2003 2004 2004* 2005* 2006* 2006** 2007**

Rendibilidade

ROE - Rendibilidade dos capitais próprios (e) 17.8 14.1 16.2 14.5 13.1 19.4 20.6 20.6 18.0

ROE - Rendibilidade dos capitais próprios - ajustado(e),(f) 18.9 18.8

ROA - Rendibilidade do activo (e) 1.01 0.78 0.91 0.87 0.65 1.03 1.30 1.25 1.13

ROA - Rendibilidade do activo - ajustado(e),(f) 1.18 1.15

Margem financeira (perc. activo total médio) 2.24 2.12 2.00 1.94 1.91 1.86 1.89 1.87 1.86

Comissões líquidas (perc. activo total médio) 0.63 0.63 0.69 0.76 0.72 0.77 0.78 0.75 0.74

Rácio entre custos operacionais e produto bancário 57.6 59.1 57.4 57.2 71.7 58.3 53.4 53.5 53.2

Solvabilidade

Rácio de adequação global dos fundos próprios 9.5 9.8 10.0 10.4 10.2 11.3 10.9 11.0 10.2

Risco de mercado

Posição líquida aberta no mercado de acções (em

percentagem dos fundos próprios) n.d. n.d. n.d. n.d. 1.8 1.3 2.6 2.6 2.3

Taxa de cobertura dos fundos de pensões dos

empregados bancários (em percentagem dos fundos

próprios) -1.8 -0.8 0.1 -0.4 -0.4 1.2 5.3 5.1 4.9

Risco de liquidez

Rácio crédito-depósitos 122.7 129.5 129.1 128.3 130.9 137.5 145.6 146.7 154.9

Rácio cobertura de passivos interbancários por activos

elevada liquidez 85.6 80.0 100.7 99.5 110.0 98.5 99.2 87.6 77.1

Gap de li qui dez (g)

até 3 meses -2.2 -2.4 1.6 2.4 1.4 -0.9 -1.5 -0.6 -1.9

até 1 ano -6.4 -7.2 -6.3 -3.6 -5.4 -8.2 -8.9 -7.1 -9.7

Para o con jun to dos ban cos do més ti cos

Rácio crédito-depósitos 121.1 125.6 124.8 127.2 129.2 134.2 140.6 139.3 149.0

Rácio cobertura de passivos interbancários por activos 

de elevada liquidez 88.1 91.6 120.1 120.8 127.3 126.5 115.7 118.1 107.2

Gap de li qui dez (g)

até 3 meses -3.5 -3.4 0.5 0.7 0.6 -0.7 -0.9 -0.8 -2.1

até 1 ano -7.8 -7.6 -6.5 -4.8 -5.4 -7.4 -8.9 -8.5 -9.9

Risco de crédito

Empréstimos concedidos por instituições financeiras

residentes ao sector privado não financeiro (a)

Taxa de variação anual 14.1 9.3 8.3 6.6 6.6 7.4 8.2 8.2 10.7

Crédito e juros vencidos (em base consolidada)

Em percentagem do crédito sobre clientes 2.2 2.3 2.4 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5

Em percentagem do activo 1.4 1.6 1.6 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0

Incumprimento no crédito a particulares

Em percentagem do crédito a particulares 2.0 2.1 2.4 2.2 2.2 2.0 1.7 1.7 1.7

Incumprimento no crédito a sociedades não financeiras

Em percentagem do crédito a sociedades não

financeiras 2.4 2.4 2.1 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5

Fluxo anual de novos créditos vencidos e outros de

cobrança duvidosa(h)

Em percentagem dos empréstimos bancários

ajustados de operações de titularização

Particulares 0.43 0.38 0.58 0.21 0.21 0.22 0.36 0.36 0.44

Ajustado de vendas  para fora do sistema bancário 0.28 0.47 0.47 0.47

Sociedades não financeiras 0.74 0.76 0.56 0.52 0.52 0.60 0.42 0.42 0.56

Ajustado de vendas  para fora do sistema bancário 0.62 0.47 0.47 0.61

Exposição internacional (para o conjunto dos bancos 

domésticos)

Peso dos activos externos no activo total (i) 19.8 18.1 21.6 20.5 30.3 27.6 29.0 31.7 26.0

dos quais:

Activos locais em moeda local 1.8 1.2 1.7 1.6 7.1 6.4 6.4 7.0 7.8

Activos internacionais, por sector de contrapartida:

Sector bancário 10.6 8.3 14.1 14.8 13.6 12.7 13.6 14.8 8.2

Sector não bancário 7.4 8.5 5.8 4.0 9.6 8.5 9.0 9.8 10.0

Fon tes: Blo om berg, FMI, INE, Thom son Fi nan ci al Da tas tre am, Re u ters e Ban co de Portugal.
No tas:  tvh - taxa de va ri a ção ho mó lo ga;  n.d.- não dis po ní vel. * Qu e bra de sé rie as so cia da à in tro du ção das nor mas in ter na ci o na is de con ta bil di a de (NIC), que im pli cou, adi cio nal men te,
uma re de fi ni ção do con jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. ** Qu e bra de sé rie re la ci o na da com o alar ga men to do con jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do, pas san do a in clu ir
as ins ti tui ções que adop ta ram as NIC na ela bo ra ção das res pec ti vas de mons tra ções fi nan cei ras ape nas em 2006. As que bras de sé rie não se apli cam aos in di ca do res ba se a dos nas
Esta tís ti cas Mo ne tá rias e Fi nan cei ras, que di zem res pe i to às ins ti tui ções ban cá rias re si den tes. (e) Para efe i tos do cál cu lo das ren di bi li da des do ac ti vo e dos ca pi tais pró prios fo ram con -
si de ra dos os re sul ta dos an tes de im pos tos e de in te res ses mi no ri tá ri os, uti li zan do va lo res mé dios de pe río do para as va riá veis de stock. (f) Os in di ca do res de ren di bi li da de ajus ta dos ob -
têm-se após de du ção aos re sul ta dos do im pac to da ope ra ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções em em pre sas (no mea da men te na área se gu ra do ra) que ocor reu num dos prin ci pais
gru pos ban cá rios con si de ra dos. (g) Os va lo res de 2005,  2006 e  2007 fo ram re por ta dos ten do em con si de ra ção os cri té ri os va lo ri mé tri cos sub ja cen tes à apli ca ção das NIC. (h) Va ri a ção
do sal do de cré di to ven ci do e ou tros de co bran ça du vi do sa no ba lan ço das ins ti tui ções fi nan cei ras mo ne tá rias re si den tes acres ci da dos aba ti men tos ao ac ti vo, em per cen ta gem dos em -
prés ti mos ban cá rios cor ri gi dos de ti tu la ri za ção. As ven das para fora do sis te ma ban cá rio in clu í das no flu xo ajus ta do cor res pon dem a cré di tos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa
não aba ti dos ao ac ti vo, con for me re por te tri mes tral de fi ni do pela Instru ção nº 2/2007. (i) A par tir de 2004, os valores dos activos externos baseiam-se num novo reporte de informação.
Os valores comparáveis para 2004, 2005 e 2006 têm subjacente estimativas do valor do activo total para o conjunto dos bancos domésticos. No caso dos valores comparáveis para 2006 
e 2007, considera-se o valor do activo das instituições domésticas.
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BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Em percentagem do activo total Taxa de variação homóloga (em percentagem)(a)

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Dez. Jun. Dez Dez Mar. Jun. Set. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez.

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 156 5 144 8 105 1.9 1.6 1.3 1.5 1.9 11.3 19.3 -9.8 6.3 13.3

Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 991 3 314 4 022 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 11.5 2.1 -17.2 22.1 0.8

Aplicações em instituições de crédito 37 850 38 730 36 981 10.2 8.8 9.7 9.5 8.8 0.7 4.0 18.7 13.2 -2.3

Carteira de títulos de activos financeiros: 49 607 57 372 55 264 13.3 14.3 14.4 13.6 13.2 18.1 15.9 21.5 12.7 11.4

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 22 635 26 644 22 742 6.1 6.5 6.7 6.2 5.4 11.0 11.3 18.8 5.8 0.5

Títulos de capital 1 684 1 544 1 691 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 52.6 6.7 26.9 -28.4 0.4

Instrumentos de dívida 14 500 17 261 13 173 3.9 4.3 4.3 3.9 3.1 4.2 7.7 13.0 1.1 -9.1

Outros 6 451 7 839 7 877 1.7 1.7 2.0 1.9 1.9 20.2 23.4 32.2 27.3 22.1

Activos financeiros disponíveis para venda 20 323 24 244 26 566 5.5 6.1 6.1 5.9 6.3 28.0 21.7 29.7 25.6 30.7

Títulos de capital 6 153 7 903 7 766 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 45.8 43.1 68.0 29.6 26.2

Instrumentos de dívida 13 724 15 865 18 100 3.7 4.0 4.0 4.0 4.3 28.7 18.5 22.9 23.6 31.9

Outros 446 475 700 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 -56.2 -40.1 -55.6 35.3 57.0

Investimentos detidos até à maturidade 1 060 1 090 1 116 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -7.6 9.6 20.9 26.5 5.3

Derivados de cobertura 1 501 2 058 1 376 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 34.3 48.9 44.4 -0.4 -8.3

Investimento em filiais 4 089 3 335 3 465 1.1 1.1 0.8 0.9 0.8 17.1 6.0 -11.6 -6.4 -15.3

Crédito a clientes líquido 239 028 254 727 275 676 64.1 64.7 64.0 65.1 65.8 11.5 13.0 14.0 16.9 15.3

Crédito bruto 244 434 260 493 281 666 65.6 66.2 65.4 66.6 67.3 11.2 12.6 13.8 16.4 15.2

do qual: Crédito vencido a clientes 3 604 4 068 4 252 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 -4.7 5.3 8.1 5.9 18.0

Imparidade e correcções de valor de crédito a clientes -5 405 -5 766 -5 990 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2 0.0 3.5 -0.8 10.8

Activos titularizados e não desreconhecidos 16 199 18 541 19 317 4.3 5.0 4.7 4.7 4.6 8.5 28.4 26.3 3.9 19.2

do qual: Crédito a clientes 16 181 18 541 19 320 4.3 5.0 4.7 4.7 4.6 8.4 28.1 26.3 3.9 19.4

Activos tangíveis e intangíveis 4 401 4 627 4 880 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 8.9 13.0 12.5 9.8 10.9

Outros activos 14 441 15 784 14 415 3.9 3.6 4.0 3.5 3.4 -3.6 0.3 14.5 7.3 -0.2

Total do activo 372 674 398 238 418 660 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.5 12.7 15.3 14.7 12.3

Recursos de bancos centrais 1 901 2 213 5 550 0.5 0.5 0.6 1.0 1.3 -72.0 -75.3 -74.2 139.8 191.9

Recursos de outras instituições de crédito 60 862 67 496 66 671 16.3 16.7 16.9 16.1 15.9 10.5 14.7 14.1 5.1 9.5

Recursos de clientes e outros empréstimos 166 678 165 971 181 815 44.7 42.8 41.7 42.5 43.4 5.0 6.6 6.4 11.8 9.1

Responsabilidades representadas por títulos 82 774 95 502 96 875 22.2 23.4 24.0 23.8 23.1 29.4 32.0 43.5 23.0 17.0

Passivos subordinados 10 112 10 099 11 142 2.7 2.7 2.5 2.5 2.7 -0.8 1.4 1.2 5.1 10.2

Passivos Financeiros de negociação 7 277 9 848 9 985 2.0 2.1 2.5 2.5 2.4 25.3 36.5 40.8 46.3 37.2

Derivados de cobertura 1 881 2 777 2 002 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 82.4 62.9 81.1 5.0 6.4

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de titularização 4 226 4 941 4 592 1.1 1.3 1.2 1.5 1.1 74.8 73.7 77.5 45.9 8.7

Outros passivos 13 831 14 242 14 053 3.7 3.5 3.6 3.5 3.4 -7.1 -2.3 12.5 14.2 1.6

Total do passivo 349 543 373 089 392 685 93.8 93.5 93.7 93.8 93.8 9.8 12.1 15.1 14.9 12.3

Capital 23 131 25 149 25 974 6.2 6.5 6.3 6.2 6.2 22.2 22.1 17.9 12.5 12.3

Total do passivo e situação líquida 372 674 398 238 418 660 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.5 12.7 15.3 14.7 12.3

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: (a) As taxas de variação homólogas referentes a 2006 foram calculadas com base nos treze grupos bancários considerados no Relatório de Estabilidade Financeira de 2006 do Banco de Portugal, devido à indisponibilidade de demonstrações financeiras comparáveis para o total do sector bancário em 2005 e 2006.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Em percentagem do activo médio(a) Taxa de variação homóloga(b)

(em per cen ta gem)

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Ano S1 S2 Ano Ano S1 S2 Ano Ano S1 S2 Ano

1. Juros e rendimentos similares 18790 11294 13194 24488 5.43 5.94 6.48 6.21 23.5 28.7 31.7 30.3

2. Juros e encargos similares 12322 7715 9434 17149 3.56 4.06 4.63 4.35 31.1 36.8 41.1 39.2

3. Margem financeira (1-2) 6468 3579 3760 7339 1.87 1.88 1.85 1.86 11.3 14.2 12.8 13.5

4. Rendimentos de instrumentos de capital 168 158 46 203 0.05 0.08 0.02 0.05 -24.2 12.1 68.1 21.1

5. Rendimentos de serviços e comissões líquido 2602 1333 1600 2933 0.75 0.70 0.79 0.74 11.8 7.1 17.8 12.7

6. Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor -54 303 -473 -170 -0.02 0.16 -0.23 -0.04 - - - 213.4

7. Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 445 400 683 1083 0.13 0.21 0.34 0.27 -31.4 77.5 210.5 143.2

8. Resultados de reavaliação cambial 563 110 293 403 0.16 0.06 0.14 0.10 837.8 -64.9 17.4 -28.4

9. Resultados de alienação de outros activos financeiros 777 194 112 306 0.22 0.10 0.06 0.08 107.3 -61.4 -59.3 -60.6

9.a) Resultados de alienação de outros activos financeiros - ajustado 468 194 112 306 0.14 0.10 0.06 0.08 22.7 0.8 -59.3 -34.6

10. Outros resultados líquidos de exploração 643 265 355 619 0.19 0.14 0.17 0.16 42.8 -13.6 5.2 -3.7

10.a) Outros resultados líquidos de exploração - ajustado 624 265 355 619 0.18 0.14 0.17 0.16 38.1 -7.6 5.2 -0.7

11. Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 11612 6341 6375 12716 3.35 3.34 3.13 3.23 11.0 10.6 8.4 9.5

11.a) Produto de actividade - ajustado (3+4+5+6+7+8+9.a+10.a) 11283 6341 6375 12716 3.26 3.34 3.13 3.23 7.7 17.4 8.4 12.7

12. Custos com o pessoal 3530 1719 2000 3719 1.02 0.90 0.98 0.94 1.5 1.1 9.3 5.4

13. Gastos gerais administrativos 2226 1165 1363 2528 0.64 0.61 0.67 0.64 3.3 11.1 15.8 13.6

14. Amortizações do exercício 462 239 276 515 0.13 0.13 0.14 0.13 -4.2 7.0 15.5 11.4

15. Provisões líquidas de reposições e anulações 149 125 67 192 0.04 0.07 0.03 0.05 -30.7 98.0 -22.2 28.8

16. Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 1135 736 870 1606 0.33 0.39 0.43 0.41 -6.0 43.4 39.8 41.4

17.Diferenças de consolidação negativas 0 -4 -9 -12 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

18.Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) 231 190 108 298 0.07 0.10 0.05 0.08 6.4 24.7 36.7 28.8

18.a) Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) - ajustado 189 190 108 298 0.05 0.10 0.05 0.08 -13.0 72.3 36.7 57.5

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 4341 2552 1915 4467 1.25 1.34 0.94 1.13 37.8 9.2 -4.5 2.9

19.a) Resultado antes de impostos e de interesses minoritários - ajustado (11.a-12-13-14-15-16-17+18.a) 3970 2552 1915 4467 1.15 1.34 0.94 1.13 25.4 29.8 -4.5 12.5

20.Imposto sobre os lucros do exercício 776 434 276 710 0.22 0.23 0.14 0.18 80.0 25.6 -35.9 -8.5

21.Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 3565 2118 1639 3757 1.03 1.11 0.80 0.95 31.2 6.4 4.1 5.4

21.a) Resultado antes de interesses minoritários - ajustado (19.a-20) 3194 2118 1639 3757 0.92 1.11 0.80 0.95 16.9 30.7 4.1 17.6

22.Interesses minoritários 607 388 295 683 0.18 0.20 0.14 0.17 51.2 8.4 18.6 12.6

23.Resultado líquido (21-22) 2958 1729 1344 3074 0.85 0.91 0.66 0.78 27.8 5.9 1.4 3.9

23.a) Resultado líquido - ajustado  (21.a-22) 2587 1729 1344 3074 0.75 0.91 0.66 0.78 10.9 37.1 1.4 18.8

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: O ajus ta men to efec tua do em al gu mas ru bri cas em 2006 re fe re-se à de du ção do efe i to de uma ope ra ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções de em pre sas no sec tor se gu ra dor re a li za da por um dos prin ci pais gru pos ban cá rios con si de ra dos na aná li se. Note-se, no en tan to, que não se efec tu ou o cor res pon den te ajus ta men -
to na ru bri ca de im pos tos so bre os lu cros do exer cí cio e de in te res ses mi no ri tá ri os lí qui dos (li nhas 20 e 22). (a) Os da dos re la ti vos aos se mes tres en con tram-se anu a li za dos. (b) As ta xas de va ri a ção ho mó lo gas re fe ren tes a 2006 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios con si de ra dos no Re la tó rio de Esta bi li da de
Fi nan cei ra de 2006 do Ban co de Por tu gal, devido à indisponibilidade de demonstrações financeiras comparáveis para o total do sector bancário em 2005 e 2006. 
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ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Variação

homóloga

2004 2005 2006 2006 2007 2005 2006

Dez. Dez. Dez. Dez. Jun. Dez. Dez. Dez.

Em percentagem

1. Fundos próprios 19 975 23 719 25 360 26 582 27 346 28 680 7.1 7.9

1.1. Fundos próprios de base 13 729 14 891 17 851 18 917 18 495 18 806 20.0 -

1.2. Fundos próprios complementares 8 337 10 776 9 914 10 076 9 932 10 603 -7.7 -

1.3. Deduções 2 092 1 948 2 405 2 415 1 102 745 23.4 -

1.4. Fundos próprios suplementares 1 0 0 4 20 17

2. Requisitos de fundos próprios 15 679 16 830 18 599 19 292 21 055 22 431 10.5 16.3

Em pontos

percentuais

3. Rácios (em percentagem)

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 127.4 140.9 136.4 137.8 129.9 127.9 -4.2 -9.9

3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x

12.5) 10.2 11.3 10.9 11.0 10.4 10.2 -0.3 -0.8

3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos 

totais x 12.5) 7.0 7.1 7.7 7.8 7.0 6.7 0.6 -1.1

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da cor res pon de ao alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se nes te re la tó rio, pas san do a in clu ir as ins ti tui ções que adop ta ram as nor mas in -
ter na ci o na is de con ta bi li da de em 2006. Em 2007, não é pos sí vel cal cu lar as ta xas de va ri a ção para as com po nen tes dos fun dos pró prios, uma vez que os fun dos pró prios de base e
com ple men ta res pas sa ram a de du zir di rec ta men te alguns elementos que antes integravam a componente “Deduções”.



2. RISCOS MACROECONÓMICOS E FINANCEIROS

2.1. Apreciação global

No Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra do Ban co de Por tu gal de 2006 ti nham sido iden ti fi ca dos vá -

rios ris cos e vul ne ra bi li da des para a es ta bi li da de fi nan cei ra a ní vel glo bal que se en con tra vam pro fun -

da men te in ter li ga dos en tre si. As per tur ba ções ob ser va das a par tir do Ve rão de 2007 evi den ci a ram

que al gu mas des tas vul ne ra bi li da des cons ti tu íam de fac to im por tan tes de sa fi os para a es ta bi li da de fi -

nan cei ra glo bal. Na actual con jun tu ra, o prin ci pal ris co so bre a es ta bi li da de fi nan cei ra a ní vel glo bal

pren de-se com a in cer te za em tor no da du ra ção, ex ten são e im pli ca ções da tur bu lên cia nos mer ca -

dos fi nan cei ros. A dis se mi na ção do ris co no sis te ma fi nan cei ro e na eco no mia a ní vel mun dial tem vin -

do a ori gi nar di fi cul da des acres ci das na sua iden ti fi ca ção e ava li a ção, bem como na ges tão e

ali nha men to de in cen ti vos dos agen tes eco nó mi cos en vol vi dos, ge ran do pro ble mas de ris co mo ral.

Nes te en qua dra men to, sub sis te al gu ma in cer te za quan to à mag ni tu de e dis tri bu i ção das per das de

gran des gru pos ban cá rios in ter na ci o nal men te activos, decorrentes da sua exposição, directa e

indirecta, ao segmento subprime do mercado hipotecário norte-americano e a produtos financeiros

estruturados em geral.

Des ta for ma, a ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros tem afec ta do de for ma mais in ten sa as em pre -

sas do sec tor fi nan cei ro, que têm re gis ta do al gu mas di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer -

ca dos por gros so. O au men to glo bal dos cus tos de fi nan cia men to dos ban cos tem-se re per cu ti do num 

aper to dos cri té ri os de con ces são de cré di to nos Esta dos Uni dos, no Re i no Uni do e na área do euro.

De um modo ge ral, as per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is es tão a con tri bu ir para

uma di mi nui ção da ren di bi li da de do sis te ma ban cá rio a ní vel glo bal, exer cen do al gu ma pres são so bre 

a sua si tua ção de li qui dez e de ca pi tal. O aper to dos cri té ri os de con ces são de cré di to e o au men to

dos cus tos de fi nan cia men to de ve rão ter im pli ca ções so bre as de ci sões de con su mo e de in ves ti men -

to do sec tor pri va do não fi nan cei ro. A in cer te za pre va le cen te, a que bra de con fiança dos agen tes eco -

nó mi cos e os cho ques ne ga ti vos so bre a sua ri que za de ve rão con tri bu ir para agra var esta si tua ção.

Assim, as pro jec ções para o cres ci men to eco nó mi co a ní vel glo bal têm vin do a ser re vis tas em ba i xa,

exis tin do um for te en vi e sa men to de ris cos no sen ti do des cen den te. A de sa ce le ra ção da acti vi da de

eco nó mi ca de ve rá ser par ti cu lar men te si gni fi ca ti va nos Esta dos Uni dos, num con tex to de de te rio ra -

ção da si tua ção no mer ca do imo bi liá rio. Con tu do, as con se quên ci as das ac tu a is perturbações nos

mercados financeiros e o abrandamento da economia norte-americana também deverão afectar

negativamente o crescimento económico de outras economias avançadas (incluindo a área do euro)

e de economias de mercado emergentes.

Nes te en qua dra men to, as in te rac ções en tre o fun ci o na men to do sis te ma fi nan cei ro e a acti vi da de

eco nó mi ca as su mem par ti cu lar re le vân cia. Com efe i to, um for te abran da men to da eco no mia pode

sus ci tar pres sões adi ci o na is so bre o sis te ma fi nan cei ro in ter na cio nal. Por sua vez, tal si tua ção é sus -

cep tí vel de ori gi nar res tri ções acres ci das à con ces são de cré di to, po den do re sul tar numa de te rio ra -

ção adi cio nal das pers pec ti vas de cres ci men to eco nó mi co. O efe i to am pli fi ca dor des tes me ca nis mos

de in te rac ção en tre a eco no mia real e o sis te ma fi nan cei ro constitui um dos principais riscos para a

estabilidade financeira e para o crescimento económico mundial.

No actual qua dro de ins ta bi li da de e in cer te za, exis tem al guns ele men tos de ris co e vul ne ra bi li da de a

ní vel glo bal, in ter li ga dos en tre si, que po de rão cons ti tuir ele men tos crí ti cos para as se gu rar a es ta bi li -

da de fi nan cei ra num fu tu ro pró xi mo. Em pri me i ro lu gar, as su me par ti cu lar re le vân cia a for ma como se

de sen vol va o pro ces so de cor rec ção em cur so nos mer ca dos imo bi liá ri os dos Esta dos Uni dos e de
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Quadro 2.1.1

SÍNTESE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS

2003 2004 2005 2006 2007

Taxa de variação do PIB real

Estados Unidos 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2

Área do euro 0.8 2.1 1.6 2.8 2.6

Portugal -0.8 1.5 0.9 1.3 1.9

Taxa de va ri a ção ho mó lo ga do ín di ce de pre ços no con su mi dor

Estados Unidos 2.3 2.7 3.4 3.2 2.9

Área do euro (índice harmonizado) 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1

Portugal (índice harmonizado) 3.3 2.5 2.1 3.0 2.4

Saldo da balança corrente em percentagem do PIB

Estados Unidos -4.8 -5.5 -6.1 -6.2 -5.3

Área do euro 0.5 1.1 0.2 -0.1 -0.2

Portugal -6.1 -7.6 -9.5 -10.1 -9.9

Saldo orçamental em percentagem do PIB

Estados Unidos -4.8 -4.4 -3.6 -2.6 -2.5

Área do euro -3.1 -2.9 -2.6 -1.4 -0.6

Portugal -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6

Fon tes: Blo om berg, Eu ros tat, FMI, iBoxx, iT raxx, Mer rill Lynch, Thom son Fi nan ci al Da tas tre am e Ban co de Por tu gal.

SÍNTESE DE INDICADORES FINANCEIROS

Variação entre:

31-12-2005

e

31-12-2006

31-12-2006 

e

31-12-2007

31-12-2006

e

23-07-2007

23-07-2007

e

31-12-2007

31-12-2007

e

30-04-2008

Mercado accionista

(va ri a ção per cen tu al)

Índices gerais

S&P 500 13.6 3.5 8.7 -4.7 -5.6

Dow Jo nes Euro Stoxx 20.3 4.9 9.8 -4.5 -11.7

PSI Geral 33.3 18.3 26.7 -6.6 -14.2

Sector financeiro

S&P Banks 12.3 -32.5 -7.4 -27.2 -10.1

Dow Jo nes Euro Stoxx Banks 22.6 -9.0 3.2 -11.8 -11.2

PSI Fi nan ci al 34.8 4.9 32.4 -20.8 -25.1

Mercado obrigacionista

(va ri a ção em ní vel, pon tos base)

Estados Unidos

Spreads de em pre sas in dus triais

Ra ting AAA -14 86 12 74 46

Ra ting AA 7 85 15 70 39

Ra ting A -5 100 15 85 51

Ra ting BBB -2 125 17 108 84

Spreads de em pre sas fi nan cei ras

Ra ting AAA -2 71 20 51 52

Ra ting AA -5 126 26 99 61

Ra ting A 1 171 31 139 123

Ra ting BBB -10 328 47 281 34

Spreads de ban cos 2 175 19 156 80

Área do euro

Spreads de em pre sas não fi nan cei ras 

Ra ting AAA 22 45 10 34 -8

Ra ting AA 8 32 7 25 -3

Ra ting A 8 43 5 38 6

Ra ting BBB 12 56 -2 58 36

Spreads de em pre sas fi nan cei ras

Ra ting AAA 5 47 16 31 -2

Ra ting AA 12 61 14 47 50

Ra ting A 16 119 20 99 75

Ra ting BBB 25 149 27 122 115

Spreads de ban cos 13 82 10 72 41

Cre dit de fa ult swaps, 5 anos, área do euro

DJ iT raxx - 27 13 14 23

DJ iT raxx sec tor fi nan cei ro (sé ni or) - 38 14 24 19

Taxa de câmbio

(va ri a ção per cen tu al)

EUR/USD 11.6 11.8 4.9 6.5 5.6

Preço do petróleo

(va ri a ção per cen tu al em USD)

Preço spot Brent 5.5 56.1 27.9 22.1 20.9



ou tros países que ti nham re gis ta do cres ci men tos for tes e con ti nu a dos dos pre ços des tes ac ti vos. Por

seu tur no, as di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to e a de te rio ra ção do en qua dra men to ma cro e co -

nó mi co po dem ori gi nar pres sões sig ni fi ca ti vas so bre os re sul ta dos das em pre sas não fi nan cei ras a

ní vel glo bal, o que po de rá, por sua vez, de sen ca de ar per tur ba ções adi ci o na is nos mer ca dos fi nan cei -

ros, em par ti cu lar nos mer ca dos ac ci o nis tas. O au men to do ris co de cré di to, que se tem vin do a es ten -

der a di ver sos seg men tos de mer ca do nos Esta dos Uni dos, tam bém cons ti tui um im por tan te ris co

para a es ta bi li da de fi nan cei ra glo bal. Adi cio nal men te, a per sis tên cia de de se qui lí bri os ma cro e co nó -

mi cos glo ba is e as im pli ca ções para a eco no mia mun dial de uma even tu al cor rec ção abrup ta de tais

de se qui lí bri os tam bém re pre sen tam um im por tan te de sa fio para a es ta bi li da de fi nan cei ra. Por úl ti mo,

a in ten si fi ca ção das pressões inflacionistas, como resultado do forte crescimento dos preços de bens

energéticos e alimentares, tem vindo a colocar importantes desafios à condução da política

monetária, num contexto de abrandamento da actividade económica.

A for te in te gra ção eco nó mi ca e fi nan cei ra de Por tu gal im pli ca que es tes ele men tos de ris co a ní vel

glo bal po dem afec tar ne ga ti va men te o seu cres ci men to eco nó mi co e es ta bi li da de fi nan cei ra. Sen do

uma pe que na eco no mia aber ta, a eco no mia por tu gue sa en con tra-se par ti cu lar men te vul ne rá vel a um

abran da men to acen tu a do da pro cu ra ex ter na, num con tex to de de sa ce le ra ção da eco no mia mun dial

e de for te au men to da in cer te za. Adi cio nal men te, os cons tran gi men tos no aces so a fi nan cia men to de

mer ca do por par te dos ban cos por tu gue ses po dem per tur bar o de sem pe nho da sua acti vi da de de in -

ter me dia ção fi nan cei ra, exi gin do um ajus ta men to do seu com por ta men to es tra té gi co em ter mos de

con ces são de cré di to e de cap ta ção de re cur sos, de modo a ga ran tir a ma nu ten ção de ní veis ade qua -

dos de li qui dez e de sol va bi li da de. De fac to, os ban cos têm vin do a apli car cri té ri os mais exi gen tes na

con ces são de em prés ti mos que se ten de rão a ma te ri a li zar numa de sa ce le ra ção do crédito ao sector

privado não financeiro, com consequências potenciais para o investimento das empresas e para o

consumo e investimento residencial dos particulares.

2.2. Riscos e vulnerabilidades a nível global

Du ran te o ano de 2007 a es ta bi li da de fi nan cei ra a ní vel mun dial foi si gni fi ca ti va men te afec ta da por um 

con jun to de cho ques com ori gem no mer ca do hi po te cá rio sub pri me nor te-ame ri ca no. Estas per tur ba -

ções re sul ta ram da ma te ri a li za ção de al guns fac to res de ris co in ter li ga dos en tre si e que se ti nham

vin do a in ten si fi car nos me ses an te ri o res. Alguns des tes ele men tos de ris co ti nham sido dis cu ti dos no

Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra do Ban co de Por tu gal de 2006. Por um lado, a per sis tên cia em

ní veis his to ri ca men te bai xos dos spreads nos mer ca dos de dí vi da e a di fe ren ci a ção re du zi da en tre a

ren di bi li da de de ac ti vos fi nan cei ros com di fe ren tes gra us de ris co, su ge ri am que os in ves ti do res po -

de ri am não es tar a ava li ar cor rec ta men te os ris cos en vol vi dos nas suas po si ções. Por ou tro lado, ape -

sar de en tão se con si de rar que o au men to do re cur so a ins tru men tos de trans fe rên cia de ris co de

cré di to po de ria di mi nu ir a con cen tra ção de ris co no ba lan ço dos bancos, esta tendência suscitava

dúvidas sobre a monitorização e avaliação destes riscos e sobre a valorização e liquidez destes

instrumentos em situações de mercado adversas.

Adi cio nal men te, exis ti am di ver sos de se qui lí bri os eco nó mi cos e fi nan cei ros, cuja cor rec ção, se abrup -

ta, po de ria ori gi nar per tur ba ções subs tan ci a is so bre a es ta bi li da de fi nan cei ra e so bre a acti vi da de

eco nó mi ca mun dial. Em pri me i ro lu gar, o cres cen te grau de ala van ca fi nan cei ra das em pre sas sus ci -

ta va al gu mas dú vi das quan to à sua sus ten ta bi li da de a mé dio pra zo. Em se gun do lu gar, o dé fi ce ex ter -

no da eco no mia nor te-ame ri ca na en con tra va-se em ní veis bas tan te ele va dos, ten do como

con tra par ti da um ex ce den te co mer ci al si gni fi ca ti vo em al gu mas eco no mias de mer ca do emer gen tes.

A pos si bi li da de de um ajus ta men to abrup to des tes de se qui lí bri os ma cro e co nó mi cos glo ba is ti nha

sido iden ti fi ca da como um im por tan te ris co para a es ta bi li da de fi nan cei ra. Por úl ti mo, o pro ces so de
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cor rec ção nos mer ca dos imo bi liá ri os nos Esta dos Uni dos e nou tros países que ti nham re gis ta do um

for te cres ci men to dos pre ços des tes ac ti vos em anos an te ri o res tam bém cons ti tu ía um de sa fio à es ta -

bi li da de do sis te ma fi nan cei ro. A pre o cu pa ção cres cen te dos in ves ti do res com a evo lu ção ob ser va da

no mer ca do sub pri me nos Esta dos Uni dos aca bou por ser o ele men to ca ta li sa dor de um pe río do de

for te ins ta bi li da de e in cer te za nos mer ca dos fi nan cei ros a par tir do Ve rão de 20071.

Os pro ble mas no mer ca do sub pri me co me ça ram a tor nar-se vi sí ve is no iní cio de 2007, ten do ocor ri do 

uma for te su bi da das ta xas de in cum pri men to nes te seg men to do mer ca do hi po te cá rio. Este au men to

foi en qua dra do por uma su bi da das ta xas de juro e por al gu ma cor rec ção nos pre ços das ha bi ta ções

nos Esta dos Uni dos, que re sul ta ram num au men to das per das re gis ta das por ins ti tui ções fi nan cei ras

es pe ci a li za das na con ces são des te tipo de fi nan cia men to. No iní cio do Ve rão de 2007, es tes pro ble -

mas in ten si fi ca ram-se. As prin ci pais agên ci as de ra ting efec tu a ram vá rios down gra des de tí tu los ga -

ran ti dos por ac ti vos (as set-bac ked se cu ri ti es) com ex po si ção ao mer ca do imo bi liá rio. Este fac to

con tri bu iu para que ocor res se uma di mi nui ção abrup ta da li qui dez nos mer ca dos de tí tu los ga ran ti dos

por ac ti vos e uma re a va li a ção ge ne ra li za da dos pré mi os de ris co, face aos ní veis his to ri ca men te re -

du zi dos em que se en con tra vam (Grá fi co 2.2.1). Nes te pe río do co me ça ram a ser di vul ga das al gu mas 

di fi cul da des na con cre ti za ção de ope ra ções de fi nan cia men to pre vi a men te pla ne a das, em par ti cu lar

para ope ra ções com um ele va do grau de ala van ca gem (le ve ra ged bu youts). A dis se mi na ção do ris co

de cré di to jun to de uma base alar ga da de in ves ti do res e a com ple xi da de e re du zi da trans pa rên cia de

al guns ins tru men tos utilizados para a transferência de risco resultaram num forte aumento da

incerteza quanto à magnitude, valorização e distribuição das perdas associadas a exposições

directas e indirectas ao mercado subprime. 

Nes te con tex to de ne ces si da des de li qui dez adi ci o na is e de au men to do ris co de con tra par te, al guns

ban cos co me ça ram a en fren tar di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so, o

que se re flec tiu em ten sões no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio, onde se ve ri fi cou no iní cio de Agos -

to uma re du ção do nú me ro de tran sac ções e um au men to do di fe ren cial en tre as ta xas de juro de ope -

ra ções não co la te ra li za das e co la te ra li za das (Grá fi co 2.2.2)2. Com o ob jec ti vo de ga ran tir o aces so
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Gráfico 2.2.1

DIFERENCIAIS DE TAXA DE JURO EM PAPEL
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Diferencial entre emissões de papel comercial a 30 dias de
empresas não financeiras - rating A2/P2 face a rating AA

Diferencial entre emissões de papel comercial a 30 dias de
empresas financeiras - Asset-backed Commercial Paper
(ABCP) face a rating AA

Fon tes: Fe de ral Re ser ve Bo ard e Thom son Fi nan ci al Da tas tre am.

(1) Ver “Caixa 1 A turbulência recente nos mercados financeiros internacionais”, Banco de Portugal, Boletim Económico-Outono 2007. 111111111111

(2) A evolução dos prémios de risco nos mercado monetário interbancário da área do euro é analisada com mais detalhe na “Caixa 2.1 O pré mio de ris co no
mer ca do mo ne tá rio du ran te o pe río do de tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros: ris co de cré di to ou de li qui dez?”, des te Re la tó rio. 222222222222222222222222222222



dos ban cos à li qui dez ne ces sá ria para a con du ção re gu lar da sua acti vi da de, vá rios ban cos cen tra is

efec tu a ram in jec ções su ces si vas de li qui dez a par tir do dia 9 de Agos to. As in jec ções de li qui dez dos

ban cos cen tra is e a di mi nui ção da taxa de juro de re fe rên cia nos Esta dos Uni dos em me a dos de Se -

tem bro con tri bu í ram para que se as sis tis se a al gu ma di mi nui ção dos pré mi os de ris co du ran te o Ou to -

no. Con tu do, a par tir do fi nal de Ou tu bro, a di vul ga ção de re sul ta dos do sec tor ban cá rio re la ti vos ao

ter ce i ro tri mes tre e o re co nhe ci men to de que a cri se do mer ca do sub pri me e a tur bu lên cia nos mer ca -

dos fi nan cei ros po de ri am ter re per cus sões sig ni fi ca ti vas na acti vi da de eco nó mi ca, em par ti cu lar nos

Esta dos Uni dos, de ram ori gem a um novo au men to da ins ta bi li da de em al guns mer ca dos fi nan cei ros.

Nas úl ti mas se ma nas de 2007, as ten sões nos mer ca dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os in ten si fi ca -

ram-se, as so ci a das a pre o cu pa ções re la ci o na das com o fi nal de ano. Neste período, os bancos

centrais de vários países voltaram a demonstrar flexibilidade na gestão e criação de instrumentos de

cedência de liquidez, o que contribuiu para alguma regularização da situação nos mercados

monetários interbancários nos últimos dias do ano. 

Nos pri me i ros me ses de 2008, a di vul ga ção de per das por al guns gran des gru pos ban cá rios in ter na ci -

o nal men te ac ti vos e o au men to da pro ba bi li da de de re ces são nos Esta dos Uni dos con tri bu í ram para

que se re gis tas sem for tes que das nos mer ca dos ac ci o nis tas. Adi cio nal men te, co me ça ram a sur gir

pro ble mas em no vos seg men tos do mer ca do de cré di to, es tan do es sen ci al men te as so ci a dos a e ven -

tuais di fi cul da des em gran des se gu ra do ras de cré di to nor te-ame ri ca nas (mo no li nes), ob ser van do-se

um au men to ge ne ra li za do dos pré mi os de ris co e uma pro cu ra acres ci da de ac ti vos com me nor ris co.

Estas per tur ba ções agra va ram-se em me a dos de Março, quan do se tor na ram pú bli cos os pro ble mas

re gis ta dos pelo Bear Sterns, um dos maio res ban cos de in ves ti men to nor te-ame ri ca nos, que exi gi ram 

uma in ter ven ção da Re ser va Fe de ral nor te-ame ri ca na. A par tir do fi nal de Março os spreads nos mer -

ca dos de dí vi da co me ça ram a evi den ci ar al gu ma di mi nui ção, ape sar de se man te rem em ní veis ele -

va dos, en quan to que os mer ca dos ac ci o nis tas re gis ta ram al gu ma re cu pe ra ção. No en tan to, a

per sis tên cia de tensões nos mercados monetários interbancários demonstra que os factores na

origem da instabilidade nos mercados financeiros internacionais ainda não se encontram

ultrapassados (Gráfico 2.2.3).
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Gráfico 2.2.2
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No actual en qua dra men to, os prin ci pais ris cos para a es ta bi li da de fi nan cei ra en con tram-se in trin se ca -

men te as so ci a dos à in cer te za quan to à du ra ção, ex ten são e im pli ca ções da tur bu lên cia nos

mer ca dos fi nan cei ros, em par ti cu lar no que diz res pe i to à sua in te rac ção com a evo lu ção da acti vi -

da de eco nó mi ca. A si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros con ti nua a ser do mi na da por um am bi en te de

in cer te za e vo la ti li da de, es ti man do-se que uma par te si gni fi ca ti va das per das as so ci a das ao mer ca do

sub pri me ain da não te nha sido di vul ga da. Ape sar de se re co nhe cer que se ria ne ces sá rio que exis tis -

se al gu ma cor rec ção nos pré mi os de ris co a ní vel glo bal, dada a evi dên cia de que os in ves ti do res po -

de ri am não estar a valorizar e diferenciar correctamente os riscos assumidos, esta correcção tem sido 

particularmente abrupta e intensa.

A ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros tem afec ta do pri mor di al men te as em pre sas do sec tor fi nan -

cei ro, que têm re gis ta do al gu mas di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so

nes te pe río do (Grá fi cos 2.2.4 e 2.2.5). De fac to, um ele men to dis tin ti vo des te epi só dio de ins ta bi li da -

de, por com pa ra ção com epi só di os an te ri o res tais como a cri se do LTCM e do de fa ult da Rús sia, o es -

va zi a men to da bo lha tec no ló gi ca ou as fra u des con ta bi lís ti cas em 2002, con sis te no for te au men to

dos spreads nos mer ca dos de dí vi da pri va da, em par ti cu lar para em pre sas do sec tor fi nan cei ro das

eco no mias avan ça das (Grá fi co 2.2.6). Os ban cos têm en fren ta do di fi cul da des de fi nan cia men to, so -

bre tu do nos pra zos mé dios e lon gos, re gis tan do al guns cons tran gi men tos na emis são de tí tu los de dí -

vi da e na co lo ca ção de ope ra ções de ti tu la ri za ção, mas tam bém nos pra zos cur tos, no mea da men te

nos mer ca dos de pa pel co mer ci al e, de for ma re la ti va men te iné di ta, nos mer ca dos mo ne tá ri os in ter -

ban cá ri os. Nes te sen ti do, é pro vá vel que se con tinue a in ten si fi car a con cor rên cia na cap ta ção de de -

pó si tos, à me di da que os ban cos pro cu ram subs ti tu ir, em par te, o fi nan cia men to de mer ca do.

Adi cio nal men te, as di fi cul da des na ti tu la ri za ção de ac ti vos e na trans fe rên cia de ris cos po de rão dar

ori gem a al gu ma re in ter me di a ção da acti vi da de dos ban cos. Ao lon go dos úl ti mos anos, a in ter me dia -

ção fi nan cei ra ti nha vin do a con ver gir para um mo de lo usu al men te de sig na do como ori gi na te and dis -

tri bu te. Nes te mo de lo, os ban cos con ce di am cré di to, es tru tu ra vam pro du tos pa dro ni za dos com base
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Gráfico 2.2.3
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nes ses cré di tos e, fi nal men te, ven di am es ses pro du tos a ter ce i ros. No actual con tex to, o mo de lo de

in ter me dia ção ori gi na te and dis tri bu te po de rá vir a con ver gir, nal gu ma me di da, para um mo de lo mais

tra di ci o nal de in ter me dia ção fi nan cei ra. De fac to, as per tur ba ções ob ser va das nos mer ca dos fi nan -

cei ros des de o Ve rão de 2007 tor na ram evi den tes al gu mas fra gi li da des do novo mo de lo de in ter me -

dia ção fi nan cei ra, tais como a di fi cul da de na iden ti fi ca ção e va lo ri za ção dos ris cos as su mi dos,

de cor ren tes da com ple xi da de e fal ta de trans pa rên cia de al guns dos ins tru men tos uti li za dos; uma ex -

ces si va de pen dên cia da ava li a ção das agên ci as de ra ting e do pres su pos to de per ma nen te li qui dez

nos mer ca dos; e a di fi cul da de em ali nhar os in cen ti vos dos vá rios agen tes que par ti ci pam no pro ces -

so de dis se mi na ção de ris cos3.

O au men to glo bal dos cus tos de fi nan cia men to dos ban cos tem vin do a re per cu tir-se num aper to dos

cri té ri os apli ca dos na con ces são de cré di to pe los ban cos na área do euro e, so bre tu do, no Re i no Uni -

do e nos Esta dos Uni dos. Nes te úl ti mo caso, o si gni fi ca ti vo re la xa men to des tes cri té ri os em anos an -

te ri o res terá con tri buí do para o re cen te cres ci men to das ta xas de in cum pri men to nalguns segmentos

do mercado hipotecário norte-americano. 

Nos Esta dos Uni dos, as con se quên ci as do aper to dos cri té ri os de con ces são de cré di to po dem ser

par ci al men te mi ti ga das pe las me di das de es tí mu lo fis cal (ain da que se es ti me que o im pac to des tas

me di das na des pe sa das fa mí lias e no in ves ti men to das em pre sas deva ser re la ti va men te re du zi do)

e, so bre tu do, pela po lí ti ca mo ne tá ria aco mo da tí cia da Re ser va Fe de ral nor te-ame ri ca na, cuja taxa de

juro de re fe rên cia di mi nu iu 325 p.b. en tre Se tem bro de 2007 e Abril de 2008. No en tan to, de acor do

com a evi dên cia dis po ní vel, a trans mis são da po lí ti ca mo ne tá ria nor te-ame ri ca na para as ta xas de

juro ban cá rias tem sido len ta e mo de ra da. A maio r res tri ti vi da de na con ces são de cré di to de ve rá es tar

a con tri bu ir para uma de sa ce le ra ção do cré di to con ce di do ao sec tor pri va do não fi nan cei ro. De fac to,

nos pri me i ros me ses de 2008, ob ser vou-se um li ge i ro abrandamento do crédito concedido às
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Gráfico 2.2.4
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Fon tes: iBoxx e Thom son Fi nan ci al Da tas tre am.

Gráfico 2.2.5
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Fon tes: iT raxx e Thom son Fi nan ci al Da tas tre am.

(3) Refira-se que no processo de transferência de risco de crédito é habitual os bancos originadores continuarem a assegurar a função de gestão e controle do
risco dos empréstimos concedidos. Contudo, os contratos de transferência de risco de crédito nem sempre garantem que os bancos originadores têm os
incentivos adequados para continuar a acompanhar os riscos subjacentes aos empréstimos por eles concedidos, o que terá potenciado o recente aumento 
do incumprimento nalguns segmentos do mercado de crédito.
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Gráfico 2.2.6

COMPARAÇÃO COM EPISÓDIOS ANTERIORES DE TURBULÊNCIA  (continua)
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empresas, tendo-se mantido a tendência de forte desaceleração dos empréstimos para aquisição de

habitação. 

Por seu tur no, na área do euro, a evi dên cia dis po ní vel não apon ta para al te ra ções na ten dên cia de

evo lu ção do cré di to con ce di do pe los ban cos, que con ti nua a re gis tar ta xas de cres ci men to ele va das.

De acor do com os re sul ta dos do Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do de Cré di to, a maio r exi gên cia

na apro va ção de em prés ti mos na área do euro es ta rá a afec tar so bre tu do os em prés ti mos con ce di -

dos a em pre sas, em par ti cu lar em pre sas de gran de di men são, e em prés ti mos des ti na dos ao fi nan cia -

men to de fu sões e aqui si ções e ao fi nan cia men to do in ves ti men to (Grá fi co 2.2.7). É im por tan te no tar

que na área do euro a in ter me dia ção fi nan cei ra de sem pe nha da pelo sis te ma ban cá rio as su me um pa -

pel mais re le van te no fi nan cia men to da acti vi da de eco nó mi ca, dado que nes ta eco no mia as em pre -

sas recorrem de forma menos generalizada aos mercados financeiros enquanto fonte de recursos do

que as suas congéneres norte-americanas.

De um modo ge ral, as per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros de ve rão con ti nuar a afec tar ne ga ti va -

men te a ren di bi li da de dos ban cos, atra vés de per das adi ci o na is nas suas car te i ras de ac ti vos fi nan -

cei ros ou da di mi nui ção dos re sul ta dos as so ci a dos à pres ta ção de ser vi ços re la ci o na dos com os

mer ca dos de ca pi tais, tais como a ges tão de ac ti vos e a es tru tu ra ção de ope ra ções. Adi cio nal men te,

a in cer te za que pre va le ce nos mer ca dos fi nan cei ros não é fa vo rá vel à re a li za ção de ope ra ções de fu -

são e aqui si ção, que nos úl ti mos anos ti nham con tri buí do de for ma bas tan te po si ti va para os re sul ta -

dos dos ban cos. Por seu tur no, uma de te rio ra ção da si tua ção fi nan cei ra do sec tor pri va do não

fi nan cei ro de ve rá im pli car um au men to do ris co de cré di to, ge ran do pres sões adi ci o na is so bre a ren -

di bi li da de e sol va bi li da de dos ban cos. As di fi cul da des de fi nan cia men to dos ban cos e as per das re gis -

ta das em ex po si ções, di rec tas ou in di rec tas, ao mer ca do sub pri me têm exer ci do bas tan te pres são

so bre os rá cios de ca pi tal de vá rios gran des gru pos ban cá rios in ter na ci o nal men te ac ti vos. Con tu do, é

im por tan te no tar que o sis te ma fi nan cei ro in ter na cio nal re gis ta va uma si tua ção fa vo rá vel an tes do Ve -

rão de 2007, ob ser van do-se, para os gran des gru pos ban cá rios in ter na ci o nal men te ac ti vos, ní veis de

ca pi tal apa ren te men te ade qua dos e uma evo lu ção po si ti va da sua ren di bi li da de. Não obstante, o
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COMPARAÇÃO COM EPISÓDIOS ANTERIORES DE TURBULÊNCIA  (continuação)
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Con cre ta men te, na cri se do LTCM foi con si de ra do o dia 17/07/1998 como re fe rên cia, na bo lha tec no ló gi ca con si de rou-se o dia 10/03/2000, nos es cân da los con ta bi lís ti cos foi con si de ra -
do o dia 25/06/2002 e, fi nal men te, na cri se do sub-pri me foi con si de ra do o dia 23/07/2007. Os spreads são di fe ren ças, em pon tos base, face ao dia de re fe rên cia. Nos índices bolsistas, o
dia de referência foi normalizado para o valor 100.
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reconhecimento de perdas vultuosas decorrentes de exposições ao mercado subprime e a

reavaliação de activos e de exposições extrapatrimoniais deverão exigir novos reforços da base de

capital de alguns grupos bancários. 

O aper to dos cri té ri os de con ces são de cré di to e o au men to dos cus tos de fi nan cia men to, que se po -

dem tra du zir numa de sa ce le ra ção acen tua da do cré di to con ce di do ao sec tor pri va do, de ve rão ter im -

pli ca ções so bre as de ci sões de con su mo e de in ves ti men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro. Por seu

tur no, a in cer te za pre va le cen te, a que bra de con fiança dos agen tes eco nó mi cos e os cho ques ne ga ti -

vos so bre a sua ri que za de ve rão con tri bu ir para agra var esta si tua ção. O im pac to so bre a acti vi da de

eco nó mi ca des tas per tur ba ções de pen de rá em úl ti ma aná li se da sua in te rac ção com ele men tos de

vul ne ra bi li da de la ten tes em cada eco no mia, in ter alia, a si tua ção nos mer ca dos imo bi liá ri os (e a sua

in te rac ção com o grau de ala van ca fi nan cei ra no mer ca do hi po te cá rio), o ní vel de en di vi da men to do

sec tor pri va do e pú bli co, a si tua ção no mer ca do de tra ba lho, o grau de integração financeira e a

importância dos mercados por grosso internacionais no financiamento dos bancos, bem como a

maturidade média deste financiamento.

Nes te en qua dra men to, as pro jec ções para o cres ci men to eco nó mi co a ní vel glo bal têm vin do a ser re -

vis tas em ba i xa, exis tin do um for te en vi e sa men to de ris cos no sen ti do des cen den te, no mea da men te

para os Esta dos Uni dos (Grá fi co 2.2.8). De fac to, a de sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó mi ca de ve rá

ser par ti cu lar men te si gni fi ca ti va nes te país, num con tex to de de te rio ra ção da si tua ção no mer ca do

imo bi liá rio. De acor do com as pre vi sões do Fun do Mo ne tá rio In ter na cio nal (FMI) de Abril de 2008, o

cres ci men to da acti vi da de eco nó mi ca mun dial de ve rá re gis tar al gu ma de sa ce le ra ção, es ti man do-se

que se si tue em 3.7 por cen to em 2008 (o que com pa ra com a pre vi são de 4.8 por cen to efec tua da em

Ou tu bro de 2007). A in cer te za em tor no des tas pre vi sões é bas tan te ele va da, sen do con di ci o na da por 

um con jun to alar ga do de ris cos no sen ti do des cen den te, no mea da men te os re ce i os de que as per tur -

ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros con tri bu am para uma de sa ce le ra ção con si de rá vel da con ces são de 
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Gráfico 2.2.7
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cré di to, li mi tan do a evo lu ção da pro cu ra in ter na nos Esta dos Uni dos e, em me nor grau, na área do

euro. De fac to, as pre vi sões para o cres ci men to eco nó mi co na área do euro tam bém têm vin do a ser

re vis tas em ba i xa, re flec tin do o im pac to des fa sa do do abran da men to da eco no mia nor te-ame ri ca na

(não ape nas por via do efe i to so bre o co mér cio ex ter no, mas tam bém por via do sis te ma fi nan cei ro e

da de te rio ra ção da con fiança dos agen tes eco nó mi cos). A re a va li a ção glo bal dos ris cos, a apre cia ção 

do euro e as per tur ba ções no sis te ma fi nan cei ro tam bém con tri bu í ram para a de te rio ra ção das pers -

pec ti vas so bre o cres ci men to eco nó mi co na área do euro. Adi cio nal men te, a intensificação das

pressões inflacionistas decorrentes do crescimento dos preços internacionais do petróleo e de outras

matérias-primas e a persistência de desequilíbrios macroeconómicos a nível global constituem riscos

sobre as previsões para o crescimento económico mundial. 

De um modo ge ral, as eco no mias de mer ca do emer gen tes têm sido bas tan te me nos afec ta das pela

actual tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros do que em epi só di os an te ri o res de ins ta bi li da de (Grá fi co

2.2.6), num qua dro de pro cu ra in ter na ro bus ta e de ex ce den tes na ba lan ça cor ren te. Ape sar de es tas

eco no mias apre sen ta rem ac tu al men te uma me lhor ca pa ci da de de re ac ção a cho ques ex ter nos, per -

ma ne cem al gu mas vul ne ra bi li da des que po dem com pro me ter a evo lu ção da sua acti vi da de eco nó mi -

ca e o seu de sem pe nho nos mer ca dos de ca pi tais. Este é es pe ci al men te o caso de países em que o

cres ci men to do cré di to se apo i ou no fi nan cia men to ex ter no e onde os dé fi ces da ba lan ça cor ren te se -

jam sig ni fi ca ti vos. Des te modo, um cho que ne ga ti vo so bre a pro cu ra ex ter na di ri gi da a es tas eco no -

mias de ve rá afec tar ne ga ti va men te o seu cres ci men to eco nó mi co, quer atra vés de efe i tos di rec tos

so bre as ex por ta ções, quer atra vés de efe i tos in di rec tos so bre o con su mo e o in ves ti men to. O abran -

da men to da acti vi da de das eco no mias avan ça das tem vin do a afec tar al gu mas eco no mias de mer ca -

do emer gen tes, em par ti cu lar aque las com re la ções co mer ciais im por tan tes com os Esta dos Uni dos.

Adi cio nal men te, vá ri as des tas eco no mias enfrentam o desafio de conter as pressões inflacionistas,

que têm assumido maior magnitude do que nas economias avançadas, dado o dinamismo da procura

interna e o maior peso dos bens energéticos e alimentares na despesa. 
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Gráfico 2.2.8
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As in te rac ções en tre o fun ci o na men to do sis te ma fi nan cei ro e a acti vi da de eco nó mi ca mun dial as su -

mem par ti cu lar re le vân cia na actual con jun tu ra. Com efe i to, um for te abran da men to da acti vi da de

eco nó mi ca pode sus ci tar pres sões adi ci o na is so bre o sis te ma fi nan cei ro in ter na cio nal, so bre tu do

caso se con tinue a as sis tir a uma de gra da ção da si tua ção nos mer ca dos imo bi liá ri os em al gu mas

eco no mias avan ça das (com des ta que para os Esta dos Uni dos). A per sis tên cia de di fi cul da des nos

mer ca dos de fi nan cia men to por gros so, em par ti cu lar para ins ti tui ções fi nan cei ras, tam bém de ve rá

con tri bu ir para agra var esta si tua ção. Por sua vez, uma de gra da ção adi cio nal da si tua ção fi nan cei ra

dos ban cos é sus cep tí vel de ori gi nar res tri ções acres ci das à con ces são de cré di to, po den do re sul tar

numa de te rio ra ção adi cio nal das pers pec ti vas de cres ci men to eco nó mi co. O efe i to am pli fi ca dor des -

tes me ca nis mos de interacção entre a economia real e o sistema financeiro constitui um dos

principais riscos para a estabilidade financeira e para o crescimento económico mundial.

Nes te âm bi to, é pos sí vel iden ti fi car um con jun to de ris cos de ín do le ma cro e co nó mi ca e fi nan cei ra,

que se en con tram in ter li ga dos, com im pli ca ções para a es ta bi li da de do sis te ma fi nan cei ro glo bal, em

par ti cu lar num qua dro de ma nu ten ção da tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros. Note-se que a ma te -

ri a li za ção des tes ris cos im pli ca ria ine vi ta vel men te um agra va men to subs tan ci al da actual si tua ção do

sis te ma fi nan cei ro e, con se quen te men te, das pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca. De en tre

este con jun to de ris cos é pos sí vel des ta car: (i) o pro ces so de cor rec ção dos mer ca dos imo bi liá ri os

nos Esta dos Uni dos e em al gu mas eco no mias avan ça das que re gis ta ram for tes cres ci men tos dos

pre ços nes tes mer ca dos em anos an te ri o res; (ii) a pos si bi li da de de vi rem a ocor rer ajus ta men tos mais 

sig ni fi ca ti vos nos mer ca dos ac ci o nis tas, como re sul ta do de uma pos sí vel de te rio ra ção dos lu cros

das em pre sas, en qua dra da por um abran da men to da acti vi da de eco nó mi ca e por um au men to da in -

cer te za; (iii) o au men to do ris co de cré di to, como re sul ta do de uma even tu al de te rio ra ção da si tua -

ção fi nan cei ra das em pre sas e par ti cu la res; (iv) a per sis tên cia de de se qui lí bri os ma cro e co nó mi cos 

glo ba is e as im pli ca ções para a eco no mia mun dial de uma cor rec ção abrup ta de tais de se qui lí bri os;

e, por úl ti mo (v) o au men to das pres sões in fla ci o nis tas como re sul ta do do for te cres ci men to re gis ta -

do pe los pre ços de bens ener gé ti cos e ali men ta res, o que co lo ca de sa fi os à con du ção da po lí ti ca

monetária num contexto de abrandamento da actividade económica. Estes elementos de risco têm-se 

intensificado de forma assinalável ao longo do último ano, enquadrados pela incerteza quanto à

duração deste período de turbulência e, sobretudo, quanto às suas implicações globais. 

Em 2007, a cri se pro fun da no mer ca do hi po te cá rio sub pri me nor te-ame ri ca no con tri bu iu de for ma de -

ci si va para de sen ca de ar for tes per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is. Nes te en qua -

dra men to, um dos prin ci pais ris cos para a si tua ção eco nó mi ca e para a es ta bi li da de fi nan cei ra glo bal

emer ge da for ma como se de sen vol va o pro ces so de ajus ta men to em cur so nos mer ca dos imo bi -

liá ri os nos Esta dos Uni dos e nou tros países em que tenha ocorrido um período prolongado de forte

actividade e valorização. 

De fac to, no iní cio da dé ca da, ob ser vou-se um acen tu a do di na mis mo nos mer ca dos imo bi liá ri os de

vá ri as eco no mias avan ça das, em par ti cu lar no sec tor re si den ci al, que se ma ni fes tou em au men tos

sig ni fi ca ti vos e con ti nu a dos dos pre ços de ha bi ta ção e num cres ci men to ro bus to do cré di to hi po te cá -

rio. Ao lon go dos úl ti mos anos, re gis tou-se uma de sa ce le ra ção gra du al dos pre ços de ac ti vos imo bi -

liá ri os nal guns des tes países. Em par ti cu lar, nos Esta dos Uni dos os pre ços de ha bi ta ção ti nham vin do 

a re gis tar al gu ma de sa ce le ra ção des de me a dos de 2005, que se in ten si fi cou em 2007, sen do acom -

pa nha da por uma di mi nui ção mui to si gni fi ca ti va das ven das (Grá fi co 2.2.9). Nos úl ti mos me ses,

diversos índices de preços apontam para variações negativas em termos nominais dos preços das

habitações nos Estados Unidos.

A pro cu ra no mer ca do imo bi liá rio ten de rá a re du zir-se subs tan ci al men te, na me di da em que se ve ri fi -

que uma de sa ce le ra ção si gni fi ca ti va da acti vi da de eco nó mi ca e um au men to do de sem pre go. Esta di -
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mi nui ção da pro cu ra de ve rá ge rar pres sões adi ci o na is so bre os pre ços de ha bi ta ção nos Esta dos

Uni dos. Por seu tur no, uma even tu al per sis tên cia de ex pec ta ti vas de que das con ti nu a das dos pre ços

pode con tri bu ir para re tra ir ain da mais a pro cu ra, que ge ral men te di mi nui em pe río dos de va ri a ção ne -

ga ti va dos pre ços des tes ac ti vos. A de sa ce le ra ção dos pre ços de ha bi ta ção de ve rá exer cer um efe i to

ne ga ti vo so bre o con su mo pri va do, uma vez que uma par te im por tan te do cres ci men to do con su mo

nos Esta dos Uni dos em anos an te ri o res ti nha sido fi nan ci a da com base na ri que za ob ti da atra vés da

va lo ri za ção dos ac ti vos imo bi liá ri os de ti dos pe las fa mí lias. Adi cio nal men te, a di mi nui ção dos pre ços

dos ac ti vos imo bi liá ri os tam bém pode ter im pli ca ções so bre o ris co de cré di to. De fac to, numa si tua -

ção de que da dos pre ços dos ac ti vos uti li za dos como ga ran tia em em prés ti mos ban cá rios, os de ve do -

res têm me nos in cen ti vos para as se gu rar o ser vi ço da dí vi da, em par ti cu lar se o pre ço do ac ti vo se

tor nar bas tan te inferior ao montante em dívida. Por sua vez, para os bancos, o valor das garantias

subjacentes aos empréstimos concedidos torna-se cada vez menor, podendo contribuir para

restrições adicionais sobre a oferta de crédito.

Na Eu ro pa, al guns países, tais como o Re i no Uni do, a Irlan da e a Espa nha, tam bém re gis ta ram uma

for te va lo ri za ção dos ac ti vos imo bi liá ri os em anos an te ri o res, ten do-se as sis ti do a um abran da men to

gra du al dos pre ços des tes ac ti vos (Grá fi co 2.2.10). A evi dên cia dis po ní vel su ge re que, nal guns

países, os ac ti vos imo bi liá ri os ain da po dem es tar a re gis tar al gu ma so bre va lo ri za ção, pelo que a ten -

dên cia de cor rec ção dos pre ços nes tes mer ca dos de ve rá per sis tir. Con tu do, caso esta cor rec ção seja

abrup ta e si gni fi ca ti va, exis tem ris cos subs tan ci a is so bre a acti vi da de do sec tor da cons tru ção, so bre

o con su mo pri va do e, even tu al men te, so bre o sis te ma ban cá rio, uma vez que tal im pli ca ria uma de te -

rio ra ção da qua li da de dos ac ti vos da dos como ga ran tia nos empréstimos concedidos, uma

diminuição da procura de empréstimos e uma deterioração geral do ambiente em que os bancos

operam.

Para além dos ris cos sub ja cen tes aos pro ces sos de cor rec ção em cur so nos mer ca dos imo bi liá ri os

re si den ci a is de vá rios países, exis tem pre o cu pa ções so bre a evo lu ção da acti vi da de e dos pre ços nos 

mer ca dos imo bi liá ri os não re si den ci a is, em par ti cu lar nos mer ca dos de es cri tó ri os. Estes mer ca dos

são ge ral men te bas tan te mais sen sí ve is a flu tu a ções cí cli cas. Adi cio nal men te, em epi só di os an te ri o -

res de de te rio ra ção da si tua ção nos mer ca dos imo bi liá ri os, as re per cus sões so bre o sis te ma ban cá rio 

de de sen vol vi men tos ne ga ti vos nes te seg men to do mer ca do imo bi liá rio as su mi ram mag ni tu des mais
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Gráfico 2.2.9

MERCADO DE HABITAÇÃO EUA

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Dez-
98

Dez-
99

Dez-
00

Dez-
01

Dez-
02

Dez-
03

Dez-
04

Dez-
05

Dez-
06

Dez-
07

E
m

m
ilh

a
re

s

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

E
m

m
ilh

a
re

s

Licenças para construção

Vendas de habitações novas  (esc. dir.)

Fon te: Thom son Fi nan ci al Da tas tre am.



significativas, em termos de risco de crédito, do que as associadas a perturbações no segmento

residencial.

Para além do ajus ta men to em cur so nos pre ços de ac ti vos imo bi liá ri os em di ver sos países, tem vin do

a ocor rer, des de o Ve rão de 2007, um ajus ta men to dos pre ços dos ac ti vos fi nan cei ros. Este ajus ta -

men to tem sido par ti cu lar men te in ten so nos mer ca dos onde os pré mi os de ris co po de ri am não es tar a

ser cor rec ta men te ava li a dos, des ta can do-se os mer ca dos de dí vi da pri va da. Por seu tur no, nos mer -

ca dos ac ci o nis tas, as que das nos pre ços de ac ções de em pre sas não fi nan cei ras fo ram re la ti va men -

te mo de ra das du ran te a se gun da me ta de de 2007, ain da que os pre ços das ac ções de em pre sas do

sec tor fi nan cei ro te nham re gis ta do que das subs tan ci a is nes te pe río do. No pri me i ro tri mes tre de 2008, 

a de te rio ra ção das ex pec ta ti vas de cres ci men to eco nó mi co e a di vul ga ção de re sul ta dos pou co fa vo -

rá veis de em pre sas não fi nan cei ras e, so bre tu do, de em pre sas do sec tor fi nan cei ro, de ram ori gem a

que das subs tan ci a is nos mer ca dos ac ci o nis tas, em particular nos títulos de instituições financeiras.

Durante o mês de Abril, as perdas registadas no primeiro trimestre foram parcialmente revertidas.

Ape sar de os pre ços nos mer ca dos ac ci o nis tas te rem re gis ta do um cres ci men to subs tan ci al ao lon go

dos úl ti mos anos, é im por tan te no tar que esta va lo ri za ção de ve rá ter es ta do as so cia da a um bom de -

sem pe nho das em pre sas não fi nan cei ras, não exis tin do evi dên cia de so bre va lo ri za ção ex pres si va

nes tes mer ca dos (Grá fi co 2.2.11). Con tu do, as per tur ba ções ob ser va das nos mer ca dos fi nan cei ros

nos úl ti mos me ses e as con se quen tes im pli ca ções so bre a acti vi da de eco nó mi ca de ve rão con di ci o -

nar o de sem pe nho das em pre sas não fi nan cei ras, po den do afec tar de for ma si gni fi ca ti va os seus lu -

cros, o que, por sua vez, se tra du zi ria ine vi ta vel men te em que das mais pro nun ci a das nos

mer ca dos ac ci o nis tas a ní vel in ter na cio nal (Grá fi co 2.2.12). As pres sões ne ga ti vas so bre os lu cros

das em pre sas não fi nan cei ras de ve rão emer gir por via de uma di mi nui ção ge ne ra li za da da pro cu ra di -

ri gi da às em pre sas, que po de rá as su mir par ti cu lar in ten si da de em sectores de actividade mais

sensíveis a flutuações cíclicas, bem como por via de restrições no acesso a financiamento junto de

bancos e nos mercados financeiros. 

A pos si bi li da de de um au men to subs tan ci al do ris co de cré di to cons ti tui ou tro dos prin ci pais ele -

men tos de ris co para a es ta bi li da de fi nan cei ra a ní vel glo bal, po den do con tri bu ir para agu di zar a si tua -
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Gráfico 2.2.10
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ção do sis te ma ban cá rio in ter na cio nal, tra du zin do-se num au men to das per das e numa

desaceleração global da sua actividade.

O for te au men to das ta xas de in cum pri men to no seg men to sub pri me do mer ca do imo bi liá rio nor -

te-ame ri ca no foi um dos fac to res que de sen ca deou as per tur ba ções ob ser va das a par tir do Ve rão de

2007. Este seg men to, que as su mia uma di men são re la ti va men te re du zi da, ti nha sub ja cen te um grau

bas tan te ele va do de ris co de cré di to. O iní cio da cor rec ção dos pre ços no mer ca do de ha bi ta ção nor -

te-ame ri ca no e a su bi da das ta xas de juro a par tir de me a dos de 2005 con tri bu í ram para que as ta xas

de in cum pri men to nes te mer ca do atin gis sem va lo res mui to su pe ri o res aos ini cial men te pre vis tos, tra -

du zin do-se, numa fase ini cial, em per das em ins ti tui ções fi nan cei ras es pe ci a li za das nes te seg men to

do mer ca do hi po te cá rio. De acor do com a evi dên cia dis po ní vel, as ta xas de incumprimento no

mercado subprime, que se situam em níveis historicamente elevados, deverão continuar a aumentar.

Nes te do mí nio, os ris cos para a es ta bi li da de fi nan cei ra ad vêm não ape nas do au men to do ris co de

cré di to em seg men tos es pe cí fi cos, mas so bre tu do de um au men to ge ne ra li za do do ris co de cré di to,

como re sul ta do de uma pos sí vel de te rio ra ção da si tua ção fi nan cei ra das em pre sas e par ti cu la res, as -

so cia da a di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to, à di mi nui ção dos pre ços dos ac ti vos imo bi liá ri os e

fi nan cei ros e a um even tu al au men to do de sem pre go. Des te modo, o au men to das ta xas de in cum pri -

men to nos Esta dos Uni dos de ve rá vir a ocor rer tam bém nou tros seg men tos do mer ca do de cré di to.

De fac to, ao lon go dos úl ti mos me ses tem vin do a ob ser var-se al gu ma de te rio ra ção da qua li da de de

cré di to nos em prés ti mos hi po te cá ri os de me lhor qua li da de (pri me), nos em prés ti mos hi po te cá ri os

para es cri tó ri os e es pa ços co mer ciais e nos em prés ti mos para con su mo. O au men to do nú me ro de

down gra des pe las agên ci as de ra ting (Grá fi co 2.2.13) e as pre vi sões para a evo lu ção fu tu ra das ta xas 

de in cum pri men to nos mer ca dos de dí vi da pri va da (Grá fi co 2.2.14) tam bém ilus tram a pro gres si va

de te rio ra ção da qua li da de de cré di to nal guns seg men tos. Na área do euro tam bém pode ocor rer al gu -

ma de te rio ra ção da qua li da de de cré di to, em par ti cu lar em países que re gis ta ram um for te cres ci men -

to da con ces são de cré di to e dos pre ços de activos imobiliários em anos anteriores. Note-se que o
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Gráfico 2.2.11
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aumento do risco de crédito dever-se-á traduzir num aperto adicional dos critérios de concessão de

crédito dos bancos, contribuindo para maior restritividade na oferta de empréstimos.

A de te rio ra ção da qua li da de da dí vi da das em pre sas de ve rá es tar in ti ma men te re la ci o na da com o seu 

grau de ala van ca fi nan cei ra. Em anos an te ri o res, o re cur so a dí vi da por par te das em pre sas ti nha au -

men ta do de for ma as si na lá vel. As li mi ta ções no aces so a fi nan cia men to as so ci a das às per tur ba ções

nos mer ca dos fi nan cei ros e ao aper to ge ne ra li za do dos cri té ri os de con ces são de cré di to de ve rão

con tri bu ir para al gum ajus ta men to do grau de ala van ca fi nan cei ra das em pre sas, o que, se gra du al e

mo de ra do, po de rá cons ti tuir um de sen vol vi men to po si ti vo numa pers pec ti va de es ta bi li da de fi nan cei -

ra. Con tu do, o pro ces so de ajus ta men to dos ba lan ços das em pre sas po de rá dar ori gem a al gu mas

pres sões sobre a sua actividade, nomeadamente a dificuldades na realização de projectos de

investimento e de operações de fusão e aquisição.

Um dos prin ci pais ele men tos de ris co para a es ta bi li da de fi nan cei ra iden ti fi ca dos nos anos an te ri o res

re la ci o na va-se com a per sis tên cia de de se qui lí bri os ma cro e co nó mi cos glo ba is, o que ge ra va al -

gu mas ques tões so bre as im pli ca ções de uma even tu al cor rec ção abrup ta de tais de se qui lí bri os.

Em 2007, o abran da men to da eco no mia nor te-ame ri ca na e a des va lo ri za ção do dó lar con tri bu í ram

para que o dé fi ce ex ter no nor te-ame ri ca no te nha re gis ta do uma di mi nui ção su pe rior à pre vis ta. O dé fi -

ce da ba lan ça cor ren te nor te-ame ri ca na di mi nu iu de 6.2 por cen to do PIB em 2006 para 5.3 por cen to

em 2007 (Grá fi co 2.2.15), como re sul ta do de um cres ci men to ro bus to das ex por ta ções e de al gu ma

de sa ce le ra ção nas im por ta ções, num con tex to de for te cres ci men to da pro cu ra ex ter na di ri gi da à eco -

no mia nor te-ame ri ca na, de de sa ce le ra ção da pro cu ra in ter na e de for te de pre ci a ção do dó lar (Grá fi co

2.2.16). Uma que da mais acen tua da do in ves ti men to re si den ci al e um pos sí vel au men to da taxa de

pou pan ça nos Esta dos Uni dos de ve rão con tri bu ir para man ter a ten dên cia de di mi nui ção do dé fi ce ex -

ter no norte-americano. Contudo, o processo de correcção dos desequilíbrios macroeconómicos a

nível global continua a constituir um risco para a estabilidade financeira e para a situação económica

mundial. 

De fac to, o dé fi ce ex ter no da eco no mia nor te-ame ri ca na tem vin do a ser fi nan ci a do em par te atra vés

das re ser vas acu mu la das por eco no mias de mer ca do emer gen tes, em par ti cu lar da Chi na e de
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Gráfico 2.2.13
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Gráfico 2.2.14
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países ex por ta do res de pe tró leo. Em 2007, o ex ce den te co mer ci al da Chi na vol tou a au men tar, re flec -

tin do um di na mis mo das ex por ta ções su pe rior ao das im por ta ções, en quan to o ex ce den te da ba lan ça

cor ren te dos países ex por ta do res de pe tró leo re gis tou uma li gei ra di mi nui ção, não obs tan te o for te

cres ci men to do pre ço do pe tró leo. Mais re cen te men te, o fi nan cia men to do dé fi ce ex ter no nor te-ame ri -

ca no tem sido efec tua do so bre tu do atra vés de fun dos so be ra nos (so ve re ign we alth funds), que tam -

bém têm sido res pon sá ve is por par te das in jec ções de ca pi tal efec tua das em gran des gru pos

ban cá rios in ter na ci o nal men te ac ti vos, na sua ma i o ria nor te-ame ri ca nos, com per das de cor ren tes de

ex po si ções ao mer ca do sub pri me e a pro du tos es tru tu ra dos as so ci a dos. Estes fun dos têm sido cons -

ti tu í dos para ge rir as re ser vas acu mu la das por países com ex ce den tes co mer ciais, no mea da men te a

Chi na e os países ex por ta do res de pe tró leo, subs ti tu in do, em par te, os ban cos cen tra is des ses países 

na ges tão des sas re ser vas. Do pon to de vis ta da es ta bi li da de fi nan cei ra, têm sur gi do al gu mas pre o -

cu pa ções em tor no do pa pel cres cen te men te im por tan te des tes fun dos so be ra nos nos mer ca dos fi -

nan cei ros in ter na ci o na is. Em pri me i ro lu gar, a fal ta de trans pa rên cia de al guns des tes fun dos pode

dar ori gem a um au men to de me di das pro tec ci o nis tas nas eco no mias avan ça das. Por ou tro lado,

dada a sua di men são, es tes fun dos po dem ter um con tri bu to mui to im por tan te na evo lu ção fu tu ra dos

ac tu a is de se qui lí bri os ma cro e co nó mi cos a ní vel glo bal. Uma vez que os fun dos so be ra nos ten dem a

pri vi le gi ar uma afec ta ção de ac ti vos mais di ver si fi ca da e com me nor aver são ao ris co, por com pa ra -

ção com a apli ca ção de re ser vas de ban cos cen tra is des tes países, é pos sí vel que se ve ri fi que uma

di mi nui ção da pro cu ra de ac ti vos de no mi na dos em dó la res, o que po de rá con tri bu ir para que a cor rec -

ção dos de se qui lí bri os ma cro e co nó mi cos glo ba is se pro ces se de for ma mais abrup ta. Por úl ti mo, o

cres cen te peso relativo dos fundos soberanos nos mercados financeiros internacionais pode dar

origem a distorções dos preços dos activos financeiros com base em motivos políticos ou

estratégicos, sendo necessário promover uma melhoria na transparência destes fundos, em linha

com o exigido para outros investidores internacionais de grande dimensão, tais como fundos de

pensões e de investimento.

De um modo ge ral, as pres sões in fla ci o nis tas cons ti tuem um ele men to crí ti co de ris co para a es ta bi -

li da de fi nan cei ra, não ape nas nas eco no mias de mer ca do emer gen tes, mas tam bém nas eco no mias

avan ça das. No de cur so de 2007, os pre ços em dó la res das ma té rias  -pr imas con ti nua ram a re gis tar

uma su bi da acen tua da nos mer ca dos in ter na ci o na is. Em par ti cu lar, o pre ço do pe tró leo man te ve uma
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Gráfico 2.2.15

SALDO DA BALANÇA CORRENTE
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MERCADOS CAMBIAIS
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ten dên cia as cen den te ao lon go do ano, ape nas in ter rom pi da du ran te o mês de Agos to, re flec tin do a

per sis tên cia da pro cu ra num ní vel ele va do (so bre tu do por par te de eco no mias de mer ca do emer gen -

tes), a es tag na ção da ofer ta e a exis tên cia de ten sões ge o po lí ti cas em al gu mas re giões (Grá fi co

2.2.17). Adi cio nal men te, num en qua dra men to mar ca do pela ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros e 

pela de pre ci a ção do dó lar, o pe tró leo tem sido uti li za do como ac ti vo de re fú gio, o que tem con tri buí do

para in ten si fi car a sua pro cu ra. As ex pec ta ti vas dos in ves ti do res apon tam para que o pre ço do pe tró -

leo se man te nha ele va do em 2008, da dos os li mi tes à ca pa ci da de pro du ti va, bem como a pos si bi li da -

de de ocorrerem choques sobre a oferta ou um agravamento das tensões políticas em regiões de

interesse estratégico do ponto de vista da produção e distribuição desta matéria-prima. 

Os pre ços em dó la res das ma té rias  -pr imas não ener gé ti cas tam bém au men ta ram de for ma si gni fi ca -

ti va em 2007, com des ta que para os bens ali men ta res. Estes au men tos re sul ta ram, por um lado, de

um au men to da pro cu ra des tes pro du tos, as so ci a do à ex pan são da acti vi da de eco nó mi ca glo bal e à

uti li za ção de al guns ce re a is e ole a gi no sas na pro du ção de bi o com bus tí ve is, e, por ou tro lado, de res -

tri ções na ofer ta de vi do a per tur ba ções na pro du ção de al guns países como re sul ta do de con di ções

me te o ro ló gi cas ad ver sas (Grá fi co 2.2.18). A este res pe i to, deve acres cen tar-se que exis tem ele men -

tos que su ge rem que es tes au men tos pos sam as su mir um ca rác ter re la ti va men te per sis ten te. De fac -

to, a pro cu ra de bens ali men ta res de ver-se-á man ter em ní veis ele va dos, da das as pers pec ti vas

po si ti vas para o cres ci men to eco nó mi co das eco no mias de mer ca do emer gen tes e a in ten si fi ca ção da 

pro cu ra des tas ma té rias  -pr imas para pro du ção de bi o com bus tí ve is. Adi cio nal men te, a capacidade da 

oferta destes bens reagir ao aumento da procura encontra-se condicionada por factores tais como a

disponibilidade de solos e as condições climáticas. 

A evo lu ção dos pre ços in ter na ci o na is das ma té rias  -pr imas tem vin do a con tri bu ir para in ten si fi car as

pres sões in fla ci o nis tas a ní vel glo bal, si tua ção que se aden sou no iní cio de 2008 (Grá fi co 2.2.19). Nos 

Esta dos Uni dos, a Re ser va Fe de ral tem pros se gui do uma po lí ti ca mo ne tá ria aco mo da tí cia, pro cu ran -

do mi ti gar os ris cos de cor ren tes dos pro ble mas no mer ca do de ha bi ta ção nor te-ame ri ca no e nos mer -

ca dos fi nan cei ros glo ba is so bre a acti vi da de eco nó mi ca. Nes te en qua dra men to, a po lí ti ca mo ne tá ria

nos Esta dos Uni dos en fren ta o de sa fio com ple xo de man ter a in fla ção em ní veis bai xos e, si mul ta ne a -
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Gráfico 2.2.17
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men te, de mi ti gar os ris cos so bre o cres ci men to eco nó mi co. Note-se, con tu do, que uma even tu al de -

sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó mi ca de ve rá con tri bu ir para re du zir a in ten si da de das pres sões

in fla ci o nis tas na eco no mia nor te-ame ri ca na. Em con tra par ti da, na área do euro, as pressões

inflacionistas têm assumido uma magnitude inferior, apesar de serem identificadas fortes pressões

ascendentes sobre os preços no curto prazo.

2.3. Riscos e vulnerabilidades em Portugal

Num qua dro de for te in te gra ção eco nó mi ca e fi nan cei ra, a eco no mia por tu gue sa e o sis te ma fi nan cei -

ro en con tram-se ex pos tos às con se quên ci as da tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci -

o na is. Ape sar de os ban cos por tu gue ses não apre sen ta rem ex po si ções ma te ri al men te sig ni fi ca ti vas

ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no, os efe i tos in di rec tos das per tur ba ções nos mer ca dos fi nan -

cei ros in ter na ci o na is po de rão ser subs tan ci a is, ma ni fes tan do-se po ten ci al men te por dois ca na is de

trans mis são. Por um lado, por via do im pac to so bre o sis te ma ban cá rio, que tem ca na li za do, ao lon go

dos úl ti mos anos, fun dos de in ves ti do res in ter na ci o na is para o fi nan cia men to do in ves ti men to e do

con su mo em Por tu gal, o que se tem tra du zi do numa for te de te rio ra ção da po si ção de in ves ti men to in -

ter na cio nal. Por ou tro lado, por via de uma de te rio ra ção subs tan ci al do en qua dra men to ma cro e co nó -

mi co, num con tex to de abran da men to da acti vi da de eco nó mi ca glo bal, de de sa ce le ra ção acen tua da

da pro cu ra ex ter na, de au men to da in cer te za e de apre cia ção do euro. É de notar que uma eventual

deterioração das perspectivas de crescimento económico em Portugal poderia constituir um canal

adicional de perturbações sobre a actividade do sistema bancário nacional. 

Alguns dos ou tros ris cos iden ti fi ca dos na sec ção ante rior tam bém po dem afec tar a es ta bi li da de fi nan -

cei ra e o cres ci men to eco nó mi co em Por tu gal. Em par ti cu lar, a in ten si fi ca ção das pres sões in fla ci o -

nis tas como re sul ta do do cres ci men to dos pre ços de bens ener gé ti cos e ali men ta res trans for ma dos

tam bém afec ta a evo lu ção dos pre ços e dos cus tos em Por tu gal. Para além dis so, a eco no mia por tu -

gue sa tam bém se ria ne ga ti va men te afec ta da por uma cor rec ção abrup ta dos de se qui lí bri os ma cro e -

co nó mi cos glo ba is ou da si tua ção nos mer ca dos imo bi liá ri os em al guns países que re gis ta ram for tes
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Gráfico 2.2.19
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va lo ri za ções em anos an te ri o res, en tre os quais se destacam a Espanha e o Reino Unido, que

constituem dois dos principais parceiros comerciais de Portugal. 

O aces so dos ban cos por tu gue ses a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so tem en fren ta do as res -

tri ções pre sen tes nes tes mer ca dos ao lon go dos úl ti mos me ses. De acor do com as res pos tas ao

Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do de Cré di to, os maio res gru pos ban cá rios por tu gue ses têm vin -

do a en fren tar al gu mas di fi cul da des no fi nan cia men to nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so, em par ti -

cu lar na emis são de tí tu los de dí vi da e na ti tu la ri za ção de em prés ti mos. A ma i o ria dos ban cos

in qui ri dos con si de rou que a si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is tem tido al gum im pac to

na con ces são de em prés ti mos e no cus to de cap ta ção de fun dos pró prios do sis te ma ban cá rio. Des te

modo, é pos sí vel que a per sis tên cia das per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros ve nha a im pli car

uma de sa ce le ra ção do cré di to con ce di do e um au men to dos cus tos de fi nan cia men to do sec tor pri va -

do não fi nan cei ro. No en tan to, o cré di to con ce di do ao sec tor pri va do não fi nan cei ro con ti nuou a re gis -

tar ta xas de cres ci men to ele va das no pri me i ro tri mes tre de 2008. Um au men to da res tri ti vi da de na

con ces são de cré di to, em con ju ga ção com o au men to da in cer te za, com a que da da con fiança dos

agen tes eco nó mi cos e com e ven tuais efeitos riqueza decorrentes de perdas em carteiras de activos

financeiros, poderão condicionar a evolução do consumo e do investimento privados, afectando a

trajectória de recuperação da economia portuguesa. 

A re cen te tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros ocor reu num con tex to em que os ban cos por tu gue ses 

re gis ta vam ní veis re la ti va men te ele va dos de ren di bi li da de e de sol va bi li da de. Con tu do, os in di ca do -

res de li qui dez re la ti vos às ins ti tui ções do més ti cas man ti nham uma ten dên cia de de te rio ra ção ob ser -

va da des de o fi nal de 2004 (con for me dis cu ti do no “Ca pí tu lo 4. Sis te ma ban cá rio”). Nes te

en qua dra men to, a per sis tên cia de di fi cul da des no fi nan cia men to de mer ca do pode co lo car de sa fi os

im por tan tes à ca pa ci da de de ges tão de li qui dez dos ban cos, em par ti cu lar para aque les cuja es tra té -

gia de ex pan são do cré di to tem sido su por ta da de for ma con si de rá vel pelo fi nan cia men to de mer ca -

do. Adi cio nal men te, es tas per tur ba ções po de rão con ti nuar a afec tar ne ga ti va men te a ren di bi li da de

dos ban cos, por via de um au men to dos seus custos de financiamento, pela diminuição de resultados

com comissões e operações financeiras e por perdas nas suas carteiras de activos financeiros. 

A ma nu ten ção de um for te di na mis mo na con ces são de cré di to, con ju ga da com per das nas car te i ras

de ac ti vos fi nan cei ros, tem vin do a exer cer al gu ma pres são so bre os rá cios de sol va bi li da de dos ban -

cos, o que tem con tri buí do para que al guns des tes efec tu em (ou equa ci o nem efec tuar) au men tos de

ca pi tal. Não obs tan te, a sol va bi li da de dos ban cos por tu gue ses po de rá so frer pres sões adi ci o na is, por

via de im pac tos acres ci dos da tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is so bre a sua ren di -

bi li da de e so bre o va lor das suas car te i ras de ac ti vos fi nan cei ros. Nes te âm bi to, im por ta con si de rar

que exis tem res pon sa bi li da des con tin gen tes que se po dem tor nar ma te ri al men te re le van tes para as

ins ti tui ções ban cá rias, no mea da men te as re la ci o na das com a ne ces si da de de as se gu rar o fi nan cia -

men to das res pon sa bi li da des com pen sões dos res pec ti vos em pre ga dos. Este ris co é re le van te so -

bre tu do se a de te rio ra ção das con di ções nos mercados accionistas se acentuar, tendo em

consideração a estrutura da carteira de activos destes fundos de pensões, que apresentam uma forte

exposição aos mercados accionistas.

De um modo ge ral, o en qua dra men to da acti vi da de dos ban cos des de o Ve rão de 2007 tem cons ti tu í -

do um tes te im por tan te à sua ca pa ci da de de re sis tên cia a cho ques ad ver sos, su bli nhan do-se a im por -

tân cia de os ban cos con ti nu a rem a dis por de ní veis ade qua dos de li qui dez e sol va bi li da de, sen do que

para tal os ban cos te rão de con ti nuar a adap tar as suas es tra té gi as de ex pan são de acti vi da de às con -

di ções prevalecentes nos mercados financeiros internacionais. 

Con for me re fe ri do, sen do uma pe que na eco no mia aber ta for te men te in te gra da quer de um pon to de

vis ta eco nó mi co quer fi nan cei ro, a eco no mia por tu gue sa e a es ta bi li da de fi nan cei ra em Por tu gal en -
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con tram-se par ti cu lar men te ex pos tas a cho ques ex ter nos. Des te modo, as ac tu a is per tur ba ções no

sis te ma fi nan cei ro in ter na cio nal e a de te rio ra ção das pers pec ti vas so bre o cres ci men to da eco no mia

mun dial não de i xa rão de con di ci o nar o de sem pe nho da eco no mia por tu gue sa e do sis te ma ban cá rio

por tu guês. Con tu do, a ca pa ci da de de re ac ção e ajus ta men to a estes choques com origem no exterior

encontra-se também dependente de um conjunto de vulnerabilidades latentes. 

Em pri me i ro lu gar, o ele va do ní vel de en di vi da men to dos par ti cu la res pode li mi tar a sua ca pa ci da -

de de ajus ta men to a cho ques, em par ti cu lar num con tex to de ma nu ten ção das ta xas de juro em ní veis

su pe ri o res aos ob ser va dos em anos an te ri o res4. Os em prés ti mos con ce di dos a par ti cu la res para

aqui si ção de ha bi ta ção têm evi den ci a do al gum abran da men to des de me a dos de 2006, que po de rá

re flec tir uma li gei ra de te rio ra ção das pers pec ti vas para o mer ca do de ha bi ta ção e uma que da da con -

fiança dos con su mi do res, em par ti cu lar no fi nal de 2007 e no iní cio de 2008. Por sua vez, o cré di to ao

con su mo evi den ci ou um for te di na mis mo em 2007, es tan do em lar ga me di da as so ci a do ao cres ci -

men to do con su mo de bens du ra dou ros. Con tu do, é im por tan te no tar que o ele va do ní vel de en di vi da -

men to dos par ti cu la res e os cor res pon den tes en car gos com o ser vi ço da dí vi da po de rão es tar a

cons ti tuir uma res tri ção ac ti va para a evo lu ção do con su mo pri va do e do in ves ti men to re si den ci al.

Adi cio nal men te, um au men to da res tri ti vi da de na con ces são de cré di to como con se quên cia das di fi -

cul da des de fi nan cia men to en fren ta das pe los ban cos pode vir a afec tar de for ma subs tan ci al a evo lu -

ção do con su mo pri va do e da pro cu ra no mer ca do imo bi liá rio. Nes te con tex to, é im por tan te res sal var

que, ao con trá rio do ob ser va do noutros países, a evidência disponível aponta para que não exista

uma sobrevalorização dos preços de habitação em Portugal, que têm registado taxas de crescimento

muito moderadas ao longo dos últimos anos (negativas em termos reais).

Em se gun do lu gar, no actual en qua dra men to, ou tro ele men to de ris co pren de-se com a pos si bi li da de

de as em pre sas não fi nan cei ras en fren ta rem di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to, o que pode

con tri bu ir para li mi tar a evo lu ção do in ves ti men to em pre sa ri al. Em 2007, ob ser vou-se uma for te ace -

le ra ção da dí vi da ban cá ria e da dí vi da ti tu la da de em pre sas não fi nan cei ras. De acor do com as res -

pos tas do Inqué ri to aos Ban cos so bre Mer ca do de Cré di to, a ace le ra ção dos em prés ti mos ban cá rios

con ce di dos a em pre sas de ve rá es tar as so cia da à re es tru tu ra ção da dí vi da, ao fi nan cia men to de exis -

tên ci as e ne ces si da des de fun do de ma ne io e, mais re cen te men te, ao fi nan cia men to de in ves ti men to. 

Caso per sis tam per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, os ban cos de ve rão con ti nuar

a ser mais exi gen tes na con ces são de cré di to a em pre sas, po den do vir a ob ser var-se al gu ma di fi cul -

da de no aces so a fi nan cia men to ban cá rio por par te das em pre sas. Estas di fi cul da des de ve rão ser

mais in ten sas para em prés ti mos de gran de di men são, em par ti cu lar se des ti na dos ao fi nan cia men to

de fu sões e aqui si ções, re es tru tu ra ções em pre sa riais e in ves ti men to (Grá fi co 2.3.1). Nes te con tex to,

a me nor dis po ni bi li da de dos ban cos por tu gue ses para fi nan ci ar pro jec tos de in ves ti men to de

empresas poderá contribuir para mitigar a recuperação da actividade económica em Portugal. Por

outro lado, a disponibilidade dos bancos para levar a cabo reestruturações de dívida das empresas

poderá vir a revelar-se mais limitada.

A evi dên cia dis po ní vel su ge re que as em pre sas não fi nan cei ras por tu gue sas con ti nua ram a ter aces -

so a fi nan cia men to de mer ca do na se gun da me ta de de 2007. Con tu do, é im por tan te no tar que, mes -

mo em con di ções nor ma is, ape nas um pe que no nú me ro de gran des em pre sas por tu gue sas tem

aces so a fi nan cia men to no mer ca do de ca pi tais. Des te modo, dada a im por tân cia dos ban cos no fi -

nan cia men to da eco no mia, as pers pec ti vas para a acti vi da de eco nó mi ca não são in de pen den tes da

ca pa ci da de dos ban cos por tu gue ses para con ti nuar a as se gu rar as suas fun ções de in ter me dia ção,
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num qua dro em que ve nham a per du rar as con di ções de fi nan cia men to mais desfavoráveis que

resultam da actual turbulência nos mercados financeiros internacionais. 
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Gráfico 2.3.1

IMPACTO PREVISTO DAS PERTURBAÇÕES NOS

MERCADOS FINANCEIROS SOBRE OS CRITÉRIOS

DE CONCESSÃO DE CRÉDITO A EMPRESAS EM

PORTUGAL NOS TRÊS MESES SEGUINTES À

DATA DE REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Out-07 Jan-08 Abr-08

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m
líq

u
id

a

PMEs

Grandes empresas

Fon te: Inqué ri to aos Ban cos so bre Mer ca do de Cré di to.
Nota: Per cen ta gem lí qui da cal cu la da como a mé dia pon de ra da das res pos tas, numa es -
ca la en tre -2 e 2. Va lo res po si ti vos re pre sen tam cri té ri os mais restritivos.



Caixa 2.1. O prémio de risco no mercado monetário durante o período de turbulência nos

mercados financeiros: risco de crédito ou de liquidez?

A cri se no mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no tem vin do a afec tar, de for ma di rec ta e in di rec ta, o sis te ma ban cá rio 

a ní vel glo bal, so bre tu do a par tir do fi nal de Julho de 2007. Por um lado, vá rios ban cos têm vin do a re gis tar per das

nas ex po si ções ao mer ca do sub pri me e a ins tru men tos fi nan cei ros uti li za dos na trans fe rên cia de ris cos sub ja cen -

tes a es tas ex po si ções. Por ou tro lado, o au men to ge ne ra li za do dos pré mi os de ris co da dí vi da do sec tor fi nan cei -

ro e a di fi cul da de no aces so a di ver sas fon tes de fi nan cia men to têm pres si o na do a li qui dez e o ca pi tal dos ban cos

a ní vel in ter na cio nal. Nes te con tex to, o mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio tem sido se ve ra men te afec ta do, ten -

do-se ob ser va do um au men to as si na lá vel dos di fe ren ciais de taxa de juro en tre ope ra ções não co la te ra li za das e

ope ra ções com ga ran tia. O au men to des tes di fe ren ciais re flec te pres sões no sen ti do de um au men to da pro cu ra e

de uma di mi nui ção da ofer ta de fun dos. Enquan to al guns ban cos têm re gis ta do, nes te pe río do, ne ces si da des de

fi nan cia men to adi ci o na is (para co brir per das e ne ces si da des sú bi tas de li qui dez re la ci o na das com a cri se do sub -

pri me ou para sus ten tar a ex pan são da sua acti vi da de), ou tros ban cos têm di mi nu í do a sua dis po ni bi li da de para

ce der fun dos nos mer ca dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os não co la te ra li za dos. Dada a in cer te za pre va le cen te, es tes

ban cos en fren tam al gu ma di fi cul da de na pre vi são dos flu xos de te sou ra ria diá rios e, si mul ta ne a men te, re ce i am

po der vir a ter di fi cul da des fu tu ras no aces so a fi nan cia men to, ten tan do as sim pre ser var ní veis de li qui dez ade -

qua dos. Adi cio nal men te, de vi do à fal ta de trans pa rên cia e à com ple xi da de nos ins tru men tos fi nan cei ros as so ci a -

dos a ex po si ções ao mer ca do sub pri me, con ti nua a exis tir in cer te za re la ti va men te à dis tri bu i ção e mag ni tu de das

ex po si ções e per das do sis te ma ban cá rio. Embo ra um mon tan te si gni fi ca ti vo des tas per das te nha já sido tor na do

pú bli co pe los res pec ti vos de ten to res, o montante total reconhecido dessas perdas continua a ser muito inferior às

estimativas disponíveis para o conjunto do mercado. Assim, persiste bastante incerteza acerca de quais são as

instituições que têm as exposições remanescentes, com consequências sobre a avaliação do risco de contraparte 

na generalidade dos mercados de dívida envolvendo instituições financeiras. 

Des te modo, os ní veis his to ri ca men te ele va dos dos pré mi os de ris co no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio têm es -

ta do as so ci a dos es sen ci al men te a dois fac to res: por um lado, es tes pré mi os po dem re flec tir um au men to ge ral do

ris co de li qui dez e, por ou tro lado, este pré mio adi cio nal pode es tar a in cor po rar um au men to do ris co de cré di to

das con tra par tes. O ob jec ti vo des ta ca i xa con sis te em ava li ar qual des tas duas for ças tem exer ci do um efe i to do -

mi nan te so bre o au men to dos di fe ren ciais nes tes mer ca dos des de Agos to de 2007. Os re sul ta dos, em bo ra pre li -

mi na res, apon tam para que o ris co de cré di to seja o fac tor do mi nan te, em par ti cu lar nos pra zos mais lon gos. No

en tan to, deve ter-se pre sen te que é bas tan te com ple xo iden ti fi car e dis tin guir cla ra men te ris co de cré di to e ris co

de liquidez, em particular na actual conjuntura, em que estes dois elementos de risco se encontram

profundamente interligados.

Os pré mi os de fi nan cia men to no mer ca do mo ne tá rio po dem ser ava li a dos atra vés do di fe ren cial en tre a Eu ri bor

(taxa ofe re ci da nos em prés ti mos não co la te ra li za dos por um pa i nel de ban cos da área do euro) e um swap da Eo -

nia para a ma tu ri da de cor res pon den te (que re flec te as ex pec ta ti vas do mer ca do para a taxa de juro over night para 

um de ter mi na do ho ri zon te tem po ral). Entre o fi nal de Julho de 2007 e o fi nal de Abril de 2008, este di fe ren cial au -

men tou cer ca de 75 p.b. No en tan to, con for me se ob ser va no Grá fi co 1, exis ti ram di ver sos pe río dos em que es tes

au men tos fo ram mais sig ni fi ca ti vos. Numa pri mei ra fase, este di fe ren cial au men tou de for ma as si na lá vel a par tir

do iní cio de Agos to. Con tu do, as su ces si vas in jec ções de li qui dez por par te de vá rios ban cos cen tra is e a di mi nui -

ção da taxa de juro de re fe rên cia nos Esta dos Uni dos em me a dos de Se tem bro con tri bu í ram para que se as sis tis -

se a al gu ma di mi nui ção des tes pré mi os du ran te o Ou to no. Nas úl ti mas se ma nas de 2007 as ten sões nes te mer ca -

do in ten si fi ca ram-se, as so ci a das a re ce i os acres ci dos de que, no actual con tex to, não exis tis se li qui dez su fi ci en te

no fi nal do ano (pe río do em que é usu al exis tir um au men to da pro cu ra de fi nan cia men to de cur to pra zo). As me di -

das con cer ta das de vá rios ban cos cen tra is e o anún cio de ce dên cia ili mi ta da de li qui dez no fi nal do ano por par te

do BCE con tri bu í ram para que os pré mi os de ris co no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio di mi nu ís sem subs tan ci al -

men te a par tir de me a dos de De zem bro. Todavia, a partir do final de Fevereiro as perturbações nos mercados

monetários intensificaram-se novamente, mesmo nos prazos mais longos. Apesar das medidas adicionais de

vários bancos centrais, estas tensões persistiam no final de Abril.

Con for me se ob ser va no Grá fi co 2, a evo lu ção dos pré mi os de ris co no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio pa re ce

acom pa nhar a evo lu ção do ín di ce DJ iT raxx Fi nan ci al, que cons ti tui uma me di da do ris co de cré di to de ins ti tui ções 
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fi nan cei ras eu ro pe i as1. A si mi li tu de na evo lu ção des tas sé ries su ge re que os di fe ren ciais no mer ca do mo ne tá rio

po de rão em par te re flec tir al te ra ções na ava li a ção do ris co de cré di to sub ja cen te às ins ti tui ções fi nan cei ras da

área do euro, ain da que com al gum des fa sa men to. Para tes tar a va li da de des ta hi pó te se, fo ram es ti ma das re gres -

sões uni va ri a das, ava li an do em que me di da a evo lu ção do di fe ren cial en tre a Eu ri bor e o swap da Eo nia está as -

so cia da a va ria ções no ín di ce DJ iT raxx Fi nan ci al, ou seja, em que me di da as ten sões no mer ca do mo ne tá rio re -

flec tem risco de crédito dos bancos. Neste contexto, assume-se que a componente residual inclui o risco de

liquidez, para além de um erro aleatório. 

No pa i nel A do Qua dro 1 apre sen tam-se os re sul ta dos des tas re gres sões, onde a va riá vel de pen den te é o di fe ren -

cial en tre a Eu ri bor e o swap para a Eo nia a 1, 3, 6, 9 e 12 me ses e a úni ca va riá vel ex pli ca ti va con si de ra da é o DJ

iT raxx Fi nan ci al Se ni or a 5 anos. As es ti ma ções fo ram efec tua das para o pe río do com pre en di do en tre 9 de Agos to 

de 2007 e 30 de Abril de 2008. Com base na aná li se de cor re la ções des fa sa das en tre es tas sé ries, o ín di ce DJ iT -

raxx Fi nan ci al Se ni or a 5 anos é in tro du zi do na re gres são com um des fa sa men to de 19 dias úte is. Ape sar da sim -

pli ci da de des ta re gres são, a ca pa ci da de ex pli ca ti va dos pré mi os de ris co de cré di to so bre a evo lu ção dos di fe ren -

ciais no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio su ge re que as ten sões nes te mer ca do de ve rão es tar as so ci a das es sen -

ci al men te a um au men to do ris co de cré di to per cep ci o na do das instituições financeiras da área do euro e não

tanto a problemas de liquidez, nomeadamente nos prazos mais longos (Gráfico 3).

De fac to, a qua li da de de ajus ta men to das re gres sões para os pra zos mais cur tos é bas tan te in fe rior, su ge rin do

que o ris co de li qui dez pode ter um maio r con tri bu to para a ex pli ca ção dos di fe ren ciais nes tes ho ri zon tes  tempo -

rais. Note-se que os re sí du os das equa ções es ti ma das são par ti cu lar men te ele va dos du ran te o mês de Agos to e,

so bre tu do, nas úl ti mas se ma nas de 2007, quan do as ten sões nos mer ca dos mo ne tá ri os re flec ti am em par te pre o -

cu pa ções as so ci a das aos ní veis de li qui dez no fi nal do ano. No dia 17 de De zem bro, o BCE anun ci ou que iria efec -

tuar uma ce dên cia ili mi ta da de li qui dez para pro pos tas aci ma de 4.21 por cen to, o que con tri bu iu para al gu ma re -

gu la ri za ção das con di ções nos mer ca dos mo ne tá ri os. Nes te con tex to, os re sí du os das equa ções para 1 e 3 me -

ses di mi nuí ram de for ma subs tan ci al após esta data. Con tu do, a par tir de Março os re sí du os des tas equa ções vol -

ta ram a re gis tar al gum au men to, so bre tu do na equa ção re la ti va a ope ra ções a 3 me ses2. 
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Gráfico 1
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Fon te: Thom son Fi nan ci al Da tas tre am.

Gráfico 2

SPREADS NO MERCADO MONETÁRIO

INTERBANCÁRIO E ITRAXX EUROPE FINANCIALS
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Fon te: Thom son Fi nan ci al Da tas tre am.

(1) O índice DJ iTraxx Financial agrega informação sobre os prémios dos 25 credit default swaps mais líquidos de instituições financeiras europeias.

(2) Note-se que entre o final de Janeiro e meados de Março os prémios subjacentes aos credit default swaps aumentaram de forma muito significativa, em parte devido a incerteza
quanto à protecção efectivamente oferecida por estes instrumentos, dados os problemas observados nas maiores seguradoras de crédito norte-americanas. Este período
coincidiu igualmente com a emergência de dúvidas quanto à solvabilidade de alguns dos maiores bancos de investimento norte-americanos. Posteriormente, observou-se alguma
diminuição destes prémios de risco, em particular após a intervenção da Reserva Federal que esteve na base da resolução dos problemas de liquidez do Bear Sterns. Não obstante 
esta diminuição dos prémios associados a credit default swaps, estes permaneceram em níveis elevados. Por seu turno, os spreads nos mercados monetários começaram a
registar um aumento significativo apenas em meados de Março.



Con for me re fe ri do, nes tas re gres sões uni va ri a das, o re sí duo ten de ria a in te grar a com po nen te as so cia da ao ris co

de li qui dez. No en tan to, esta aná li se ape nas es ta ria com ple ta se fos se in clu í da nas re gres sões uma me di da do ris -

co de li qui dez nos mer ca dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os. De um modo ge ral, exis tem al gu mas di fi cul da des na men -

su ra ção do ris co de li qui dez nos mer ca dos fi nan cei ros. Alguns in di ca do res co muns nes ta aná li se são a di fe ren ça

en tre ta xas ofe re ci das e pro cu ra das ou o vo lu me tran sac ci o na do. Por um lado, uma vez que a Eu ri bor é, por de fi ni -

ção, uma taxa ofe re ci da, não é pos sí vel cal cu lar es tes di fe ren ciais. Por ou tro lado, não exis te in for ma ção dis po ní -

vel so bre os mon tan tes tran sac ci o na dos nes te mer ca do. Nes te con tex to, foi uti li za da como me di da al ter na ti va o

mon tan te tran sac ci o na do no mer ca do over night na área do euro pelo pa i nel de ban cos que con tri bui para o cál cu -

lo da Eo nia. A uti li za ção des ta me di da jus ti fi ca-se pelo fac to de a evi dên cia dis po ní vel su ge rir que, quan do os ban -

cos en fren tam di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio em pra zos mais lon -

gos, as ne ces si da des de fi nan cia men to que lhes es tão sub ja cen tes ten dem a trans fe rir-se para os seg men tos de

pra zo mais cur to (ti pi ca men te in fe ri o res a uma se ma na). Os re sul ta dos para es tas re gres sões são apre sen ta dos

no pa i nel B do Qua dro 1. De fac to, o co e fi ci en te as so ci a do ao mon tan te tran sac ci o na do no mer ca do over night as -

su me, de um modo ge ral, um va lor po si ti vo, dan do al gum su por te à con jec tu ra de que em pe río dos de di fi cul da des 

nos mer ca dos de fi nan cia men to, o mer ca do monetário de muito curto prazo tende a acomodar as necessidades

de financiamento dos bancos. De referir, no entanto, que o contributo desta variável para a explicação da

evolução do diferencial é relativamente reduzido por comparação com a variável introduzida para medir o risco de

crédito.

Des te modo, a aná li se efec tua da su ge re que o au men to da per cep ção quan to ao ris co de cré di to sub ja cen te às

ins ti tui ções fi nan cei ras da área do euro tem sido um dos prin ci pais fac to res na ori gem das ten sões no mer ca do

mo ne tá rio in ter ban cá rio nos pra zos mais lon gos. Nos pra zos mais cur tos, o ris co de cré di to pa re ce ter um con tri -

bu to re la ti va men te re du zi do na ex pli ca ção da evo lu ção dos di fe ren ciais no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio.

Assim, nes tes pra zos, as per tur ba ções ob ser va das de ve rão es tar as so ci a das, de um modo ge ral, a ris co de li qui -

dez, em particular no período em que existiram tensões relacionadas com a situação no final de ano. 

Con tu do, é im por tan te re al çar que esta é uma aná li se re la ti va men te sim ples des te pro ble ma, es tan do su je i ta a al -

gu mas li mi ta ções. Em pri me i ro lu gar, o pe río do cur to de ob ser va ções li mi ta a va li da de das con clu sões. Para além
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Quadro 1

RESULTADOS DE REGRESSÕES ECONOMÉTRICAS

Diferencial 1 mês 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Painel A

constante 26.06 56.82 53.50 49.54 40.11

9.40 26.71 37.97 47.24 36.07

iTraxx 0.09 0.17 0.23 0.32 0.41

2.09 5.33 11.10 20.87 24.92

R-quadrado ajustado 0.02 0.13 0.39 0.70 0.77

Painel B

constante 60.55 -24.59 -25.86 -3.87 15.54

0.94 -0.50 -0.80 -0.16 0.60

iTraxx 0.08 0.18 0.24 0.33 0.41

1.93 5.58 11.52 21.11 24.60

ln (montantes) -3.17 7.48 7.29 4.91 2.26

-0.54 1.66 2.47 2.23 0.96

R-quadrado ajustado 0.01 0.13 0.41 0.70 0.77

No tas: Re gres sões efec tua das com base em va lo res diá rios en tre 9 de Agos to de 2007 e 30 de Abril de 2008. A va riá vel de pen den te é o di fe ren cial en tre ta xas de juro não co la te ra li za -
das e  swaps da Eo nia em vá rios pra zos do mer ca do mo ne tá rio da área do euro. O ín di ce DJ iT raxx Fi nan ci al Se ni or 5 anos foi des fa sa do 19 dias úte is. A va riá vel ln (mon tan tes) diz res -
pe i to aos mon tan tes tran sac ci o na dos no mer ca do mo ne tá rio over night da área do euro. t-ra ti os em itá li co.
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Gráfico 3

RESULTADOS DAS REGRESSÕES (continua)
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dis so, a si tua ção nos mer ca dos mo ne tá ri os ain da não se en con tra nor ma li za da, pelo que os de sen vol vi men tos fu -

tu ros nes tes mer ca dos po de rão per mi tir in cor po rar mais in for ma ção na es ti ma ção des tas re la ções. Por ou tro lado, 

deve ter-se em con si de ra ção que o pa i nel de ban cos con si de ra do na Eu ri bor é di fe ren te do con jun to de ban cos (e

ou tras ins ti tui ções fi nan cei ras) con si de ra dos no ín di ce DJ iT raxx Fi nan ci al. Adi cio nal men te, es tes in di ca do res têm 

im plí ci tas ma tu ri da des bas tan te di fe ren tes. Por úl ti mo, pode ques ti o nar-se a hi pó te se de que o ín di ce iT raxx mede 

ape nas pré mi os de ris co de cré di to, em par ti cu lar em si tua ções de ins ta bi li da de nos mer ca dos. De fac to, os pré mi -

os de cre dit de fa ult swaps po dem ter au men ta do, so bre tu do no iní cio de 2008, de vi do a re ce i os so bre a boa exe -

cu ção des tes con tra tos caso se ve ri fi cas se um for te au men to dos in cum pri men tos, sus ci tan do al gu mas dú vi das

so bre a sol va bi li da de das maio res se gu ra do res de cré di to nor te-ame ri ca nas. Adi cio nal men te, o au men to des tes

pré mi os de ris co tam bém po de ria es tar a re flec tir a me nor dis po ni bi li da de das ins ti tui ções que ha bi tu al men te tran -

sac ci o nam es tes ins tru men tos para per ma ne ce rem ac ti vas nes te mercado. Neste contexto, é importante ter

presente que a distinção entre risco de liquidez e de crédito nem sempre é clara. Em particular, num contexto de

instabilidade e incerteza nos mercados financeiros, estes dois elementos de risco estarão intrinsecamente

interligados.
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RESULTADOS DAS REGRESSÕES (continuação)
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Fon tes: Thom son Fi nan ci al Da tas tre am e cál cu los do Ban co de Portugal.



3. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SECTOR PRIVADO NÃO FINANCEIRO

3.1. Apreciação global

Do pon to de vis ta da es ta bi li da de fi nan cei ra, o ano de 2007 fi ca rá mar ca do, a ní vel glo bal, pela tur bu -

lên cia dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is de sen ca de a da pela cri se do mer ca do hi po te cá rio de

alto ris co nos Esta dos Uni dos. Com este en qua dra men to in ter na cio nal, a ma nu ten ção da tra jec tó ria

as cen den te do en di vi da men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro em Por tu gal sus ci tou in ter na men te a

dis cus são so bre a sus ten ta bi li da de da dí vi da des te sec tor, ou seja, so bre a ma nu ten ção da sua ca pa -

ci da de para ser vir a dí vi da. Com efe i to, se a ca pa ci da de para con ti nuar a ser vir a dí vi da de for ma re -

gu lar e atem pa da se re du zis se si gni fi ca ti va men te e um nú me ro ele va do de fa mí lias e/ou em pre sas se 

tor nas sem in sol ven tes ha ve ria con se quên ci as ime di a tas para a es ta bi li da de fi nan cei ra. No caso das

fa mí lias, o ac ci o na men to de hi po te cas te ria gra ves con se quên ci as do pon to de vis ta so ci al, dada im -

por tân cia da ha bi ta ção como bem de pri mei ra ne ces si da de e o de fi ci en te fun ci o na men to do mer ca do

de ar ren da men to. No caso das em pre sas, o au men to do nú me ro de si tua ções de in sol vên cia te ria re -

fle xos ime di a tos so bre o de sem pre go. Nes tas cir cuns tân ci as, o ris co de per das para as ins ti tui ções fi -

nan cei ras de pen de ria do mon tan te das suas ex po si ções face ao sec tor pri va do não fi nan cei ro, do

grau de con cen tra ção das car te i ras de em prés ti mos e da taxa de re cu pe ra ção dos cré di tos em in cum -

pri men to. Note-se, con tu do, que no caso do cré di to à ha bi ta ção, a si tua ção do sis te ma fi nan cei ro em

Por tu gal be ne fi cia do fac to de exis tir evi dên cia de que os pre ços no mer ca do imo bi liá rio para ha bi ta -

ção não es tão so bre va lo ri za dos. Além dis so, o in cum pri men to na car tei ra de cré di to dos ban cos

tem-se man ti do em ní veis his to ri ca men te re du zi dos, quer no caso do cré di to às fa mí lias, quer no do

cré di to a em pre sas. Esta si tua ção foi fa ci li ta da no pas sa do re cen te por fac to res do lado da ofer ta de

cré di to de sig na da men te as al te ra ções no pa drão das con di ções con tra tu a is, no mea da men te o alon -

ga men to dos pra zos de re em bol so dos em prés ti mos para ha bi ta ção, que ti ve ram o ob jec ti vo de con -

tra ri ar o efe i to da su bi da das ta xas de juro nos en car gos com o serviço da dívida. É de notar também

que os bancos portugueses apresentam uma concentração significativa da sua carteira de crédito

num conjunto reduzido de empresas de elevada dimensão, que têm demonstrado um desempenho

superior à média do sector das empresas não financeiras e às quais estão associados, em geral,

rácios de incumprimento muito reduzidos e taxas de rendibilidade mais elevadas.

A dí vi da do sec tor pri va do não fi nan cei ro cres ceu as si na la vel men te du ran te a se gun da me ta de da dé -

ca da de 90 a um ritmo su pe rior ao ob ser va do nou tras va riá veis re le van tes em ter mos no mi nais, de -

sig na da men te o PIB e o ren di men to dis po ní vel dos par ti cu la res. É de no tar que em par te este

au men to se in se riu num pro ces so de ajus ta men to es tru tu ral dos agen tes eco nó mi cos por tu gue ses às 

no vas con di ções de ta xas de juro mais ba i xas e me nos vo lá te is do que as ob ser va das no pe río do

ante rior à par ti ci pa ção da eco no mia na área do euro, su ge rin do que o actual ní vel de en di vi da men to,

quer das fa mí lias quer das em pre sas, cor res pon de a uma al te ra ção dos seus ní veis de e qui lí brio. No

iní cio da pre sen te dé ca da, o en di vi da men to das em pre sas cres ceu a uma taxa pró xi ma da do PIB, ou

mes mo in fe rior, du ran te a fase ba i xa do pre sen te ci clo eco nó mi co. A ten dên cia de au men to do en di vi -

da men to das em pre sas re la ti va men te pou co mar ca da des de 2004 ter-se-á acen tu a do em 2007, com

o en di vi da men to a au men tar para um va lor de 114 por cen to do PIB. O au men to do cus to mé dio da dí -

vi da ter-se-á re flec ti do num au men to da pres são fi nan cei ra, me di da pelo rá cio en tre os ju ros e os re -

sul ta dos ope ra ci o na is das em pre sas, mes mo no caso das em pre sas maio res, cuja ren di bi li da de terá

con ti nu a do a apre sen tar um cres ci men to glo bal men te su pe rior à mé dia. Qu an to às fa mí lias, o en di vi -

da men to con ti nuou a cres cer ao lon go da dé ca da a taxas bastante superiores às do seu rendimento
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disponível. Quando se consideram somente os empréstimos, o endividamento dos particulares

atingiu um valor de 129 por cento do rendimento disponível (que corresponde a 91 por cento do PIB).

A in for ma ção so bre a si tua ção fi nan cei ra dos sec to res com base em da dos agre ga dos é mui to li mi ta -

da no que res pe i ta à ca rac te ri za ção da dis tri bu i ção das va riá veis re le van tes, de sig na da men te o grau

de en di vi da men to ou o grau de es for ço as so ci a do ao ser vi ço da dí vi da. A in for ma ção mais re cen te a

ní vel mi cro e co nó mi co so bre a si tua ção fi nan cei ra das fa mí lias re fe re-se aos re sul ta dos do úl ti mo

Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias (IPEF) re a li za do pelo INE e pelo Ban co de Por -

tu gal du ran te o úl ti mo tri mes tre de 2006 e o pri me i ro de 2007. De acor do com esta in for ma ção, a

actual si tua ção fi nan cei ra das fa mí lias não de ve rá pôr em ca u sa a es ta bi li da de fi nan cei ra, ain da que

se de tec tem al gu mas si tua ções de vul ne ra bi li da de, so bre tu dos nos es tra tos mais jo vens e de ren di -

men to mais baixo. No entanto, a participação destes estratos no mercado de crédito é relativamente

limitada, pelo que o peso das suas dívidas no total é baixo.

As pers pec ti vas so bre a evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra do sec tor pri va do não fi nan cei ro es tão con di -

ci o na das ao actual con tex to de di fi cul da des acres ci das de fi nan cia men to dos ban cos por tu gue ses no

mer ca do por gros so. Estas di fi cul da des es tão já a ter um im pac to so bre a po lí ti ca de cré di to dos ban -

cos, no sen ti do de tor na rem mais res tri ti vo o aces so ao fi nan cia men to por par te das fa mí lias e das

em pre sas. Em par ti cu lar, a ca pa ci da de dos ban cos para adap ta rem a sua po lí ti ca de cré di to a su bi das 

de taxa de juro, ou para pro ce de rem à re es tru tu ra ção e re ne go ci a ção de em prés ti mos, será me nor do

que no passado, o que poderá reflectir-se num acréscimo do incumprimento por parte do sector não

financeiro.

3.2. Particulares

Em 2007, a ca pa ci da de de fi nan cia men to dos par ti cu la res vol tou a re du zir-se, ten do re gis ta do um va -

lor de 1.3 por cen to do PIB, ou seja, 0.5 pon tos per cen tuais aba i xo do va lor ob ser va do no ano ante rior

(Grá fi co 3.2.1). A pou pan ça dos par ti cu la res man te ve a tra jec tó ria de cres cen te que se ve ri fi ca des de

2004 e o in ves ti men to re du ziu-se mui to li ge i ra men te face ao ano ante rior, quando estes agregados

são medidos em percentagem do PIB.

Em ter mos agre ga dos, a po si ção fi nan cei ra lí qui da dos par ti cu la res cons ti tui uma me di da da ca pa ci -

da de que o sec tor, como um todo, tem para fa zer face às res pon sa bi li da des fi nan cei ras as su mi das,

atra vés da mo bi li za ção dos seus ac ti vos fi nan cei ros. Em 2007, a po si ção fi nan cei ra lí qui da dos par ti -

cu la res, me di da em per cen ta gem do PIB, re gis tou uma pe que na re du ção, de 3.5 pon tos per cen tuais

(Grá fi co 3.2.2). Uma me di da al ter na ti va da que la ca pa ci da de, em ter mos ime di a tos, é dada pela di fe -

ren ça en tre os ac ti vos de maio r li qui dez e as res pon sa bi li da des, que se re du ziu li ge i ra men te, de cer ca 

de 31 para 30 por cen to do PIB. No en tan to, uma gran de par te do pa tri mó nio das fa mí lias é cons ti tu í da 

por ac ti vos não fi nan cei ros, no mea da men te ha bi ta ção, uti li za da como ga ran tia dos em prés ti mos con -

tra í dos. Assim, o rá cio en tre a ri que za to tal e a dí vi da dos par ti cu la res é tam bém uma me di da im por -

tan te da sua sol vên cia em ter mos agre ga dos. A in for ma ção dis po ní vel in di ca que o va lor da ri que za

do sec tor ul tra pas sa em lar ga me di da o va lor das suas res pon sa bi li da des fi nan cei ras (Grá fi co 3.2.3)1 . 

No entanto, continua também a observar-se uma tendência decrescente do rácio entre a riqueza e a

dívida, ainda que a tendência actual seja muito menos marcada do que na segunda metade dos anos

90.
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(1) Note-se que a informação sobre a riqueza das famílias foi revista. No caso da riqueza não financeira as revisões são particularmente expressivas em
resultado da alteração da metodologia de estimação que se explica na Caixa 3.1 deste Capítulo “A riqueza não financeira das famílias portuguesas: revisão 
da série com base nos resultados do IPEF 2006/07”.



A evo lu ção re cen te da si tua ção fi nan cei ra dos par ti cu la res em Por tu gal pode ca rac te ri zar-se por dois

tra ços ge ra is. Um pri me i ro as pec to com im pli ca ções para a es ta bi li da de fi nan cei ra diz res pe i to ao va -

lor atin gi do pelo ní vel de en di vi da men to des te sec tor. Os pas si vos to tais dos par ti cu la res, em 2007,

em ter mos agre ga dos, au men ta ram 4 pon tos per cen tuais quan do me di dos em per cen ta gem do PIB,

ten do atin gi do um va lor de 101 por cen to no fi nal do ano (144 por cen to re la ti va men te ao ren di men to

dis po ní vel) (Grá fi co 3.2.4). Quan do se con si de ram so men te os em prés ti mos, o en di vi da men to dos

par ti cu la res, me di do em per cen ta gem do ren di men to dis po ní vel, atin giu um va lor de 129 por cen to,

que com pa ra com 123 por cen to em 2006 (Grá fi co 3.2.5). Na ma i o ria dos países eu ro peus tem-se ob -

ser va do tam bém um au men to do grau de en di vi da men to dos par ti cu la res, tan to em países como a
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Gráfico 3.2.1

POUPANÇA, INVESTIMENTO E CAPACIDADE DE

FINANCIAMENTO DOS PARTICULARES (a)

Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Os rá cios da ca pa ci da de de fi nan cia men to, pou pan ça e in ves ti men to em per -
cen ta gem do PIB são cal cu la dos uti li zan do in for ma ção das Con tas Na cio nais na base
2000 até 2005. Des de essa data cor res pon dem a estimativas do Banco de Portugal.
(b) Inclui a aqui si ção lí qui da de ter re nos e ac ti vos in cor pó re os.

Gráfico 3.2.2

POSIÇÃO FINANCEIRA DOS PARTICULARES
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Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) In cluem-se de pó si tos, tí tu los de dí vi da, ac ções co ta das e uni da des de par ti ci -
pa ção em fun dos de in ves ti men to ex cluin do pla nos de poupança reforma.

Gráfico 3.2.3

RÁCIO ENTRE RIQUEZA E DÍVIDA

Fon te: Ban co de Por tu gal.
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Grécia ou a Itália, caracterizados tradicionalmente por graus de endividamento relativamente baixos,

como em países como o Reino Unido, Países Baixos ou Dinamarca, em que os particulares estão

muito endividados. O grau de endividamento dos particulares em Portugal, apesar de inferior ao da

média da UE15, manteve-se um dos mais elevados no contexto da área do euro, só inferior ao dos

Países Baixos (Gráfico 3.2.6).
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Gráfico 3.2.5

ENDIVIDAMENTO DOS PARTICULARES E JUROS A

PAGAR
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Fontes: INE e Banco de Portugal.

Nota: Os juros a pagar, em percentagem do rendimento disponível, são estimativas do

Banco de Portugal relativas aos juros totais de empréstimos.

Gráfico 3.2.6

DÍVIDA FINANCEIRA DOS PARTICULARES
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Nota: Os agregados da área do euro e da UE excluem a Irlanda e o Luxemburgo.

Gráfico 3.2.4

ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DOS PARTICULARES
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O ou tro fac to no tó rio na evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra dos par ti cu la res em 2007 re la ci o na-se com a

evo lu ção nos ac ti vos fi nan cei ros, que em per cen ta gem do PIB au men ta ram 0.5 pon tos per cen tuais,

mas em que se des ta ca so bre tu do uma re com po si ção de car tei ra. Com efe i to, con tra ri an do a ten dên -

cia dos úl ti mos 10 anos, as apli ca ções dos par ti cu la res em uni da des de par ti ci pa ção em fun dos de in -

ves ti men to ca í ram no con jun to do ano. Por sua vez, re for ça ram-se ou tras com po nen tes, com

des ta que para os de pó si tos (Grá fi co 3.2.4). Estes de sen vol vi men tos con cen tra ram-se na se gun da

me ta de do ano e es ti ve ram as so ci a dos à tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, que

im pli cou uma re a va li a ção do ris co por par te dos agen tes eco nó mi cos. Os cer ti fi ca dos de afor ro, que

para efe i tos de con tas fi nan cei ras es tão in clu í dos nos de pó si tos, registaram uma quebra de

rendibilidade, no início de 2008, o que terá implicado também uma recomposição das carteiras em

favor dos depósitos bancários.

No seu con jun to, os em prés ti mos con ce di dos aos par ti cu la res au men ta ram 9.0 por cen to em 2007,

acen tuan do li ge i ra men te a ten dên cia de abran da men to já ob ser va da no ano ante rior. Re fi ra-se, no en -

tan to, que esta taxa é ain da bas tan te ele va da quan do com pa ra da com o cres ci men to de ou tras va riá veis 

no mi nais na eco no mia (o PIB au men tou cer ca de 5 por cen to e o ren di men to dis po ní vel cer ca de 3.7 por

cen to). Obser va-se tam bém que o au men to dos em prés ti mos aos par ti cu la res re sul tou de per fis de evo -

lu ção dis tin tos nos seg men tos da ha bi ta ção e do con su mo e ou tros fins (Grá fi co 3.2.7). Qu an to ao pri -

me i ro, que re gis tou uma taxa de va ri a ção anual de 8.5 por cen to, ob ser va-se uma ten dên cia de

abran da men to des de me a dos de 2005, con ti nu an do, no en tan to, com uma taxa de cres ci men to bas tan -

te ele va da, ten do em con ta so bre tu do a tra jec tó ria as cen den te das ta xas de juro. De fac to, no caso do

cré di to à ha bi ta ção, a ten dên cia cres cen te das ta xas de juro man te ve-se ao lon go do ano, em bo ra para

as no vas ope ra ções se ob ser vas se uma acen tu a ção da su bi da na par te fi nal do ano, se gui da de al gu ma

in ver são no iní cio de 2008, em li nha com a evo lu ção das ta xas de juro no mer ca do mo ne tá rio (Grá fi co

3.2.8). Alguns fac to res do lado da ofer ta de cré di to têm sido cru ci a is para a ma nu ten ção, nos úl ti mos

anos, de uma taxa ele va da de cres ci men to do cré di to à ha bi ta ção. Com efe i to, ve ri fi ca ram-se al gu mas

al te ra ções no pa drão das con di ções con tra tu a is dos em prés ti mos, no mea da men te o alon ga men to dos

pra zos de re em bol so, com o ob jec ti vo de ate nu ar o efe i to da su bi da das ta xas de juro nos en car gos com

o ser vi ço da dí vi da. Estas al te ra ções te rão con tri buí do si gni fi ca ti va men te para sus ten tar a pro cu ra de

cré di to. A in for ma ção dis po ni bi li za da pela Di rec ção Ge ral do Te sou ro quan to ao va lor e nú me ro de no -

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Ban co de Por tu gal

Situação Financeira do Sector Privado Não Financeiro | Capítulo 3

51

Gráfico 3.2.7

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A PARTICULARES

Empréstimos totais a particulares
Taxa de variação anual
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vos con tra tos de cré di to à ha bi ta ção, apon ta para a es ta bi li za ção quer do nú me ro de con tra tos quer do

va lor mé dio por con tra to face ao ano ante rior (Grá fi co 3.2.9) 2. De acor do com as res pos tas dos ban cos

que par ti ci pam no Inquérito sobre o Mercado do Crédito na área do euro, verificou-se uma tendência

para o abrandamento da procura no mercado do crédito à habitação, na segunda metade de 2007 e no

primeiro trimestre de 2008, tendo a quebra da confiança dos consumidores sido o principal factor

responsável por esta tendência (Gráfico 3.2.10).

De uma for ma ge ral, as so cia-se um grau de ris co me nos ele va do aos em prés ti mos con ce di dos para

ha bi ta ção, por que o seu re em bol so está, em gran de me di da, ga ran ti do pela hi po te ca do imó vel.

Note-se que exis te evi dên cia de não se ve ri fi car uma so bre va lo ri za ção dos pre ços no mer ca do imo bi -

liá rio em Por tu gal (Grá fi co 3.2.11)3. Além dis so, dada a im por tân cia da ha bi ta ção na vida das fa mí lias

e o maio r es tig ma so ci al as so ci a do ao in cum pri men to do cré di to nes te seg men to, a in ci dên cia des te

fe nó me no é, em ge ral, re la ti va men te mais ba i xa no caso do cré di to à ha bi ta ção. Os em prés ti mos para 

con su mo e ou tros fins, ha bi tu al men te for te men te cor re la ci o na dos com a aqui si ção de bens de con su -

mo du ra dou ros, es tão tam bém, em al gu mas si tua ções, ga ran ti dos pelo va lor des tes bens. No en tan -

to, a taxa de de pre ci a ção dos bens de con su mo du ra dou ros é re la ti va men te ele va da, pelo que pode

ser mais di fí cil re cu pe rar o va lor do em prés ti mo con ce di do no caso de in cum pri men to. Os em prés ti -

mos para con su mo e ou tros fins, que cres ce ram 11 por cen to em ter mos anu a is, man ti ve ram a ten -

dên cia de ace le ra ção, em li nha com a re cu pe ra ção do con su mo de bens du ra dou ros, de au to mó ve is

em par ti cu lar  (Grá fi co 3.2.12). As res pos tas dos ban cos que par ti ci pam no Inqué ri to so bre o Mer ca do

do Cré di to na área do euro (os cin co maio res gru pos ban cá rios) in di cam que a pro cu ra de cré di to para 

con su mo e ou tros fins terá sido me nos afec ta da do que a pro cu ra de cré di to para ha bi ta ção, man ten -

do-se es tá vel ao lon go do ano, ape sar da que bra de con fiança por par te dos con su mi do res, so bre tu do 

na se gun da par te do ano e pri me i ro tri mes tre de 2008 (Grá fi co 3.2.13). As res pos tas ao Inqué ri to su -

ge rem um aper to nas con di ções de ofer ta de cré di to para con su mo e ou tros fins, re flec ti do prin ci pal -

men te num au men to de spreads e en cur ta men to de ma tu ri da des (ver “Ca pí tu lo 4 Sis te ma Ban cá rio”).

No en tan to, para o con jun to dos ban cos, a in for ma ção dis po ní vel so bre a dis tri bu i ção por pra zos e os
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Gráfico 3.2.8

TAXAS DE JURO DO CRÉDITO A PARTICULARES

PARA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO

Fon te: Ban co de Por tu gal.

Gráfico 3.2.9

NOVOS CONTRATOS DE CRÉDITO À HABITAÇÃO
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(2) Note-se que estes dados classificam também as substituições de empréstimos, por motivo de alterações contratuais, como novos contratos de crédito.

(3) Veja-se a “Caixa 6.1 Preços da habitação em Portugal e fundamentos macroeconómicos: evidência de regressão de quantis”, Banco de Portugal,
Relatório de Estabilidade Financeira 2005.



diferenciais de taxa de juro no que respeita ao crédito para consumo e outros fins aponta no sentido do

alargamento dos prazos e do estreitamento de spreads (Gráfico 3.2.14a e Gráfico 3.2.14b). Esta evo-

lução poderá estar relacionada, por um lado, com a existência de políticas de crédito diferentes por
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CONSUMO DE BENS DURADOUROS E CRÉDITO A

PARTICULARES PARA CONSUMO E OUTROS FINS

Taxa de variação anual (nominal)

Fontes: INE e Banco de Portugal.

Gráfico 3.2.13

EVOLUÇÃO DA PROCURA DE CRÉDITO POR

PARTE DOS PARTICULARES PARA CONSUMO E

OUTROS FINS E FACTORES DETERMINANTES (a)

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: (a) O último valor corresponde ao T1 2008. (b) Média das respostas dos cinco

grupo bancários portugueses inquiridos pelo Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de

Crédito na área do euro (Bank Lending Survey). Valores inferiores a 3 correspondem a

factores que contribuem para a redução da procura de crédito comparativamente ao tri-

mestre anterior, enquanto que valores superiores a 3 representam factores que concor-

rem para o aumento da procura de crédito.(c) Escala da direita.
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Gráfico 3.2.10

EVOLUÇÃO DA PROCURA DE CRÉDITO POR

PARTE DOS PARTICULARES PARA AQUISIÇÃO DE

HABITAÇÃO E FACTORES DETERMINANTES (a)

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: (a) O último valor corresponde ao 1ºT de 2008. (b) Média das respostas dos cinco

grupo bancários portugueses inquiridos pelo Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de

Crédito na área do euro (Bank Lending Survey). Valores inferiores a 3 correspondem a

factores que contribuem para a redução da procura de crédito comparativamente ao tri-

mestre anterior, enquanto que valores superiores a 3 representam factores que concor-

rem para o aumento da procura de crédito. (c) Escala da direita.

Gráfico 3.2.11

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DA HABITAÇÃO EM

PORTUGAL

Taxa de variação homóloga
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par te das ins ti tui ções es pe ci a li za das na con ces são deste tipo de crédito, em particular para aquisição

de automóveis, que ganharam quota de mercado neste segmento. Por outro lado, poderá reflectir o

facto de a alguns destes empréstimos se associar um menor grau de risco porque lhes estão

subjacentes garantias reais. A proporção destes empréstimos terá aumentado, em particular, no caso

do crédito concedido para aquisição de automóveis.

Num ano em que, do pon to de vis ta da es ta bi li da de fi nan cei ra, se des ta ca como fac to mais re le van te a 

ní vel glo bal a tur bu lên cia in du zi da nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is pela cri se do mer ca do hi -

po te cá rio de alto ris co nos Esta dos Uni dos, a ma nu ten ção da tra jec tó ria as cen den te do grau de en di -

vi da men to das fa mí lias em Por tu gal, bem como a maio r fre quên cia de si tua ções de in cum pri men to no 

cré di to a par ti cu la res sus ci ta ram ques tões so bre a sus ten ta bi li da de da dí vi da des te sec tor. De fac to,

na pers pec ti va da es ta bi li da de fi nan cei ra, a rá pi da acu mu la ção de dí vi da por par te das fa mí lias jus ti fi -

ca uma aná li se mais de talh da da sua ca pa ci da de para cum prir o ser vi ço da dí vi da. Se a ca pa ci da de

para con ti nuar a ser vir a dí vi da de for ma re gu lar e atem pa da fos se par ti cu lar men te afec ta da e um nú -

me ro si gni fi ca ti vo de fa mí lias de i xas se de re em bol sar os seus em prés ti mos ha ve ria re fle xos ime di a -

tos so bre a sua pró pria si tua ção fi nan cei ra, o que não de i xa ria de ter con se quên ci as tam bém do pon to 

de vis ta so ci al. Note-se, nes te con tex to, que a si tua ção do sis te ma fi nan cei ro em Por tu gal be ne fi cia

do fac to de exis tir evi dên cia de que os pre ços no mer ca do imo bi liá rio para ha bi ta ção não es tão so bre -

va lo ri za dos. Deste modo, o sistema financeiro não deverá, no caso do crédito à habitação, enfrentar

uma situação em que os bens utilizados como garantia apresentem um valor de mercado inferior ao

dos montantes em dívida.

A aná li se da si tua ção fi nan cei ra das fa mí lias com base em da dos agre ga dos tem re ve la do que, no seu 

con jun to, o ris co de cré di to as so ci a do ao sec tor das fa mí lias é mo de ra do, na me di da em que o in cum -

pri men to na car tei ra dos ban cos se tem man ti do em ní veis his to ri ca men te re du zi dos (ver “Ca pí tu lo 4

Sis te ma Ban cá rio). Ape sar da ten dên cia cres cen te das ta xas de juro, os en car gos com os ju ros da dí -
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Gráfico 3.2.14a

DISTRIBUIÇÃO POR PRAZOS DO CRÉDITO

BANCÁRIO A PARTICULARES PARA CONSUMO E

OUTROS FINS (a)
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TAXA DE JURO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A

PARTICULARES PARA CONSUMO E OUTROS FINS 

E DIFERENCIAL FACE À TAXA DO MERCADO

MONETÁRIO (a)

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Ta xas e di fe ren cial re fe ren tes a sal dos em fim de pe río do. (b) Até De zem bro
de 2002, a taxa mé dia de sal dos é es ti ma ti va. A tra ce ja do, des de Ja nei ro de 2003, a taxa
re fe re-se a em prés ti mos com pra zo su pe rior a 5 anos. (c) O di fe ren cial  é cal cu la do como
a di fe ren ça en tre a taxa so bre sal dos e a mé dia mó vel de 6 me ses da Eu ri bor a 6 me ses.
As bar ras a vermelho referem-se ao último mês do ano.

Gráfico 3.2.14b



vi da cons ti tuem, em mé dia, uma pro por ção re la ti va men te li mi ta da do seu ren di men to dis po ní vel (Grá -

fi co 3.2.5). No en tan to, em 2007, esta pro por ção si tuou -se no ní vel mais ele va do re gis ta do des de a

par ti ci pa ção na área do euro, à qual está associada um regime caracterizado por taxas de juro mais

baixas e menos voláteis.

A aná li se apre sen ta da até aqui ba seia -se em da dos agre ga dos que, em bo ra re le van tes, dão um re tra -

to mui to par ci al da re a li da de prin ci pal men te por que não per mi tem ca rac te ri zar a si tua ção  das fa mí lias 

que es tão en di vi da das. Com base em da dos agre ga dos, não é pos sí vel, por exem plo, ter in for ma ção

so bre o nú me ro de fa mí lias com dí vi da. Quan do se tra ta de ava li ar as im pli ca ções do en di vi da men to,

quer na pers pec ti va da es ta bi li da de fi nan cei ra, quer na pers pec ti va ma cro e co nó mi ca, é es sen ci al co -

nhe cer de ta lha da men te a dis tri bu i ção das va riá veis re le van tes, tais como o ren di men to, a ri que za ou

o en di vi da men to, re la ci o nar es tas va riá veis com de ter mi na das ca rac te rís ti cas socio-económicas das

famílias e, além disso, caracterizar as observações que se situam nos extremos da distribuição. 

Assim, é par ti cu lar men te im por tan te ana li sar a si tua ção fi nan cei ra das fa mí lias com base nos da dos

ob ti dos na mais re cen te edi ção do Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias (IPEF) re a li -

za do du ran te o úl ti mo tri mes tre de 2006 e o pri me i ro de 20074. Este in qué ri to com bi na, ao ní vel mi cro -

e co nó mi co, in for ma ção so bre ri que za e dí vi da, ren di men to e ou tras ca rac te rís ti cas so cio-eco nó mi cas 

e de mo grá fi cas, re co lhi da atra vés da en tre vis ta di rec ta a uma amos tra de fa mí lias5.

Com base no IPEF é pos sí vel ana li sar com maio r de ta lhe as me di das ha bi tu al men te uti li za das para ava li ar a

ca pa ci da de das fa mí lias fa ze rem face ao pa ga men to das suas dí vi das: o rá cio en tre a dí vi da e o ren di men to

anual, o rá cio en tre os en car gos men sa is com o ser vi ço da dí vi da e o ren di men to men sal e o rá cio en tre a dí -

vi da e os ac ti vos na pos se das fa mí lias. Sa lien ta-se que os re sul ta dos do IPEF su ge rem que a par ti ci pa ção

no mer ca do de dí vi da, o grau de en di vi da men to mé dio e a taxa de es for ço mé dia as so cia da ao ser vi ço da dí -

vi da, no caso das fa mí lias en di vi da das, au men ta ram en tre 2000 e 2006/07. Em par ti cu lar, no que res pe i ta à

par ti ci pa ção no mer ca do da dí vi da para fins que não a ha bi ta ção, os re sul ta dos in di cam que se terá in ten si fi -

ca do o aces so a este mer ca do, so bre tu do por par te das fa mí lias com ní veis de ren di men to in ter mé dios e da -

que las em que o re pre sen tan te tem me nos de 50 anos. A con clu são, no caso do grau de en di vi da men to e da 

taxa de es for ço con tras ta com a que re sul ta va da com pa ra ção en tre os re sul ta dos de 1994 e 2000 e é

particularmente notória pelo facto do nível das taxas de juro do crédito concedido aos particulares em 2006

ser mais baixo do que o de 2000.

Os re sul ta dos su ge rem que a par ti ci pa ção no mer ca do da dí vi da e o grau de en di vi da men to são par ti cu lar -

men te sen sí ve is ao ren di men to da fa mí lia e à ida de do seu re pre sen tan te, cres cen do com o ren di men to até

atin gir um má xi mo num es ca lão in ter mé dio, de cres cen do com a ida de e com o grau de es co la ri da de do re -

pre sen tan te e sen do mais ele va do para as fa mí lias em que este está em pre ga do. É de re al çar que o aces so

ao mer ca do de cré di to, em par ti cu lar, do cré di to para ha bi ta ção, é bas tan te li mi ta do no caso das fa mí lias per -

ten cen tes aos es ca lões de ren di men to mais bai xo. Qu an to ao rá cio do ser vi ço da dí vi da so bre o ren di men to

men sal ob ser va-se que é es pe ci al men te ele va do nas fa mí lias mais jo vens. Qu an to ao rá cio en tre a dí vi da e

os activos, tem-se que, para o conjunto das famílias, as dívidas representam pouco mais de um quarto do

total dos activos do sector.

Para ten tar iden ti fi car e ven tuais si tua ções de maio r vul ne ra bi li da de, no mo men to pre sen te, pro cu rou-se ca -

rac te ri zar as fa mí lias na par te su pe rior da dis tri bu i ção dos rá cios re la ti vos ao grau de en di vi da men to e grau

de es for ço. As si tua ções de maio r vul ne ra bi li da de apre sen tam-se nos es tra tos de ren di men to mais bai xo e

nos mais jo vens, não sen do de es pe rar que esta si tua ção po nha em ca u sa a es ta bi li da de do sis te ma fi nan -
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(4) Este inquérito foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal.

(5) Veja-se Farinha (2008) “O endividamento das famílias portuguesas: evidência recente com base nos resultados do IPEF”, neste Relatório. É de notar que,
ainda que devam ser evitadas as comparações com os resultados do IPEF conduzido em 2000 com base meramente numa análise descritiva, mais
afectada por eventuais problemas de representatividade das amostras, as principais conclusões do artigo se baseiam numa análise de regressão,
potencialmente menos afectada por aqueles problemas.



ceiro, na medida em que a dívida das famílias que estão em situações de maior vulnerabilidade tem um peso

relativamente pequeno no total. Além disso, os resultados apresentados na Caixa deste Capítulo

“Sensibilidade do grau de esforço das famílias endividadas a variações na taxa de juro” sugerem que, ainda

que as taxas de juro registassem um aumento de 2 pontos percentuais, a percentagem de famílias em

situação de grande vulnerabilidade manter-se-ia relativamente baixa.

Em síntese, de acordo com a informação disponível, quer a nível agregado, quer de carácter microeconómi-

co, obtida com base nos resultados do IPEF mais recente, a situação financeira das famílias não põe em ca-

usa a estabilidade financeira. Ainda que se detectem algumas situações de vulnerabilidade, sobretudos nos

estratos mais jovens e de rendimento mais baixo, a participação destes estratos no mercado de crédito é re-

lativamente limitada, pelo que o peso das suas dívidas no total é baixo. No entanto, as perspectivas quanto à

evolução da situação financeira das famílias revestem-se de maior incerteza no actual contexto de turbulên-

cia nos mercados financeiros internacionais. Esta situação está a condicionar o financiamento dos bancos

portugueses nos mercados por grosso e deverá continuar a reflectir-se nas condições de financiamento apli-

cadas aos seus clientes. Em particular, a margem de manobra para adaptarem a sua política de crédito a

subidas de taxa de juro será menor do que no passado.

3.3. Sociedades não financeiras

Em 2007, num cenário caracterizado por uma recuperação do nível de investimento, medido em per-

centagem do PIB, por parte das sociedades não financeiras, as necessidades de financiamento do

sector aumentaram de 7.8 para 8.8 por cento do PIB. A poupança corrente em percentagem do PIB

para o conjunto do sector manteve a tendência descendente dos últimos anos (Gráfico 3.3.1a). Do

lado dos fluxos financeiros, o aumento das necessidades de financiamento em percentagem do PIB

reflectiu-se num aumento das operações passivas ligeiramente superior ao das operações activas

(Gráfico 3.3.1b).

Num ano em que a economia portuguesa manteve uma trajectória de recuperação gradual foi particu-

larmente saliente o dinamismo do investimento, que é fortemente pró-cíclico e particularmente volátil,

destacando-se sobretudo o crescimento significativo do investimento em máquinas e material de

transporte.

A poupança das sociedades não financeiras medida em percentagem do PIB voltou a reduzir-se.

Esta evolução reflectirá, em parte, algum aperto de margens em consequência de aumentos ele-

vados dos custos, designadamente com a energia e algumas matérias-primas e da subida das

taxas de juro que se observou em termos médios anuais. Além disso, em 2007, observou-se um

acréscimo acentuado da receita dos impostos sobre as empresas, essencialmente explicado

pelo alargamento da base do imposto, pela recuperação de montantes em dívida e pelos bons

resultados da maior parte dos grandes contribuintes, no ano anterior. A evolução mais recente

sobre a poupança das empresas continua a dar indícios de que a evolução agregada reflecte an-

damentos diferenciados de acordo com o tipo de empresa, designadamente em função do seu

grau de internacionalização e da sua dimensão. Em 2007, as empresas portuguesas exportado-

ras de bens e serviços terão sido particularmente dinâmicas, o que se traduziu num ganho global

de quota de mercado. No tocante à dimensão, a informação disponível sugere que se terá conti-

nuado a verificar um crescimento relativamente mais elevado nos resultados das maiores

empresas.

A informação disponível mais actualizada sobre o desempenho das sociedades não financeiras diz

respeito às de maior dimensão que, apesar de constituírem uma minoria em termos do número de

empresas, têm um peso muito significativo na economia. Note-se também que, do ponto de vista da
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es ta bi li da de fi nan cei ra, é re le van te dar des ta que às gran des em pre sas uma vez que a car tei ra de cré -

di to a em pre sas dos ban cos por tu gue ses apre sen ta uma con cen tra ção si gni fi ca ti va num con jun to re -

du zi do de em pre sas de ele va da di men são. Estas empresas têm, contudo, associados, em geral,

rácios de incumprimento muito reduzidos.

Re la ti va men te à si tua ção das so ci e da des não fi nan cei ras por tu gue sas co ta das em bol sa, pode ob -

ser var-se que, na ge ne ra li da de dos sec to res de acti vi da de, se ve ri fi cou uma va lo ri za ção em mé dia

anual, face a 2006, re flec ti da no an da men to dos ín di ces PSI sec to ri a is (Grá fi co 3.3.2). Na se gun da

me ta de do ano a evo lu ção das co ta ções des tas em pre sas foi tam bém afec ta da pela si tua ção dos

mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, ca rac te ri za da por uma que bra ge ne ra li za da dos pre ços das ac -

ções em re sul ta do de um au men to dos pré mi os de ris co, ain da que as quebras mais significativas se

tenham observado nas cotações das empresas do sector financeiro.

Tam bém os da dos da Cen tral de Ba lan ços do Ban co de Por tu gal já dis po ní veis para 2007 di zem res -

pe i to fun da men tal men te às con tas das em pre sas de maio r di men são que cons ti tuem a amos tra da

Cen tral de Ba lan ços tri mes tral6. De acor do com esta in for ma ção, man te ve-se a ten dên cia de au men to 

da ren di bi li da de das em pre sas des ta amos tra, em ter mos mé dios, evi den ci a da pelo an da men to dos

rá cios ha bi tu a is, de sig na da men te a ren di bi li da de do ca pi tal pró prio e ren di bi li da de ope ra ci o nal do ac -

ti vo (Grá fi co 3.3.3)7. Em con so nân cia com a evo lu ção das ta xas de juro de mer ca do, a taxa de juro im -

plí ci ta na dí vi da des tas em pre sas au men tou em 2006 e em 2007, ob ser van do-se um es tre i ta men to da 
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Gráfico 3.3.1a

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO DAS SOCIEDADES NÃO
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Gráfico 3.3.1b

OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS SOCIEDADES

NÃO FINANCEIRAS

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003
(b)

2004
(b)

2005 2006 2007

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m
d

o
P

IB

Variação líquida de activos (a)
Variação líquida de passivos (a)
Poupança financeira
Poupança financeira (b)

Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Exclu em-se as ope ra ções re la ti vas a em prés ti mos de in ves ti men to di rec to
por tu guês no ex te rior e do ex te rior em Por tu gal de em pre sas com sede no off sho re da
Ma de i ra. (b) Va lo res ajus ta dos de medidas orçamentais temporárias.

Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.

(6) Note-se que nas amostras da Central de Balanços, anual e trimestral, mas de modo particular nesta última, estão sobre-representadas as empresas de
maior dimensão. A partir de 2006, mas só disponível ainda para esse ano, a informação anual passou a ter por base a Informação Empresarial
Simplificada, que tem uma cobertura consideravelmente mais alargada das empresas de pequena e média dimensão.

(7) Estes rácios definem-se como:

Rendibilidade do capital próprio = 
R

C

Rendibilidade operacional do activo = 
R J

A

+

em que R são os resultados correntes, C o capital próprio, J os juros e A o activo. 66666666666666666666777777777777777777777



mar gem en tre a ren di bi li da de do ac ti vo e taxa de juro im plí ci ta na dí vi da des tas em pre sas. Por sua

vez, o rá cio en tre os ju ros e os re sul ta dos ope ra ci o na is das em pre sas (ou seja, os re sul ta dos an tes da 

de du ção de ju ros) dão uma apro xi ma ção à “pres são fi nan cei ra” en fren ta da pe las em pre sas, na me di -

da em que per mi te ava li ar a sua ca pa ci da de para efec tuar o pa ga men to de ju ros atra vés dos re cur sos

ge ra dos in ter na men te8. Note-se que este in di ca dor sin te ti za vá ri as ca rac te rís ti cas fi nan cei ras das

em pre sas, uma vez que re sul ta arit me ti ca men te da com po si ção dos rá cios de ala van ca fi nan cei ra

(en tre a dí vi da e o ac ti vo), taxa de juro im plí ci ta na dí vi da (en tre os ju ros su por ta dos e a dí vi da) e ren di -

bi li da de do ac ti vo (en tre o re sul ta do ope ra ci o nal e o ac ti vo)9. Em 2007, tal como em 2006, terá au men -

ta do a pres são fi nan cei ra para es tas em pre sas, so bre tu do por via do au men to do cus to da dí vi da, cujo 

efe i to mais do que com pen sou o efe i to de si nal con trá rio de vi do ao au men to da ren di bi li da de ope ra ci -

o nal. Nes te con tex to re fi ra-se tam bém que o rá cio de ala van ca fi nan cei ra do con jun to das empresas

não financeiras terá registado um ligeiro aumento em 2007 (Gráfico 3.3.4). Por sua vez, os dados das

contas nacionais por sector institucional, apenas disponíveis até 2005, mostram que o nível da

rendibilidade das grandes empresas difere significativamente do do conjunto das empresas (Gráfico

3.3.5).

De acor do com os re sul ta dos do Inqué ri to de Con jun tu ra ao Inves ti men to, em 2007, a ren di bi li da de

dos in ves ti men tos, bem como a ca pa ci da de de au to fi nan ci a men to, fo ram in di ca dos por me nos em -

pre sas como fac to res li mi ta ti vos do in ves ti men to das em pre sas do que no ano ante rior, en quan to que

o ní vel das ta xas de juro foi re fe ri do mais fre quen te men te do que em 2006 (Grá fi co 3.3.6). As pers pec -

ti vas de ven da man ti ve ram-se, como ha bi tu al men te, o fac tor li mi ta ti vo do in ves ti men to mais fre quen -

te men te in di ca do pe las em pre sas que res pon dem ao in qué ri to. Ain da as sim, o acom pa nha men to dos
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Gráfico 3.3.2

ÍNDICES DE COTAÇÕES DE ACÇÕES: PSI

SECTORIAIS

Índice: Dezembro 2005=100

Fon te: Eu ro next Lis boa.

Gráfico 3.3.3

RENDIBILIDADE DAS SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS
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Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Ba lan ços – tri mes tral.
Nota: Ren di bi li da de ope ra ci o nal do ac ti vo = (R + J) / A, ren di bi li da de do ca pi tal pró prio =
R / A, taxa de juro im plí ci ta na dí vi da = J / D, rá cio de pres são fi nan cei ra = J / (R+J) em
que R são os re sul ta dos cor ren tes, J os ju ros pa gos, A o ac ti vo lí qui do, C o ca pi tal pró prio
e D a dí vi da fi nan cei ra; os rá cios fo ram cal cu la dos apli can do ao úl ti mo va lor dis po ní vel
taxas de variação com base em empresas comuns.

(8) Veja-se Barbosa, Lacerda e Ribeiro (2007), “Investimento e situação financeira das empresas portuguesas”, Banco de Portugal, Boletim
Económico-Inverno.

(9)
Note-se que 
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J

R J
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ø

÷
÷

1
  em que J são os juros suportados, D a dívida financeira, A o activo líquido e R o resultado corrente. 88888888888888888888999999999999999999999



in di ca do res da si tua ção fi nan cei ra das em pre sas é mui to re le van te não só do pon to de vis ta do acom -

pa nha men to da es ta bi li da de fi nan cei ra do sec tor, mas tam bém pe las suas im pli ca ções do pon to de

vis ta ma cro e co nó mi co. Com efe i to, a evi dên cia em pí ri ca su ge re que, num con tex to de exis tên cia de

fric ções e as si me tria de in for ma ção nos mer ca dos de fi nan cia men to, a si tua ção fi nan cei ra das em pre -

sas pode ter efe i tos na acti vi da de real10. Em par ti cu lar, a pres são fi nan cei ra su por ta da pe las em pre -

sas é relevante para a evolução do investimento das empresas, sobretudo para as de menor
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Gráfico 3.3.4

RÁCIO ALAVANCA FINANCEIRA
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Fon tes: Ban co de Por tu gal, Con tas Fi nan cei ras.
Nota: Rá cio ala van ca fi nan cei ra = D / (A+D) em que D é o va lor da dí vi da fi nan cei ra e A o
va lor das ac ções  e ou tras par ti ci pa ções (passivos).

Gráfico 3.3.5

RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS DAS

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Fon tes: INE, Con tas Na cio nais e Sis te ma Inte gra do de Esta tís ti cas de Empre sas e Ban -
co de Por tu gal, Con tas Fi nan cei ras e Cen tral de Balanços.
No tas: (a) Rá cio en tre a pou pan ça lí qui da do sec tor, acres ci da dos ren di men tos dis tri bu -
í dos das so ci e da des e lu cros de IDE re in ves ti dos (em pre gos do sec tor), e o stock mé dio
anual de ac ções e ou tras par ti ci pa ções (pas si vos) não con so li da do do sec tor das so ci e -
da des não fi nan cei ras, cal cu la do com base no stock a va lor de mer ca do em t-1 e em t,
sen do o stock em t cor ri gi do das mais e me nos va li as do ano.  (b) Rá cio en tre o re sul ta do
lí qui do do exer cí cio e o va lor mé dio anual do ca pi tal pró prio. Até 2004 in clu si vé, re fe re-se
às so ci e da des não fi nan cei ras com mais de 20 pes so as ao ser vi ço. Em 2005, o rá cio cor -
res pon de às em pre sas to tais con si de ra das no Sis te ma Inte gra do de Esta tís ti cas de
Empre sas. (c) Rá cio en tre o re sul ta do cor ren te (re sul ta do ope ra ci o nal mais re sul ta do fi -
nan cei ro) e o va lor de ac ções e ou tras par ti ci pa ções (ca pi tal pró prio acres ci do de pro vi -
sões e ajus ta men tos). Cal cu la do apli can do, ao úl ti mo va lor dis po ní vel, ta xas de va ri a ção
com base em em pre sas co muns em dois anos consecutivos. A partir de 2006 (inclusivé)
o rácio relativo à Central de Balanços anual é calculado a partir dos dados da Informação
Empresarial Simplificada.

Gráfico 3.3.6
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Fon te: INE, Inqué ri to de Con jun tu ra ao Inves ti men to.
No tas: (a) Per cen ta gem de em pre sas que apon tam cada um dos fac to res li mi ta ti vos, de
en tre o con jun to de em pre sas que in di cam li mi ta ções ao in ves ti men to. (b) Intenções.

(10) Veja-se Barbosa, Lacerda e Ribeiro (2007), “Investimento e situação financeira das empresas portuguesas”, Banco de Portugal, Boletim
Económico-Inverno.



dimensão, menos participantes no comércio internacional e com menor número de relacionamentos

bancários.

De acor do com as res pos tas dos ban cos por tu gue ses que par ti ci pam no Inqué ri to aos Ban cos so bre o 

Mer ca do de Cré di to na área do euro (os cin co maio res ban cos) a re es tru tu ra ção de dí vi das, as ne ces -

si da des de fun do de ma ne io man ti ve ram-se por esta or dem os prin ci pais fac to res que con tri bu í ram

para al gum acrés ci mo da pro cu ra de cré di to ao lon go do ano (Grá fi cos 3.3.7a e 3.3.7b). Ain da de

acor do com este in qué ri to, ter-se-á ob ser va do al gum abran da men to na par te fi nal do ano. No se gun -

do se mes tre, o fi nan cia men to do in ves ti men to terá tam bém in du zi do um au men to da pro cu ra de cré di -

to. Os ban cos, por sua vez, te rão co me ça do a apli car cri té ri os mais res tri ti vos na con ces são de

em prés ti mos, o que se tra du ziu so bre tu do no alar ga men to dos spreads, no en cur ta men to de ma tu ri -

da des e ain da na li mi ta ção de mon tan tes, prin ci pal men te como con se quên cia da al te ra ção das suas

pró pri as con di ções de fi nan cia men to no mer ca do por gros so, em re sul ta do da tur bu lên cia nos mer ca -

dos fi nan cei ros in ter na ci o na is. Para o se gun do tri mes tre de 2008, os ban cos pers pec ti vam, de uma

forma geral, uma estabilização da procura de crédito e manifestam a intenção de continuar a adoptar

critérios de aprovação de empréstimos mais exigentes.

Para o con jun to dos ban cos, exis te tam bém in di ca ção de que as ta xas de juro ban cá rias ac ti vas te rão

co me ça do a in cor po rar spreads de ta xas de juro mais ele va dos, o que é par ti cu lar men te vi sí vel nos

da dos para 2008 (Grá fi co 3.3.8). No caso da car tei ra de em prés ti mos a so ci e da des não fi nan cei ras os 

ban cos te rão maio r ca pa ci da de para in tro du zir al te ra ções nas cláu su las con tra tu a is do que, por

exem plo, no caso dos em prés ti mos aos par ti cu la res, es pe ci al men te para ha bi ta ção, pelo que nos em -

prés ti mos às em pre sas estas alterações tenderão a ser introduzidas de forma relativamente rápida.

O en di vi da men to das em pre sas, me di do em per cen ta gem do PIB cres ceu as si na la vel men te du ran te

a se gun da me ta de da dé ca da de 90, man ten do ac tu al men te uma ten dên cia as cen den te me nos mar -

ca da, após uma es tag na ção, ou mes mo li ge i ro de crés ci mo, du ran te a fase ba i xa do pre sen te ci clo

eco nó mi co. No en tan to, é de no tar que, em lar ga me di da, o au men to do en di vi da men to das em pre sas 
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Gráfico 3.3.7a

TENDÊNCIAS DA PROCURA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (a)

Portugal Área do euro
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Últi mo va lor cor res pon de ao 1ºT 2008. (b) Mé dia das res pos tas dos 85 ban cos 
na cio nais in qui ri dos pelo Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do de Cré di to na área do
euro (Bank Len ding Sur vey). Va lo res in fe ri o res a 3 cor res pon dem a fac to res que con tri -
bu em para a re du ção da pro cu ra de cré di to com pa ra ti va men te ao tri mes tre ante rior, en -
quan to que va lo res su pe ri o res a 3 re pre sen tam fac to res que con cor rem para o au men to
da pro cu ra de crédito. (c) Escala da direita.

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Últi mo va lor cor res pon de ao 1ºT 2008. (b) Mé dia das res pos tas dos 85 ban cos 
na cio nais in qui ri dos pelo Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do de Cré di to na área do
euro (Bank Len ding Sur vey). Va lo res in fe ri o res a 3 cor res pon dem a fac to res que con tri -
bu em para a re du ção da pro cu ra de cré di to com pa ra ti va men te ao tri mes tre ante rior, en -
quan to que va lo res su pe ri o res a 3 re pre sen tam fac to res que con cor rem para o au men to
da pro cu ra de crédito. (c) Escala da direita.



se in se riu no pro ces so de ajus ta men to es tru tu ral dos agen tes eco nó mi cos por tu gue ses às no vas con -

di ções de ta xas de juro mais ba i xas e me nos vo lá te is do que as ob ser va das no pe río do ante rior à par -

ti ci pa ção da eco no mia na área do euro. Daí a im por tân cia de qua li fi car o an da men to des te in di ca dor

com in di ca do res que me çam a ca pa ci da de das em pre sas para ser vir a res pec ti va dí vi da, tal como por

exem plo, o rá cio en tre os ju ros e os re sul ta dos que atrás se re fe riu. Note-se que a re du ção des te in di -

ca dor nes te pe río do re flec te em par te a que da acen tua da do pré mio de ris co para es tas em pre sas e

su ge re que o actual ní vel de en di vi da men to das em pre sas cor res pon de par ci al men te a uma al te ra ção 

es tru tu ral as so cia da ao novo re gi me eco nó mi co sub ja cen te à par ti ci pa ção na área do euro11. Do pon -

to de vis ta da es ta bi li da de fi nan cei ra, é tam bém im por tan te re fe rir que fo ram as em pre sas de maio r di -

men são as que apre sen ta ram rit mos de cres ci men to do en di vi da men to mais elevados. Ao mesmo

tempo, estas empresas apresentaram uma acumulação de activos financeiros mais intensa que

correspondeu a uma dinâmica de reestruturação e internacionalização dos grandes grupos

económicos não financeiros portugueses.

Em 2007, o en di vi da men to das so ci e da des não fi nan cei ras au men tou si gni fi ca ti va men te, de for ma

mais acen tua da do que nos úl ti mos anos, ten do atin gi do um va lor de 114 por cen to do PIB (Grá fi co

3.3.9). Esta evo lu ção, con ju ga da com o au men to das ta xas de juro, que ocor reu em mé dia no con jun -

to do ano, le va ram ao au men to do peso dos ju ros pa gos pe las em pre sas, de 4 para 5 por cen to do PIB 

(Grá fi co 3.3.10). As so ci e da des não fi nan cei ras por tu gue sas apre sen tam ac tu al men te um grau de en -

di vi da men to su pe rior ao da mé dia da União Eu ro peia e o se gun do mais elevado no contexto da área

do euro, segundo os dados de 2006 (Gráfico 3.3.11).

Quan do se con si de ram as vá ri as fon tes de fi nan cia men to das em pre sas, ob ser va-se que os em prés -

ti mos ban cá rios con ce di dos a so ci e da des não fi nan cei ras re gis ta ram uma ace le ra ção ao lon go de
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Gráfico 3.3.7b

FACTORES A INFLUENCIAR A PROCURA DE EMPRÉSTIMOS POR PARTE DE SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS (a)

Portugal Área do euro
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No tas: (a) Últi mo va lor dis po ní vel cor res pon de ao T1 2008. (b) Mé dia das res pos tas dos
85 ban cos na cio nais in qui ri dos pelo Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do de Cré di to na 
área do euro (Bank Len ding Sur vey). Va lo res in fe ri o res a 3 (va lor ne u tro) cor res pon dem
a fac to res que con tri bu em para a re du ção da pro cu ra de cré di to com pa ra ti va men te ao tri -
mes tre ante rior, en quan to que va lo res su pe ri o res a 3 re pre sen tam factores que
concorrem para o aumento da procura de crédito.

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Últi mo va lor dis po ní vel cor res pon de ao T1 2008. (b) Mé dia das res pos tas dos
cin co gru po ban cá rios por tu gue ses in qui ri dos pelo Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca -
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com pa ra ti va men te ao tri mes tre ante rior, en quan to que va lo res su pe ri o res a 3 re pre sen -
tam factores que concorrem para o aumento da procura de crédito.
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(11) Veja-se Barbosa, Lacerda e Ribeiro (2007), “Investimento e situação financeira das empresas portuguesas”, Banco de Portugal, Boletim
Económico-Inverno.



2007. No en tan to, con tra ria men te ao que su ce deu com as so ci e da des fi nan cei ras, as so ci e da des não 

fi nan cei ras não te rão sen ti do até ao fi nal de 2007 gran des di fi cul da des em se fi nan ci ar atra vés da co -

lo ca ção de tí tu los de dí vi da, quer de lon go pra zo (obri ga ções) quer so bre tu do de cur to pra zo (pa pel

co mer ci al). O fi nan cia men to atra vés de ac ções foi li ge i ra men te me nor do que o do ano ante rior (Grá fi -
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Gráfico 3.3.8

TAXAS DE JURO DO MERCADO MONETÁRIO, DE

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS E RESPECTIVO DIFERENCIAL (a)

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) Ta xas e di fe ren cial re fe ren tes a sal dos em fim de pe río do. Os fi na is de ano en -
con tram-se su bli nha dos. Até De zem bro de 2002, as ta xas de sal dos são es ti ma ti vas. O
di fe ren cial é cal cu la do como a di fe ren ça en tre a taxa so bre sal dos e a mé dia mó vel de 6
me ses da Eu ri bor a 6 meses. Último valor: Março de 2008.

Gráfico 3.3.9

DÍVIDA TOTAL DAS SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS (a)

Taxa de variação anual e posições em fim de período

(escala da direita) 

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) Inclui em prés ti mos con ce di dos por ins ti tui ções de cré di to re si den tes e não re si -
den tes; em prés ti mos/su pri men tos con ce di dos por em pre sas não re si den tes do mes mo
gru po eco nó mi co (ex cluin do os con ce di dos a so ci e da des não fi nan cei ras com sede na
zona fran ca da Ma de i ra); pa pel co mer ci al e obri ga ções emi ti das por so ci e da des não fi -
nan cei ras na pos se de ou tros sectores e créditos comerciais recebidos de outros
sectores.
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Gráfico 3.3.10

JUROS A PAGAR POR SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Esti ma ti vas de ju ros a pa gar re la ti vos a em prés ti mos e tíl tu los de dívida.

Gráfico 3.3.11

RÁCIO DA DÍVIDA TOTAL NO PIB (a)

(2007)
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co 3.3.12). Sa li en te-se ain da que, em 2007, à se me lhan ça do que su ce deu em 2006, a maio r par te

das emis sões bru tas de obri ga ções fo ram a taxa fixa, em con tras te com os empréstimos bancários

onde continua a dominar a taxa variável ou de refixação inicial até um ano (Gráfico 3.3.13).

Con for me se afir mou an te ri or men te para o caso da si tua ção fi nan cei ra das fa mí lias, o fac to de se po -

der dis por de in for ma ção de sa gre ga da ao ní vel mi cro e co nó mi co per mi te ca rac te ri zar de for ma mais

com ple ta a re a li da de so bre as so ci e da des não fi nan cei ras. Em par ti cu lar, a in for ma ção pro ve ni en te

da Cen tral de Res pon sa bi li da des de Cré di to (CRC) per mi te des trin çar na evo lu ção do cré di to o au -

men to do nú me ro de par ti ci pan tes no mer ca do de cré di to, nes te caso as em pre sas não fi nan cei ras, e

a evo lu ção das ex po si ções mé di as des sas em pre sas. No caso da in for ma ção da CRC é pos sí vel fa -

zer essa dis tin ção para o caso das ex po si ções face às ins ti tui ções fi nan cei ras re si den tes. Os re sul ta -

dos des te exer cí cio para o pe río do de 1995 a 2007 são apre sen ta dos na ca i xa des te ca pí tu lo “Aces so

a cré di to pe las em pre sas por tu gue sas”. De acor do com es tes re sul ta dos, du ran te o pe río do em aná li -

se, o au men to to tal da dí vi da ban cá ria das em pre sas de veu-se ao au men to do nú me ro de par ti ci pan -

tes no mer ca do do cré di to mas tam bém ao au men to das ex po si ções já exis ten tes. O au men to do

cré di to terá re sul ta do prin ci pal men te da me lho ria das con di ções de aces so ao mer ca do re sul tan tes da 

re du ção das ta xas de juro no mi nais, dado que os re sul ta dos re la ti vos ao pe río do até 2001 são par ti cu -

lar men te ex pres si vos. É in te res san te com pa rar este re sul ta do com os que se ob têm para o sec tor das 

fa mí lias com base em in for ma ção mi cro e co nó mi ca12. É de no tar que, no caso das fa mí lias, há evi dên -

cia de que, na se gun da me ta de da dé ca da de 90, o au men to do en di vi da men to terá sido so bre tu do

con se quên cia do au men to do nú me ro de fa mí lias com aces so ao cré di to. No en tan to, a in for ma ção

mais re cen te su ge re que, tal como no caso das em pre sas, en tre 2000 e 2006 o au men to da dí vi da terá 

re sul ta do não só de um au men to da par ti ci pa ção no mer ca do de cré di to mas também de um aumento

dos níveis médios de endividamento das famílias endividadas. Nos dois casos seria muito relevante

perceber quais os factores subjacentes ao aumento do acesso ao crédito, designadamente distinguir

os factores do lado da oferta e da procura de crédito, o que exigirá um estudo mais aprofundado.
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Gráfico 3.3.12

PRINCIPAIS FLUXOS DE FINANCIAMENTO DAS

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Qu an to às pers pec ti vas so bre a evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra das so ci e da des não fi nan cei ras, con -

si de ra-se que es tão tam bém con di ci o na das ao actual con tex to de di fi cul da des acres ci das de fi nan cia -

men to dos ban cos por tu gue ses no mer ca do por gros so. Estas di fi cul da des es tão a ter um im pac to

so bre a po lí ti ca de cré di to dos ban cos, no sen ti do de tor na rem mais res tri ti vo o aces so ao cré di to.

Estas po de rão ser agra va das no caso de a tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros se pro lon gar no tem -

po e as gran des em pre sas co me ça rem a sen tir di fi cul da des em se fi nan ci a rem no mer ca do in ter na -

cio nal, atra vés de em prés ti mos ou da co lo ca ção de dí vi da ti tu la da. Fi nal men te, im por ta ain da

su bli nhar as ine vi tá ve is con se quên ci as so bre a si tua ção fi nan cei ra das em pre sas de uma

materialização dos riscos de revisão em baixa do crescimento económico que se traduzisse numa

desaceleração marcada da actividade.
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Gráfico 3.3.13

EMISSÕES BRUTAS DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.



Caixa 3.1. A riqueza não financeira das famílias portuguesas: revisão da série com base nos

resultados do IPEF de 2006/07

A in for ma ção agre ga da so bre a com po nen te fi nan cei ra do pa tri mó nio das fa mí lias as sen ta es sen ci al men te nas

Con tas Na cio nais Fi nan cei ras que, para uma par te si gni fi ca ti va dos ac ti vos e pas si vos, têm como base a in for ma -

ção ob ti da dos sec to res de con tra par ti da, em lar ga me di da os ban cos. Des te modo, em ter mos agre ga dos, ob -

têm-se es ti ma ti vas re la ti va men te pre ci sas de uma par te im por tan te do pa tri mó nio fi nan cei ro das fa mí lias. Pelo

con trá rio, o pa tri mó nio não fi nan cei ro des te sec tor é par ti cu lar men te di fí cil de es ti mar, dada a es cas sez de in for -

ma ção de base que per mi ta a sua es ti ma ção de for ma di rec ta. Uma for ma de ul tra pas sar esta di fi cul da de con sis te

em uti li zar os va lo res es ti ma dos dos flu xos de in ves ti men to em ca pi tal fixo re a li za do pe las fa mí lias e somá-los cu -

mu la ti va men te, pos tu lan do hi pó te ses ra zoá ve is para a vida útil es pe ra da dos ac ti vos e para a sua taxa de de pre ci -

a ção. Este pro ce di men to, de sig na do por mé to do do in ven tá rio per ma nen te, é ha bi tu al men te uti li za do na ob ten ção 

de es ti ma ti vas do stock de ca pi tal. No caso das fa mí lias por tu gue sas, este mé to do foi tam bém uti li za do para ob ter

uma es ti ma ti va do seu pa tri mó nio em ha bi ta ção para o pe río do 1980-20041. No en tan to, há evi dên cia mais re cen -

te, ba se a da nos re sul ta dos do Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias (IPEF), que su ge re que as

es ti ma ti vas ba se a das no mé to do do in ven tá rio per ma nen te po de ri am su bes ti mar significativamente o verdadeiro

valor do stock de habitação na posse das famílias2.

Nos (pou cos) países que re co lhem in for ma ção so bre a ri que za das fa mí lias atra vés da in qui ri ção di rec ta, os re sul -

ta dos ob ti dos são nor mal men te uti li za dos como fon te de in for ma ção com ple men tar na ob ten ção de es ti ma ti vas do 

pa tri mó nio das fa mí lias em ter mos agre ga dos. Em par ti cu lar, a in for ma ção pode ser es pe ci al men te útil na es ti ma -

ção da com po nen te não fi nan cei ra da ri que za das fa mí lias, dada a es cas sez de fon tes de in for ma ção al ter na ti vas.

No caso das fa mí lias por tu gue sas, os re sul ta dos da edi ção mais re cen te do IPEF (2006/2007) fo ram uti li za dos na

re vi são da sé rie do pa tri mó nio em ha bi ta ção ob ti da com base no mé to do do in ven tá rio per ma nen te. De acor do

com a in for ma ção do IPEF, cer ca de 73 por cen to das fa mí lias por tu gue sas são pro pri e tá ri as da re si dên cia prin ci -

pal, e o va lor me di a no da ha bi ta ção para es tas fa mí lias é de 95000 eu ros. Além dis so, cer ca de 10 por cen to das

fa mí lias são tam bém pro pri e tá ri as de uma ou mais re si dên ci as se cun dá ri as, sen do o va lor me di a no des sas re si -

dên ci as de cer ca de 81000 eu ros3. Com base na informação do IPEF, obtém-se um valor pontual para o

património das famílias em habitação em 2007, dado pela seguinte expressão:

Habitação wi i
i

N

*å

ou seja, pela ex tra po la ção dos va lo res in di vi du a is de cla ra dos pe las fa mí lias da amos tra, Habitaçãoi, uti li zan do os

res pec ti vos pon de ra do res w i

4. Este va lor re pre sen ta uma re vi são para cima de cer ca de 49 por cen to do pa tri mó -

nio das fa mí lias em ha bi ta ção. A par tir des te novo va lor pon tu al, a nova sé rie foi re tro po la da com base nas ta xas

de va ri a ção im plí ci tas na sé rie an ti ga, cal cu la das a par tir da evo lu ção em vo lu me e em va lor da FBCF em ha bi ta -

ção5. Des te modo, com pa ran do a re la ção en tre o pa tri mó nio não fi nan cei ro e o ren di men to dis po ní vel das fa mí lias

com base nas sé ries nova e an ti ga ob ser va-se uma al te ra ção de ní vel (Grá fi co 1). Qu an to ao rá cio en tre a ri que za

não fi nan cei ra e a dí vi da das fa mí lias, os no vos va lo res su ge rem uma si tua ção glo bal men te mais fa vo rá vel do que

era su ge ri do pela sé rie an ti ga (Grá fi co 2). No entanto, observa-se também que a tendência é de um decréscimo

deste rácio, ainda que a tendência actual seja muito menos marcada desde 2000.
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(1) Veja-se Cardoso e Cunha (2005), “Household wealth in Portugal: 1980-2004”, Banco de Portugal, WP 4/2005.

(2) Veja-se Coimbra, Farinha e Lameira (2008), “How to generate macro data relying on survey micro data on household’s wealth?”, BIS, IFC Bulletin 28, a publicar.

(3) Refira-se, a título de comparação que, de acordo com os dados da Encuesta Financeira de las Famílias, conduzida pelo Banco de Espanha, em 2005, 81 por cento das famílias
espanholas são proprietárias da residência principal, sendo o valor mediano da habitação de cerca de 180000 euros; em Espanha 35 por cento das famílias possuem outras
propriedades imobiliárias, com um valor mediano de 103000 euros (veja-se Economic Bulletin 12/2007, Banco de Espanha).

(4) Excluíram-se as observações em que as famílias declaravam ser proprietárias mas não apresentavam qualquer valor para a propriedade. Nos casos em que apenas estava
disponível o valor de aquisição das propriedades, este foi utilizado como aproximação do seu valor actual.

(5) Para informação mais detalhada sobre esta revisão veja-se Cardoso, Farinha e Lameira (2008), “Household wealth in Portugal: revised series”, Banco de Portugal ,WP, a publicar. 
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Gráfico 1

PATRIMÓNIO DAS FAMÍLIAS EM HABITAÇÃO
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

nova série série antiga

Fon te: Ban co de Por tu gal.

Gráfico 2

RÁCIO ENTRE O PATRIMÓNIO EM HABITAÇÃO E A 
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Caixa 3.2. Sensibilidade do grau de esforço das famílias endividadas a variações na taxa de juro

A ca pa ci da de das fa mí lias para con ti nuar a ser vir a dí vi da pode ser par ti cu lar men te afec ta da pe las con di ções ma -

cro e co nó mi cas de sig na da men te pelo ní vel das ta xas de juro. Este as pec to é par ti cu lar men te re le van te no caso do 

mer ca do de cré di to em Por tu gal dado que, de uma for ma ge ral, os con tra tos de cré di to con ti nuam a ser efec tua -

dos com base em ta xas de juro va riá veis (in de xa das a uma taxa de re fe rên cia, nor mal men te uma taxa de juro do

mer ca do mo ne tá rio). Des te modo, uma su bi da das ta xas de juro re flec te-se mui to ra pi da men te no grau de es for ço, 

ou seja, no peso dos en car gos com o pa ga men to de ju ros e amor ti za ção dos em prés ti mos no ren di men to da fa mí -

lia. Esta situação afecta, em particular, a percentagem de famílias que apresentam situações mais críticas.

Para se ana li sar a sen si bi li da de do grau de es for ço das fa mí lias re la ti va men te a al te ra ções da taxa de juro é ne -

ces sá rio ter in for ma ção so bre a for ma da dis tri bu i ção do grau de es for ço pe las fa mí lias en di vi da das. Os da dos da

edi ção mais re cen te do Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias (IPEF), con du zi do du ran te o úl ti mo

tri mes tre de 2006 e o pri me i ro de 2007, são par ti cu lar men te úte is para se ter uma pers pec ti va ac tu a li za da so bre as 

al te ra ções na ca pa ci da de das famílias servirem a dívida provocadas por alterações da taxa de juro.

Nes ta ca i xa, apre sen ta-se um exer cí cio de si mu la ção, mui to sim pli fi ca do, das al te ra ções nas fun ções den si da de

e pro ba bi li da de acu mu la da do grau de es for ço su por ta do pe las fa mí lias na hi pó te se de ocor re rem au men tos de 1

e 2 pon tos per cen tuais nas ta xas de juro im plí ci tas nos con tra tos de cré di to, ten do como base a si tua ção das fa mí -

lias da amos tra do IPEF. A ló gi ca sub ja cen te à es co lha das su bi das das ta xas de juro aqui con si de ra das tem em

con ta o pon to de par ti da re la ti va men te ele va do das ta xas de juro, bem como a am pli tu de do in ter va lo de va ri a ção

das ta xas de juro de mer ca do des de o iní cio da área do euro1. Note-se tam bém que nes ta aná li se apenas se

consideram variações das taxas de juro, mantendo-se todas as restantes variáveis constantes.

Na pri mei ra par te do Grá fi co 1 ob ser va-se que a fun ção den si da de se des lo ca cla ra men te para a di re i ta, in di can do 

que po dem sur gir com maio r pro ba bi li da de si tua ções em que o grau de es for ço é par ti cu lar men te ele va do. Na se -

gun da par te do grá fi co pode ler-se di rec ta men te o efe i to es ti ma do do au men to das ta xas de juro so bre a pro por -

ção de fa mí lias com de ter mi na dos ní veis crí ti cos do grau de es for ço. A tí tu lo de exem plo re fi ra-se que, no caso ex -

tre mo aqui con si de ra do de um au men to de 2 pon tos per cen tuais na taxa de juro, o va lor me di a no do grau de es for -

ço pas sa de 22 para 26 por cen to, ou seja 50 por cen to das fa mí lias en di vi da das pas sa riam a ter um grau de es for -

ço su pe rior a 26 por cen to do seu ren di men to. Nos per cen tis mais ele va dos as di fe ren ças são um pou co maio res.
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Gráfico 1

SENSIBILIDADE DO GRAU DE ESFORÇO A ALTERAÇÕES A ALTERAÇÕES DA TAXA DE JURO
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Fon te: Ban co de Por tu gal.

(1) Em Fevereiro de 2008, as taxas de juro bancárias sobre saldos de empréstimos a particulares para habitação e para consumo e outros fins situavam-se, respectivamente, em cerca 
de 5.6 e 8.8 por cento, o que corresponde a aumentos de 0.8 e 0.7 pontos percentuais face às observadas em Dezembro de 2006, à data da realização do IPEF.



O per cen til 75 pas sa de 32 para 39 por cen to e o per cen til 90 de 44 para 56 por cen to, ou seja, 25 por cen to das fa -

mí lias en di vi da das pas sa riam a ter um grau de es for ço su pe rior a 39 por cen to do seu ren di men to en quan to que

para 10 por cen to das fa mí lias en di vi da das o grau de es for ço se ria su pe rior a 56 por cen to do seu ren di men to.

Estes re sul ta dos su ge rem que, ain da que as ta xas de juro re gis tas sem um au men to bas tan te ele va do, a per cen ta -

gem de fa mí lias em si tua ção de maio r vul ne ra bi li da de manter-se-ia limitada, o que se deve ao facto de a dívida

das famílias que estão em situações mais críticas, sobretudo as dos escalões mais baixos do rendimento, ser

relativamente baixa.
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Caixa 3.3. Acesso a crédito pelas empresas portuguesas

O ob jec ti vo des ta ca i xa é ca rac te ri zar a evo lu ção do aces so ao cré di to ban cá rio por par te de em pre sas re si den tes

em Por tu gal no pe río do de 1995 a 2007. Pre ten de-se ava li ar, no mea da men te, como va ri a ram o nú me ro mé dio de

re la ci o na men tos ban cá rios (ou, equi va len te men te, re la ci o na men tos de cré di to), a ex po si ção to tal por em pre sa e

o nú me ro to tal de em pre sas com re la ci o na men tos ban cá rios. Estes in di ca do res po dem dar-nos uma ide ia so bre a

fa ci li da de com que as em pre sas re cor rem ao cré di to. A ques tão é im por tan te por que as dis tor ções no mer ca do de

cré di to a em pre sas po dem ter con se quên ci as im por tan tes no ní vel agre ga do de pro du ti vi da de da eco no mia. Por

exem plo, se uma em pre sa pre ten de ini ci ar um de ter mi na do pro jec to e não con se guir aces so ao cré di to em con di -

ções ra zoá ve is por ca u sa de ine fi ciên ci as no sec tor financeiro, perde-se essa oportunidade de criar valor e

emprego. Se este fenómeno for comum, é razoável supor que o efeito agregado possa ser importante.

Exis tem pelo me nos duas or dens de fac to res que te rão es ta do na ori gem do au men to no cré di to con ce di do a em -

pre sas des de me a dos dos anos 90. A pri mei ra é a des ci da ge ne ra li za da das ta xas de juro na dé ca da de 90, no

con tex to do pro ces so de con ver gên cia no mi nal da eco no mia por tu gue sa, por via da par ti ci pa ção na área do euro.

A se gun da terá a ver com al te ra ções ins ti tu ci o na is com con se quên ci as quer para a ofer ta quer para a pro cu ra de

cré di to, tais como a con cor rên cia no sec tor ban cá rio, a adop ção de no vos mé to dos de ava li a ção do ris co de cré di -

to por par te da ban ca, ou a pro gres si va so fis ti ca ção das em pre sas em ter mos de uti li za ção de ins tru men tos de

cré di to. Dado ser di fí cil quan ti fi car o con tri bu to de cada um des tes fac to res, esta ca i xa ana li sa o aces so ao cré di to

usan do in di ca do res tão simples quanto o número e o montante dos relacionamentos bancários por empresa, ou o

número de empresas com acesso ao crédito.

Exis te uma ex ten sa li te ra tu ra so bre a in ter de pen dên cia en tre o nú me ro de re la ções ban cá rias das em pre sas e as

con di ções de aces so ao cré di to1. Alguns au to res de fen dem que as em pre sas de ve rão ter pou cos re la ci o na men -

tos ban cá rios, de modo a re du zir os cus tos de mo ni to ri za ção. Ou tros au to res in vo cam a pos si bi li da de de as em -

pre sas com mais re la ci o na men tos ban cá rios es ta rem me nos su je i tas ao cha ma do “pro ble ma do se ques tro”, em

que a ins ti tu i ção fi nan cei ra irá, numa re la ção ex clu si va, ex plo rar a as si me tria de in for ma ção en tre a em pre sa e ou -

tros po ten ci a is em pres ta do res de for ma a re ti rar daí van ta gens. A es tru tu ra de re la ci o na men tos ban cá rios das

em pre sas pode, por tan to, aju dar a ava li ar a evo lu ção do mercado de crédito em termos de problemas de agência

e assimetria da informação, em especial no caso de empresas mais pequenas.

Uma ou tra me di da sim ples de aces so ao cré di to ban cá rio é o mon tan te mé dio da ex po si ção to tal de cada em pre sa 

face ao sis te ma fi nan cei ro. Este in di ca dor per mi te ava li ar a evo lu ção da pro fun di da de do aces so ao cré di to, vis to

que o en di vi da men to mé dio re flec te até que pon to as ins ti tui ções financeiras estão dispostas a emprestar.

Fi nal men te, o nú me ro de em pre sas com dí vi da ban cá ria pode tam bém ser in ter pre ta do como uma me di da do grau 

de uni ver sa li da de do acesso ao crédito.

Os da dos uti li za dos pro vêm da Cen tral de Res pon sa bi li da des de Cré di to do Ban co de Por tu gal (CRC), e di zem

res pe i to à to ta li da de das pes so as co lec ti vas por tu gue sas com cré di to jun to de en ti da des fi nan cei ras re si den tes,

que por sim pli ci da de de sig na re mos por “em pre sas”2. De modo a eli mi nar o efe i to ge ral dos pre ços, os va lo res no -

mi nais re fe ri dos nes ta ca i xa fo ram de fla ci o na dos com o de fla tor do con su mo pri va do com base em Se tem bro de

2007. Os da dos são anu a is, com va lo res em fi nal de ano, ex cep to em 2007, com va lo res no fi nal do 3º tri mes tre.

Cada ob ser va ção diz res pe i to a um par em pre sa-ins ti tu i ção fi nan cei ra, num determinado ano. A base de dados

contém 4.5 milhões de observações respeitantes a um total de 402151 empresas.

Co me ce mos por do cu men tar o cres ci men to do cré di to ban cá rio em Por tu gal no pe río do de 1995 até ao ter ce i ro tri -

mes tre de 2007. O Grá fi co 1 apre sen ta o mon tan te de cré di to con ce di do às em pre sas du ran te esse pe río do. Po -

de mos ob ser var um cres ci men to mar ca do no mon tan te to tal de cré di to con ce di do até ao fi nal de 2001, se gui do de

um cres ci men to mais mo de ra do. Este grá fi co evi den cia um cres ci men to do cré di to to tal, em ter mos reais e usan do 
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(1) Para uma discussão deste tópico, ver Farinha e Santos (2004) “Switching from single to multiple bank lending relationships: determinants and implications”, Journal of Financial
Intermediation, 11, pp. 124-151.

(2) Mais especificamente, consideram-se todas as pessoas colectivas com Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) iniciado por 5. Esta definição inclui, para além de
sociedades não financeiras, instituições sem fins lucrativos ou entidades públicas não pertencentes à Administração Central. A fracção das sociedades não financeiras no total era
superior a 98 por cento em Setembro de 2007. Os resultados desta caixa não são directamente comparáveis com a generalidade dos valores publicados quer em revistas
académicas quer em publicações do Banco de Portugal sobre relacionamentos bancários de empresas portuguesas, visto que se trata aqui do universo das empresas que
satisfazem as condições enunciadas acima, e não de um seu subconjunto, como é o caso daqueles estudos.



ta xas de cres ci men to lo ga rít mi cas, de cer ca de 3.8 por cen to por tri mes tre até ao fi nal de 2001, pas san do para 0.3

por cento até ao final de 2004, e voltando a 1.3 por cento de 2005 em diante.

Este au men to for te, e de po is mo de ra do, no to tal do cré di to po de rá es tar as so ci a do a um au men to do nú me ro de

ex po si ções de cada em pre sa, a um au men to no mon tan te mé dio das ex po si ções já exis ten tes, ou ain da a um

maio r nú me ro de empresas com acesso ao crédito.

Para ava li ar esta ques tão, im por ta de fi nir o con ce i to de “re la ci o na men to ban cá rio” nes te con tex to. Nes ta ca i xa,

diz-se que uma em pre sa tem um re la ci o na men to ban cá rio com de ter mi na da ins ti tu i ção fi nan cei ra quan do exis te

al gu ma dí vi da da em pre sa re gis ta da no ba lan ço da ins ti tu i ção fi nan cei ra3. O mon tan te to tal por em pre sa (ou ex po -

si ção to tal) será o so ma tó rio dos mon tan tes de to dos os re la ci o na men tos ban cá rios da em pre sa. No Qua dro 1 re -

pre sen ta-se o nú me ro de em pre sas (de en tre as que têm al gu ma ex po si ção face ao sis te ma fi nan cei ro) em fun ção 

do nú me ro de re la ci o na men tos ban cá rios para o pe río do de 1995 a 2007. O Qua dro evi den cia que em ter mos ge -

ra is a es tru tu ra per ma ne ce sem gran des al te ra ções du ran te este pe río do: cer ca de três quar tos das em pre sas

con si de ra das têm 1 ou 2 re la ci o na men tos ban cá rios, e a frac ção de em pre sas com 5 ou mais re la ci o na men tos

ban cá rios caiu de 8.3 por cen to em 1995 para 6 por cen to em 2007. Estes nú me ros pa re cem su ge rir que o me ca -

nis mo de au men to do aces so ao cré di to não se terá fi ca do a de ver a uma re du ção do “pro ble ma do se ques tro” ou

de outras fricções típicas de ambientes com informação imperfeita, visto que as escolhas das empresas em

termos do número de relacionamentos bancários não se alteraram de modo significativo.

Esta con clu são pode, no en tan to, de pen der da di men são da ex po si ção da em pre sa. Nes ta ca i xa de fi nem-se três

ca te go ri as de di men são. A ca te go ria de “pe que nas” ex po si ções cor res pon de a em pre sas cuja ex po si ção to tal é

in fe rior a um mi lhão de eu ros. Per ten ci am a esta ca te go ria 94.2 por cen to das em pre sas no fi nal de 1995, e 93.7

por cen to das em pre sas no ter ce i ro tri mes tre de 2007 (ver Qua dro 2). Em per cen ta gem do va lor agre ga do das ex -

po si ções, esta ca te go ria re pre sen ta va 21.4 por cen to do to tal em 1995, e 17.6 por cen to do to tal em 2007 (ver

Qua dro 2)4. A ca te go ria de “mé di as” ex po si ções cor res pon de a em pre sas com ex po si ção to tal en tre um mi lhão e

dez mi lhões de eu ros. Per ten ci am a esta ca te go ria en tre 6.4 e 5.3 por cen to das em pre sas, de pen den do do mo -

men to con si de ra do, e o seu peso no va lor agre ga do de ex po si ções era 31.1 por cen to em 1995 e 30.1 por cen to

em 2007. A ca te go ria de “gran des” ex po si ções é cons ti tu í da pe las em pre sas com mais de dez mi lhões de eu ros
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Gráfico 1

STOCK DE CRÉDITO CONCEDIDO A EMPRESAS
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Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.

(3) Para uma descrição detalhada da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), consultar Banco de Portugal (2003) “Central de Responsabilidades de Crédito”, Caderno do
Banco de Portugal nº5. Foram excluídos da análise os tipos de crédito 6 (linhas de crédito), 9 (créditos abatidos ao activo) e 10 (créditos renegociados).

(4) O valor agregado das exposições não corresponde ao montante representado no Gráfico 1 para o crédito total concedido às empresas, uma vez que no Quadro 2 são
consideradas, para cada empresa, quer as exposições em que a empresa é a única devedora, quer aquelas em que é devedora solidariamente com outras entidades, dando
origem a dupla contagem. As conclusões do texto, no entanto, não seriam substancialmente afectadas se eliminássemos a dupla contagem, ou seja, se usássemos apenas as
exposições em que a empresa é a única devedora ou em que figura como devedora principal.



de dí vi da a ins ti tui ções fi nan cei ras, que re pre sen tam me nos de 0.67 por cento do total de empresas. Em

percentagem do total das exposições consideradas, o valor subiu de 47.5 por cento em 1995 para 52.3 por cento

em 2007. 

No Qua dro 3 apre sen ta-se o nú me ro mé dio de re la ci o na men tos ban cá rios por “di men são” da em pre sa e para o

con jun to das em pre sas. O qua dro cor ro bo ra as con clu sões de di ver sos es tu dos do cu men tan do a cor re la ção po si -
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Quadro 1

NÚMERO DE RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS POR EMPRESA

Valores em percentagem do total de empresas

Ano 1 2 3 4 5 ou mais

1995 51.5 23.3 11.2 5.7 8.3

1996 52.0 23.1 11.2 5.6 8.0

1997 52.9 23.4 10.7 5.6 7.4

1998 56.3 23.1 10.0 4.7 5.8

1999 54.7 23.7 10.4 5.0 6.2

2000 54.2 23.8 10.9 5.1 6.0

2001 51.2 24.3 11.6 5.8 7.1

2002 51.3 24.0 11.5 5.9 7.3

2003 51.2 24.1 11.5 5.9 7.3

2004 53.6 23.8 10.8 5.5 6.3

2005 54.6 23.7 10.6 5.2 6.0

2006 54.7 23.8 10.7 5.1 5.7

2007 54.0 23.8 10.9 5.2 6.0

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.

Quadro 2

PERCENTAGEM DE EMPRESAS E PESO NO VALOR AGREGADO DAS EXPOSIÇÕES POR DIMENSÃO DA

EXPOSIÇÃO

Todos os valores em percentagem

Percentagem de empresas Peso no agregado das exposições

Dimensão da exposição Dimensão da exposição

Ano Pequena Média Grande Pequena Média Grande

1995 94.2 5.3 0.52 21.4 31.1 47.5

1996 94.2 5.3 0.45 24.9 35.2 39.9

1997 93.9 5.6 0.50 24.0 35.1 40.8

1998 93.6 5.9 0.52 22.2 33.7 44.1

1999 93.2 6.2 0.56 19.8 32.0 48.2

2000 92.9 6.4 0.62 18.6 31.9 49.5

2001 93.2 6.1 0.64 18.0 30.8 51.1

2002 93.5 5.8 0.63 18.2 30.3 51.5

2003 93.7 5.7 0.63 18.1 30.2 51.7

2004 93.7 5.6 0.63 18.4 31.0 50.6

2005 93.7 5.6 0.66 18.3 30.9 50.7

2006 93.6 5.7 0.67 18.0 30.7 51.3

2007 93.7 5.7 0.67 17.6 30.1 52.3

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.



ti va en tre a di men são das em pre sas e o nú me ro de re la ci o na men tos ban cá rios. Para além dis so, ve ri fi ca-se uma

di mi nui ção mar ca da no nú me ro de re la ci o na men tos ban cá rios de 1995 para 2007 para em pre sas com dí vi da aci -

ma de 1 mi lhão de eu ros (mé di as e gran des ex po si ções). Essa re du ção é mui to in fe rior nas em pre sas com pe que -

nas ex po si ções. Estes dois fac tos não con tra di zem ne ces sa ri a men te a con clu são ante rior de que o au men to do

cré di to não se terá fi ca do a de ver a uma re du ção do “pro ble ma do se ques tro” ou de ou tras fric ções tí pi cas de am -

bi en tes com in for ma ção im per fe i ta. De fac to, os pro ble mas de as si me tria de in for ma ção são mais gra ves em em -

pre sas mais jo vens, ti pi ca men te mais pe que nas. Para em pre sas com pe que nas ex po si ções, a frac ção des tas

com ape nas um re la ci o na men to de cré di to é es tá vel ao lon go do tem po (54 por cen to em 1995, 56.4 por cen to em

2007); a fracção de empresas com pequenas exposições e dois relacionamentos de crédito também é muito

estável ao longo do tempo (média de 24.2 por cento no período em análise).

A re du ção no nú me ro de re la ci o na men tos de cré di to ob ser va da para as em pre sas de maio r di men são será em

par te ex pli ca da por fe nó me nos como a pro gres si va con cen tra ção no sis te ma ban cá rio por tu guês, que por um efe i -

to me câ ni co re duz o nú me ro de re la ci o na men tos das em pre sas. Por exem plo, 11 ins ti tui ções eram res pon sá ve is

por cer ca de dois ter ços do va lor agre ga do de ex po si ções em 1995; em 2007, ape nas 6 ins ti tui ções de ti nham a

mes ma frac ção do to tal de ex po si ções (ver Qua dro 4). Dado que as em pre sas com maio res ex po si ções são as

que têm mais re la ci o na men tos ban cá rios, esta con cen tra ção de ins ti tui ções terá tido maio r efe i to, em ter mos do

nú me ro de re la ci o na men tos ban cá rios, nas maio res em pre sas. O Qua dro 3 per mi te, por ou tro lado, afir mar que o

au men to do cré di to to tal ob ser va do no Gráfico 1 não provém de um aumento do número de relacionamentos

bancários, uma vez que estes diminuíram para todas as dimensões.

No que diz res pe i to à di men são mé dia da ex po si ção to tal de cada em pre sa, o Qua dro 5 mos tra que a ex po si ção

mé dia não apre sen ta um pa drão cla ro de cres ci men to, os ci lan do en tre 390 mil eu ros e 540 mil eu ros. Este com -

por ta men to é in su fi cien te para ex pli car o au men to de mais de 230 por cen to no stock de cré di to evi den te no Grá fi -

co 1. Além dis so, é ex ten si vo a cada ca te go ria de di men são: em ter mos reais, cada ex po si ção não va ri ou o su fi ci -

en te para ex pli car o gran de au men to no to tal do cré di to con ce di do5. A as si me tria en tre gran des ex po si ções e pe -

que nas ex po si ções tam bém não pa re ce ter va ri a do si gni fi ca ti va men te du ran te o período, como se pode inferir do

comportamento do coeficiente de Gini para o conjunto das exposições.

A dis cus são ante rior su ge re que o au men to no cré di to ve ri fi ca do de 1995 a 2007 se deve es sen ci al men te a um au -

men to no nú me ro de em pre sas com re la ci o na men tos ban cá rios. O Qua dro 6 e o Grá fi co 2 mos tram que de fac to
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Quadro 3

NÚMERO MÉDIO DE RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS

Todas as empresas Dimensão da exposição

Ano Pequena Média Grande

1995 2.1 1.9 5.5 8.1

1996 2.1 1.9 5.3 7.8

1997 2.0 1.8 5.1 7.6

1998 1.9 1.7 4.4 6.5

1999 1.9 1.7 4.4 6.7

2000 1.9 1.8 4.1 5.9

2001 2.0 1.9 4.3 5.8

2002 2.0 1.9 4.3 5.6

2003 2.0 1.9 4.3 5.4

2004 2.0 1.8 4.1 5.1

2005 1.9 1.8 4.0 5.0

2006 1.9 1.8 4.0 5.0

2007 1.9 1.8 4.0 5.2

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.

(5) Refira-se que as variações observadas entre 1999 e 2002 no valor médio das exposições grandes decorrem de operações pontuais de grande dimensão ocorridas nesse período,
bem como do reduzido número de exposições nessa categoria.



as sim foi. O nú me ro de em pre sas com pelo me nos uma re la ção de cré di to au men tou de 102 mil em 1995 para 238 

mil em 2007, um va lor que ex pli ca gran de par te do cres ci men to do mon tan te de cré di to agre ga do. Até ao fi nal de

2001, a taxa de cres ci men to do nú me ro de em pre sas com re la ci o na men tos ban cá rios foi cer ca de 2.4 por cen to ao 

tri mes tre, ten do esse ritmo abran da do pos te ri or men te para cer ca de 1 por cen to ao tri mes tre. Estes valores são

consistentes com o quadro traçado sobre o crescimento do crédito agregado.

É ain da pos sí vel ava li ar se o au men to do peso das gran des ex po si ções – res pon sá ve is por mais de 50 por cen to

do va lor agre ga do das ex po si ções em 2007 - se fi cou a de ver a no vas em pre sas ou a em pre sas que tran si ta ram

de ca te go ri as in fe ri o res. O Grá fi co 3 mos tra que en tre as gran des em pre sas o peso de no vas ex po si ções se man -
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Quadro 4

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM

DOIS TERÇOS DO VALOR AGREGADO DAS

EXPOSIÇÕES

Ano Número de instituições

1995 11

1996 12

1997 11

1998 9

1999 8

2000 7

2001 7

2002 7

2003 7

2004 7

2005 6

2006 6

2007 6

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.
Nota: Va lo res em fi nal de ano, ex cep to para 2007, em que o va lor re por ta do se re fe re ao
3º tri mes tre.

Quadro 5

DIMENSÃO MÉDIA E COEFICIENTE DE GINI DAS EXPOSIÇÕES

Dimensão média da exposição  em 10^6 euros (defl. base Setembro 2007) Coef. Gini

Todas as

empresas

Dimensão da exposição Todas as

empresas

Ano Pequena Média Grande

1995 0.45 0.10 2.63 41.40 0.90

1996 0.39 0.10 2.57 34.60 0.89

1997 0.41 0.11 2.59 33.80 0.89

1998 0.46 0.11 2.62 38.70 0.89

1999 0.51 0.11 2.62 44.10 0.90

2000 0.54 0.11 2.67 43.10 0.90

2001 0.54 0.10 2.69 42.70 0.91

2002 0.52 0.10 2.69 42.50 0.91

2003 0.51 0.10 2.69 41.70 0.91

2004 0.49 0.10 2.70 39.30 0.91

2005 0.49 0.10 2.71 38.00 0.91

2006 0.50 0.10 2.71 38.40 0.91

2007 0.51 0.10 2.72 39.60 0.91

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.



te ve re la ti va men te bai xo ao lon go do tem po. Por exem plo, em 2007 so men te 3.4 por cen to do mon tan te agre ga do

das gran des ex po si ções cor res pon di am a em pre sas que no ano ante rior não ti nham re la ci o na men tos ban cá rios.

Pelo con trá rio, até 2001 o peso das ex po si ções de em pre sas que no ano ante rior eram pe que nas ou mé di as per -

ma ne ceu bas tan te mais ele va do do que o de no vas em pre sas com re la ci o na men tos de cré di to (em mé dia, cer ca

do tri plo). Pos te ri or men te este efe i to re du ziu-se subs tan ci al men te. Isto su ge re que até 2001 hou ve um for te cres -

ci men to, em ter mos de di men são, de em pre sas com re la ci o na men tos de cré di to pré vi os, en quan to que o peso

das en tra das di rec tas na ca te go ria de gran des ex po si ções man te ve-se bai xo du ran te todo o pe río do em aná li se.

Esta aná li se su ge re que exis tiu um cres ci men to de ex po si ções já exis ten tes du ran te o pe río do, mas não per mi te
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Gráfico 2

NÚMERO DE EMPRESAS COM PELO MENOS UM

RELACIONAMENTO BANCÁRIO

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.
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Quadro 6

NÚMERO DE EMPRESAS COM PELO MENOS UMA RELAÇÃO BANCÁRIA 

Em milhares

Dimensão da exposição

Ano Total Pequena Média Grande

1995 102.15 96.20 5.42 0.53

1996 110.34 103.97 5.87 0.50

1997 119.32 112.03 6.69 0.60

1998 125.18 117.12 7.40 0.65

1999 147.49 137.49 9.18 0.82

2000 160.41 149.09 10.33 0.99

2001 182.81 170.40 11.23 1.17

2002 203.99 190.81 11.90 1.28

2003 211.80 198.39 12.07 1.34

2004 217.52 203.87 12.28 1.38

2005 223.63 209.63 12.54 1.47

2006 228.47 213.92 13.02 1.53

2007 238.40 223.31 13.48 1.61

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.

Gráfico 3

PERCENTAGEM DO TOTAL DE GRANDES

EXPOSIÇÕES POR ORIGEM FACE AO ANO

ANTERIOR

Fon te: Ban co de Por tu gal, Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito.
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per ce ber se se tra tou de ex po si ções sur gi das du ran te o pe río do em aná li se, ou de ex po si ções já exis ten tes em

1995. Uma ma ne i ra mui to sim ples de ave ri guar essa ques tão con sis te em ver qual o peso, no to tal das ex po si ções 

em 2007, das ex po si ções que já exis ti am em 1995. Para o con jun to das ex po si ções, esse peso é 44.2 por cen to6.

Do acrés ci mo do to tal das ex po si ções du ran te o pe río do em aná li se, cer ca de 30 por cen to foi ori gi na do por ex po -

si ções exis ten tes em 1995, e o re ma nes cen te por ex po si ções sur gi das en tre tan to. Convém notar que a

contribuição das novas exposições não se faz sentir imediatamente. Cálculos fora do âmbito desta caixa sugerem

que o peso, no total de exposições, de uma geração de novas exposições atinge o seu máximo cerca de 5 anos

após o início da exposição.

A prin ci pal con clu são a re ter é que, no pe río do em aná li se, o cres ci men to do to tal das ex po si ções de em pre sas (e

por tan to do cré di to) se fi cou a de ver quer a no vas ex po si ções sur gi das no pe río do em aná li se e à res pec ti va di nâ -

mi ca de cres ci men to (cer ca de 70 por cen to do acrés ci mo), quer a ex po si ções já exis ten tes em 1995 (os res tan tes

30 por cen to do acrés ci mo). Si mul ta ne a men te, as em pre sas de maio r di men são re du zi ram o nú me ro de re la ci o na -

men tos ban cá rios, ten do a ex po si ção to tal mé dia va ri a do pou co, in de pen den te men te da di men são. Hou ve tam -

bém um cres ci men to das ex po si ções já exis ten tes es pe ci al men te for te até 2001. O au men to de cré di to pa re ce ser

um fe nó me no es sen ci al men te con du zi do pela me lho ria das condições de acesso ao crédito em termos de preço,

visto que o aumento foi mais forte no período de redução das taxas de juro.

Se rão ne ces sá ri os es tu dos mais pro fun dos que pos sam de fi nir aqui lo que no au men to do cré di to con ce di do se fi -

cou a de ver a fa ci li ta ção de aces so ao cré di to por par te dos ban cos (mais con cor rên cia, me lho res mé to dos de

ava li a ção do ris co, etc.), e o que se fi cou a de ver a um pro ces so de con ver gên cia de ta xas de juro que foi em gran -

de par te independente do sistema financeiro português.
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(6) Se só considerarmos grandes exposições (em 2007), esse peso é 48 por cento.



4. SISTEMA BANCÁRIO1

4.1 Apreciação global

Em 2007, ve ri fi cou-se uma si gni fi ca ti va al te ra ção no con tex to em que o sis te ma ban cá rio por tu guês

vi nha de sen vol ven do a sua acti vi da de. De fac to, na se quên cia da de te rio ra ção ob ser va da no seg -

men to de alto ris co (sub pri me) do cré di to hi po te cá rio nor te-ame ri ca no, ins ta lou-se uma si tua ção ge -

ne ra li za da de for te tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is. Os efe i tos des sa si tua ção no

sis te ma ban cá rio por tu guês fo ram já vi sí ve is em 2007, de for ma mais evi den te nos in di ca do res de

ren di bi li da de, de li qui dez e de sol va bi li da de. A evo lu ção ob ser va da nos pri me i ros me ses de 2008 até

à data de pu bli ca ção des te re la tó rio apon ta, de for ma cla ra, para uma in ten si fi ca ção des ses efe i tos e

para que os mes mos ve nham a re per cu tir-se de for ma cres cen te nas relações dos bancos com os

seus clientes, tanto ao nível dos preços como das quantidades, seja em operações activas ou

passivas.

No de cur so dos úl ti mos anos, a acti vi da de do sis te ma ban cá rio por tu guês foi de sen vol vi da num con -

tex to fi nan cei ro in ter na cio nal par ti cu lar men te fa vo rá vel. No qua dro do apro fun da men to da in te gra ção

eco nó mi ca e fi nan cei ra a ní vel glo bal, a eco no mia por tu gue sa vi nha be ne fi ci an do da exis tên cia de

am pla li qui dez nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, aces sí vel a cus to re du zi do, tra du zin do-se

em con di ções de fi nan cia men to fa vo rá veis nas prin ci pais eco no mias avan ça das por um pe río do re la -

ti va men te pro lon ga do. Dada a par ti ci pa ção de Por tu gal na área do euro, os agen tes eco nó mi cos por -

tu gue ses em ge ral, e os ban cos em par ti cu lar, pu de ram ace der mais fa cil men te a mer ca dos de

fi nan cia men to sem ris co cam bi al. Acres ce que, des de 2004, se vi nha as sis tin do a uma di mi nui ção

gra du al dos pré mi os de ris co na ge ne ra li da de dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, para ní veis

his to ri ca men te re du zi dos, mes mo em clas ses de ac ti vos de maio r ris co. A par de va lo ri za ções subs -

tan ci a is e de re du zi da vo la ti li da de nos mer ca dos ac ci o nis tas, esta evo lu ção vi nha fa ci li tan do si gni fi ca -

ti va men te o fi nan cia men to da ge ne ra li da de das ins ti tui ções fi nan cei ras de eco no mias avan ça das nos

mer ca dos de dí vi da por gros so, pro mo ven do a ex pan são da sua acti vi da de e o de sen vol vi men to de

no vos pro du tos, de cres cen te so fis ti ca ção. No caso da eco no mia por tu gue sa, este en qua dra men to

pos si bi li tou a ma nu ten ção de um si gni fi ca ti vo de se qui lí brio en tre pou pan ça e in ves ti men to in ter nos,

tra du zi do numa de te rio ra ção pro gres si va da po si ção de in ves ti men to in ter na cio nal, ten do os ban cos

de sem pe nha do um pa pel fun da men tal na cap ta ção dos re cur sos ex ter nos. Um dos re sul ta dos mais

vi sí ve is des ta evo lu ção tem sido a cres cen te dis cre pân cia en tre o cres ci men to do cré di to in ter no e

dos re cur sos de cli en tes re si den tes, que teve como prin ci pal con tra par ti da a emis são de tí tu los de dí -
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(1) Em 2005 procedeu-se à introdução das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) que alteraram de forma significativa a contabilização de alguns dos
principais elementos patrimoniais e extra-patrimoniais das instituições financeiras, originando novas apresentações para as demonstrações financeiras do
sistema bancário. No entanto, a adopção das NIC não foi transversal ao sistema bancário português, coexistindo no decurso de 2005 e 2006 diferentes
sistemas contabilísticos entre as instituições bancárias a analisar. A dificuldade na elaboração de análises comparadas robustas entre os diferentes
regimes contabilísticos obrigou a uma redefinição do universo das instituições bancárias a analisar. Deste modo, a análise incluída nos Relatórios de
Estabilidade Financeira de 2005 e 2006 foi efectuada para um conjunto de treze grupos bancários que adoptaram as NIC (ou as Normas de Contabilidade
Ajustadas) na elaboração das respectivas demonstrações financeiras em 2005, o qual representava cerca de 87 por cento do total do activo do sistema
bancário no final de 2004. No presente Relatório de Estabilidade Financeira, o conjunto de instituições bancárias analisado foi revisto no sentido de incluir
também as instituições que adoptaram as NIC em 2006. Com excepção do grupo SICAM, que só em 2007 adoptou as NIC na elaboração das suas
demonstrações financeiras, o conjunto de instituições em análise neste relatório é análogo ao analisado até 2004 (correspondendo a cerca de 96 por cento
do activo do conjunto das instituições então em análise). Assim, o agregado considerado para o sistema bancário português refere-se ao conjunto dos
bancos e caixas económicas, sendo excluídos os bancos com sede ou actividade exclusiva no off-shore da Madeira e/ou actividade predominante com não 
residentes. São consideradas como bancos, e incluídas no agregado referido, as sucursais de instituições de crédito com sede em outro Estado-membro
da União Europeia — com excepção daquelas que não sejam classificáveis como instituições financeiras monetárias (IFM) —- assim como as sucursais de 
instituições de crédito com sede em países terceiros. Por fim, refira-se que, devido à introdução das novas normas contabilísticas e da consequente
alteração do conjunto de instituições, bem como ao alargamento do conjunto de instituições em análise, existem quebras de série entre os anos 2004 e
2005 e entre 2006 e 2007. Deste modo, a análise da evolução dos indicadores deverá ter este facto em consideração. De forma a facilitar a leitura gráfica,
sempre que necessário os gráficos deste capítulo apresentam uma recta vertical que sinaliza as quebras de série. 



vi da a mé dio e lon go pra zos pe los ban cos e a re a li za ção de ope ra ções de ti tu la ri za ção, em lar ga me -

di da co lo ca das jun to de en ti da des não re si den tes. De for ma mais es pe cí fi ca, o re fe ri do

en qua dra men to con tri bu iu para o cres ci men to acen tu a do da acti vi da de cre di tí cia dos ban cos, para a

li mi ta ção de si tua ções de in cum pri men to nas res pec ti vas car te i ras de cré di to e, em úl ti ma ins tân cia,

para a me lho ria dos seus in di ca do res de ren di bi li da de e sol va bi li da de, ape sar do en qua dra men to ma -

cro e co nó mi co pou co fa vo rá vel que a eco no mia por tu gue sa tem apre sen ta do, re flec ti do num bai xo

cres ci men to ten den ci al. Em con tra par ti da, verificou-se desde 2005 uma progressiva deterioração dos 

indicadores de liquidez, reflectindo o volume crescente de emissões que se torna necessário

refinanciar (ao atingirem a respectiva maturidade), sendo que no final de 2007 os passivos relativos a

financiamento nos mercados por grosso representavam cerca de 45 por cento do crédito registado no

balanço das instituições domésticas. Desta forma, o sistema bancário português é sensível a

alterações nas condições nos mercados financeiros internacionais.

No pri me i ro se mes tre de 2007, os ban cos por tu gue ses man ti ve ram uma evo lu ção po si ti va, em li nha

com as ten dên cias ob ser va das nos úl ti mos anos, re flec ti da na ma nu ten ção de rit mos de ex pan são da

acti vi da de e de ní veis de ren di bi li da de e de qua li da de de ac ti vos fa vo rá veis. O fi nan cia men to nos

mer ca dos por gros so as su miu va lo res ele va dos, tra du zin do um re cur so mui to si gni fi ca ti vo à emis são

de tí tu los de dí vi da, com des ta que para as obri ga ções hi po te cá ri as. A li gei ra re du ção no rá cio de ade -

qua ção glo bal dos fun dos pró prios re flec tiu es sen ci al men te a si gni fi ca ti va ex pan são da acti vi da de.

Em con for mi da de, os in di ca do res de mer ca do e as ava li a ções das agências de rating registaram

evoluções favoráveis.

A tur bu lên cia que emer giu no se gun do se mes tre de 2007 nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is,

de sen ca de a da pela cri se do mer ca do sub pri me dos Esta dos Uni dos, veio al te rar si gni fi ca ti va men te

as con di ções em que as ins ti tui ções fi nan cei ras exer cem a sua acti vi da de. No se gui men to de uma re -

a va li a ção de ris co a ní vel glo bal, tem-se as sis ti do a uma re du ção acen tua da no va lor de al guns ac ti -

vos fi nan cei ros, quer de ac ções quer de tí tu los de dí vi da, em par ti cu lar quan do emi ti dos por

ins ti tui ções fi nan cei ras. Adi cio nal men te, as con di ções de fi nan cia men to das ins ti tui ções fi nan cei ras

das eco no mias avan ça das nos mer ca dos por gros so têm sido bas tan te afec ta das, no mea da men te

pela in cor po ra ção nos pre ços de sig ni fi ca ti vos pré mi os de ris co. Assim, e ape sar dos ban cos por tu -

gue ses te rem uma re du zi da ex po si ção di rec ta ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no, es tes de sen -

vol vi men tos con tri bu í ram ne ga ti va men te para a evo lu ção da ren di bi li da de já na se gun da me ta de de

2007, por via do au men to dos cus tos de fi nan cia men to, tra du zi do numa re du ção do con tri bu to da mar -

gem fi nan cei ra, da di mi nui ção de re sul ta dos com co mis sões e ope ra ções fi nan cei ras e por re du ções

de va lor nas suas car te i ras de ac ti vos fi nan cei ros. Por ou tro lado, con tri bu í ram para uma de te rio ra ção

dos in di ca do res de sol va bi li da de, tan to por via da com pres são dos re sul ta dos lí qui dos como pela re -

du ção das re ser vas de re a va li a ção as so ci a das aos ac ti vos dis po ní veis para ven da, no qua dro da ma -

nu ten ção de uma si gni fi ca ti va ex pan são da acti vi da de. Ain da as sim, as si na le-se que as no ta ções

atri bu í das pe las agên ci as de ra ting in ter na ci o na is aos ban cos por tu gue ses pra ti ca men te não se al te -

ra ram no se gun do se mes tre, man ten do-se, em ge ral, bas tan te po si ti vas. Adi cio nal men te, de ve rá sa -

lien tar-se que, ape sar da si gni fi ca ti va al te ra ção no en qua dra men to, e ape sar de os prin ci pais ban cos

por tu gue ses te rem re por ta do a apli ca ção de con di ções mais res tri ti vas na apro va ção de empréstimos 

desde o terceiro trimestre de 2007, a concessão de crédito, principal activo subjacente à evolução dos 

requisitos de fundos próprios, tem mantido uma dinâmica muito forte, o que poderá estar associado,

inter-alia, à existência de desfasamentos nos mecanismos de transmissão.

A per sis tên cia da si tua ção de ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros nos pri me i ros me ses de 2008, a

ele va da in cer te za que sub sis te acer ca da sua re so lu ção, e o efe i to am pli fi ca dor dos me ca nis mos de

in te rac ção en tre as es fe ras fi nan cei ra e real das eco no mias cons ti tuem fac to res fun da men ta is na

ava li a ção do seu im pac to po ten ci al so bre o de sem pe nho do sis te ma ban cá rio por tu guês no fu tu ro

Ban co de Por tu gal | Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra 2007

Par te I | Esta bi li da de do Sis te ma Fi nan cei ro

78



pró xi mo. Na au sên cia de uma rá pi da nor ma li za ção da si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o -

na is, a re du ção da ren di bi li da de ten de rá a ser mais no tó ria, na li nha do já re por ta do por al guns gru pos

ban cá rios para o pri me i ro tri mes tre do ano, não ape nas no con tex to de um pre vi sí vel abran da men to

do cré di to e de al gu ma de te rio ra ção da sua qua li da de, como tam bém da re du ção de va lor da car tei ra

de tí tu los dos ban cos. Esta úl ti ma evo lu ção ten de rá tam bém a re per cu tir-se, de for ma mais efec ti va

em 2008 do que o ob ser va do em 2007, na com pres são dos fun dos pró prios, re flec tin do não ape nas o

im pac to so bre as res pec ti vas car te i ras de tí tu los e par ti ci pa ções fi nan cei ras como so bre as car te i ras

dos fun dos de pen sões dos em pre ga dos ban cá rios. Nes te con tex to, sur ge como ex tre ma men te

importante que os bancos reforcem os seus fundos próprios, repondo-os em níveis adequados, que

permitam, de forma permanente, fazer face a choques adversos adicionais, de natureza e magnitude

incertos.

Por fim, re fi ra-se que, no actual con tex to, são ex pec tá ve is al gu mas al te ra ções no com por ta men to es -

tra té gi co dos ban cos em al gu mas áre as. Por um lado, es tes de ve rão con ti nuar a apli car cri té ri os mais

res tri ti vos na apro va ção de em prés ti mos, o que se ten de rá a re flec tir na de sa ce le ra ção do cré di to

con ce di do. O aper to dos cri té ri os de con ces são de cré di to po de rá tra du zir-se na adop ção de di fe ren -

ciais de taxa de juro acres ci dos nas ope ra ções ac ti vas face às ta xas do mer ca do mo ne tá rio, bem

como de ou tras cláu su las mais res tri ti vas, o que po de rá tam bém re ve la r-se im por tan te na me di da em

que não per mi ti rá às con tra par tes dos ban cos mi ti gar o im pac to ne ga ti vo do au men to das ta xas de

juro ban cá rias. A este pro pó si to, re fi ra-se que, no con tex to de su bi das das taxa de juro do Ban co Cen -

tral Eu ro peu (BCE) ini ci a do no fi nal de 2005, os ban cos per mi ti ram às con tra par tes aco mo dar esse

agra va men to nos cus tos de fi nan cia men to me di an te a adop ção de ou tras con di ções mais fa vo rá veis

(no mea da men te atra vés de ma tu ri da des mais lon gas dos em prés ti mos e de re du ção de mar gens nas

ta xas de juro das ope ra ções ac ti vas re la ti va men te às ta xas do mer ca do mo ne tá rio), o que terá fa vo re -

ci do não ape nas a sus ten ta ção do flu xo de em prés ti mos como também limitado a emergência de

novos incumprimentos na carteira de crédito. Será assim de esperar algum acréscimo, ainda que

limitado, dos rácios de incumprimento do sector privado não financeiro.

Por ou tro lado, é ex pec tá vel a ma nu ten ção das es tra té gi as de cap ta ção de de pó si tos de cli en tes ini ci -

a das no se gun do se mes tre de 2007. De fac to, ape sar de al gu ma me lho ria na si tua ção dos mer ca dos

obri ga ci o nis tas ob ser va da des de o fi nal de Março de 2008 e que per mi tiu que al guns dos prin ci pais

gru pos ban cá rios por tu gue sas co lo cas sem em mer ca do mon tan tes sig ni fi ca ti vos de dí vi da em Maio,

a evi dên cia dis po ní vel su ge re que as con di ções de fi nan cia men to de mer ca do por gros so es tão ain da

lon ge de uma re gu la ri za ção. Esta si tua ção tem-se tra du zi do num cus to re la ti va men te ele va do na ob -

ten ção de mon tan tes sig ni fi ca ti vos atra vés da emis são de tí tu los ou da re a li za ção de ope ra ções de ti -

tu la ri za ção, e num si gni fi ca ti vo ris co de re fi nan cia men to em mer ca do mo ne tá rio (dada a re du zi da

ma tu ri da de das ope ra ções ace i tes). Uma maio r re mu ne ra ção dos re cur sos de cli en tes de ve rá con tri -

bu ir para a sus ten ta ção do cres ci men to des te agre ga do, ob ser va da des de o ter ce i ro tri mes tre de

2007, con tri bu in do para uma me lho ria da si tua ção de li qui dez dos ban cos, dada a maio r es ta bi li da de

des te re cur so. Este fac to, con ju ga do a manutenção de níveis adequados de capital afigura-se

fundamental para que o ajustamento da situação patrimonial dos bancos que não ponha em causa a

sua primordial função de intermediação financeira na economia.
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4.2. Actividade e rendibilidade

Acti vi da de

Em 2007, a acti vi da de do sis te ma ban cá rio, ava li a da pelo ac ti vo to tal em base con so li da da, man te ve

um ritmo de cres ci men to si gni fi ca ti vo, em tor no de 12 por cen to, con ti nu an do o cré di to a cli en tes a

apre sen tar o prin ci pal con tri bu to para esta expansão (Quadro 4.2.1).

A ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, que eclo diu no Ve rão de 2007 e que  condi -

cionou de for ma si gni fi ca ti va a es tru tu ra de fi nan cia men to das ins ti tui ções fi nan cei ras des de en tão,

não afec tou de for ma vi sí vel a ca pa ci da de de con ces são de cré di to por par te dos ban cos por tu gue ses 

ao sec tor pri va do não fi nan cei ro na se gun da me ta de de 2007 e nos pri me i ros me ses de 2008. Não

obs tan te, es tes acon te ci men tos te rão in du zi do uma al te ra ção de com por ta men to por par te das ins ti -

tui ções ban cá rias no que diz respeito aos critérios de concessão de crédito e de captação de recursos 

de clientes.

O cré di to a cli en tes, prin ci pal com po nen te do ac ti vo, con ti nuou a evi den ci ar um cres ci men to si gni fi ca -

ti vo, de 15.3 por cen to em De zem bro de 2007 (es ti ma do em 15.7 por cen to quan do ajus ta do de ope ra -

ções de ti tu la ri za ção). Esta evo lu ção re flec tiu a ex pan são da acti vi da de das fi li a is no ex te rior dos

prin ci pais gru pos ban cá rios por tu gue ses, bem como a ma nu ten ção do di na mis mo no mer ca do in ter no 

(Grá fi co 4.2.1)2. Nes te mer ca do, des ta ca-se a si gni fi ca ti va ace le ra ção dos em prés ti mos con ce di dos a 

so ci e da des não fi nan cei ras re si den tes (cuja taxa de va ri a ção au men tou de 6.2 por cen to no fi nal de

2006 para 12.6 por cen to no fi nal de 2007)3. No caso dos par ti cu la res, as ta xas de va ri a ção dos em -

prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção con ti nua ram a apre sen tar va lo res ele va dos (8.5 por cen to no

fi nal de 2007), não obs tan te a ma nu ten ção de um per fil des cen den te desde o início de 2006. Por sua

vez, os empréstimos para consumo e outros fins voltaram a acelerar, situando-se em 11.7 por cento

no final de 2007.

Num con tex to de su bi da de ta xas de juro e de uma re cu pe ra ção gra du al da acti vi da de eco nó mi ca, a

ma nu ten ção de um ele va do ritmo de cres ci men to do cré di to a cli en tes e de ní veis mui to bai xos dos rá -

cios de in cum pri men to na car tei ra de em prés ti mos ban cá rios ao sec tor pri va do não fi nan cei ro tem es -

ta do as so cia da à ade qua ção das con di ções de cré di to à ca pa ci da de fi nan cei ra dos clientes por parte

das instituições bancárias nos últimos anos.

No iní cio de 2008, o cré di to ao sec tor pri va do não fi nan cei ro con ti nuou a cres cer a um ritmo si gni fi ca ti -

vo. Em Março, as ta xas de va ri a ção anual dos em prés ti mos ban cá rios a par ti cu la res e a so ci e da des

não fi nan cei ras si tu a ram-se pró xi mas de 9 e 13 por cen to, res pec ti va men te4. Este de sen vol vi men to

ocor reu não obs tan te os ban cos por tu gue ses par ti ci pan tes no Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do

de Cré di to te rem in di ca do que as di fi cul da des ob ser va das na ob ten ção de fi nan cia men to nos mer ca -

dos por gros so por par te das ins ti tui ções ban cá rias, a par tir do iní cio de Agosto de 2007, se estarão a

reflectir em critérios de aprovação de empréstimos mais restritivos.
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(2) A evolução do crédito bancário é analisada em maior detalhe na “Secção 4.6 Risco de crédito”.

(3) A taxa de variação anual dos empréstimos por sector institucional tem por base os empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes
ajustados de operações de titularização de crédito com a intervenção de um veículo financeiro não residente. O agregado das instituições financeiras inclui
as instituições financeiras monetárias residentes e as outras instituições de crédito incluídas no sector de outros intermediários financeiros e auxiliares
financeiros residentes. 

(4) Para o primeiro trimestre de 2008 apenas se encontra disponível informação relativa ao conjunto de instituições financeiras monetárias residentes, obtida
pelas Estatísticas Monetárias e Financeiras. A taxa de variação anual foi calculada com base na relação entre saldos de empréstimos bancários em fim de
mês, ajustados de operações de titularização, e transacções mensais (as quais são calculadas a partir de saldos corrigidos de reclassificações, de
abatimentos ao activo, de reavaliações cambiais e de preço).
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Quadro 4.2.1

BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Em percentagem do activo total Taxa de variação homóloga (em percentagem) (a)

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Dez. Jun. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez.

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 156 5 144 8 105 1.9 1.6 1.3 1.5 1.9 11.3 19.3 -9.8 6.3 13.3

Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 991 3 314 4 022 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 11.5 2.1 -17.2 22.1 0.8

Aplicações em instituições de crédito 37 850 38 730 36 981 10.2 8.8 9.7 9.5 8.8 0.7 4.0 18.7 13.2 -2.3

Carteira de títulos de activos financeiros: 49 607 57 372 55 264 13.3 14.3 14.4 13.6 13.2 18.1 15.9 21.5 12.7 11.4

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 22 635 26 644 22 742 6.1 6.5 6.7 6.2 5.4 11.0 11.3 18.8 5.8 0.5

Títulos de capital 1 684 1 544 1 691 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 52.6 6.7 26.9 -28.4 0.4

Instrumentos de dívida 14 500 17 261 13 173 3.9 4.3 4.3 3.9 3.1 4.2 7.7 13.0 1.1 -9.1

Outros 6 451 7 839 7 877 1.7 1.7 2.0 1.9 1.9 20.2 23.4 32.2 27.3 22.1

Activos financeiros disponíveis para venda 20 323 24 244 26 566 5.5 6.1 6.1 5.9 6.3 28.0 21.7 29.7 25.6 30.7

Títulos de capital 6 153 7 903 7 766 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 45.8 43.1 68.0 29.6 26.2

Instrumentos de dívida 13 724 15 865 18 100 3.7 4.0 4.0 4.0 4.3 28.7 18.5 22.9 23.6 31.9

Outros 446 475 700 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 -56.2 -40.1 -55.6 35.3 57.0

Investimentos detidos até à maturidade 1 060 1 090 1 116 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -7.6 9.6 20.9 26.5 5.3

Derivados de cobertura 1 501 2 058 1 376 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 34.3 48.9 44.4 -0.4 -8.3

Investimento em filiais 4 089 3 335 3 465 1.1 1.1 0.8 0.9 0.8 17.1 6.0 -11.6 -6.4 -15.3

Crédito a clientes líquido 239 028 254 727 275 676 64.1 64.7 64.0 65.1 65.8 11.5 13.0 14.0 16.9 15.3

Crédito bruto 244 434 260 493 281 666 65.6 66.2 65.4 66.6 67.3 11.2 12.6 13.8 16.4 15.2

do qual: Crédito vencido a clientes 3 604 4 068 4 252 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 -4.7 5.3 8.1 5.9 18.0

Imparidade e correcções de valor de crédito a clientes -5 405 -5 766 -5 990 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2 0.0 3.5 -0.8 10.8

Activos titularizados e não desreconhecidos 16 199 18 541 19 317 4.3 5.0 4.7 4.7 4.6 8.5 28.4 26.3 3.9 19.2

do qual: Crédito a clientes 16 181 18 541 19 320 4.3 5.0 4.7 4.7 4.6 8.4 28.1 26.3 3.9 19.4

Activos tangíveis e intangíveis 4 401 4 627 4 880 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 8.9 13.0 12.5 9.8 10.9

Outros activos 14 441 15 784 14 415 3.9 3.6 4.0 3.5 3.4 -3.6 0.3 14.5 7.3 -0.2

Total do activo 372 674 398 238 418 660 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.5 12.7 15.3 14.7 12.3

Recursos de bancos centrais 1 901 2 213 5 550 0.5 0.5 0.6 1.0 1.3 -72.0 -75.3 -74.2 139.8 191.9

Recursos de outras instituições de crédito 60 862 67 496 66 671 16.3 16.7 16.9 16.1 15.9 10.5 14.7 14.1 5.1 9.5

Recursos de clientes e outros empréstimos 166 678 165 971 181 815 44.7 42.8 41.7 42.5 43.4 5.0 6.6 6.4 11.8 9.1

Responsabilidades representadas por títulos 82 774 95 502 96 875 22.2 23.4 24.0 23.8 23.1 29.4 32.0 43.5 23.0 17.0

Passivos subordinados 10 112 10 099 11 142 2.7 2.7 2.5 2.5 2.7 -0.8 1.4 1.2 5.1 10.2

Passivos financeiros de negociação 7 277 9 848 9 985 2.0 2.1 2.5 2.5 2.4 25.3 36.5 40.8 46.3 37.2

Derivados de cobertura 1 881 2 777 2 002 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 82.4 62.9 81.1 5.0 6.4

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de titularização 4 226 4 941 4 592 1.1 1.3 1.2 1.5 1.1 74.8 73.7 77.5 45.9 8.7

Outros passivos 13 831 14 242 14 053 3.7 3.5 3.6 3.5 3.4 -7.1 -2.3 12.5 14.2 1.6

Total do passivo 349 543 373 089 392 685 93.8 93.5 93.7 93.8 93.8 9.8 12.1 15.1 14.9 12.3

Capital 23 131 25 149 25 974 6.2 6.5 6.3 6.2 6.2 22.2 22.1 17.9 12.5 12.3

Total do passivo e situação líquida 372 674 398 238 418 660 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.5 12.7 15.3 14.7 12.3

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) As ta xas de va ri a ção ho mó lo gas re fe ren tes a 2006 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios con si de ra dos no Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra de 2006 do Ban co de Por tu gal, de vi do à in dis po ni bi li da de de de mons tra ções fi nan cei ras com pa rá ve is para o total do sector bancário em 2005 e 2006.



Embo ra com um me nor con tri bu to para o au men to do ac ti vo to tal em 2007, des ta ca-se igual men te o

cres ci men to da car tei ra de tí tu los (cer ca de 11 por cen to). No en tan to, re gis ta ram-se com por ta men tos 

bas tan te di fe ren ci a dos en tre as suas com po nen tes, sen do de evi den ci ar o au men to dos ac ti vos fi nan -

cei ros dis po ní veis para ven da. Re la ti va men te aos ins tru men tos fi nan cei ros, a car tei ra de tí tu los de

ca pi tal terá be ne fi ci a do, no pri me i ro se mes tre, da si gni fi ca ti va va lo ri za ção re gis ta da nos mer ca dos

ac ci o nis tas. No en tan to, em re sul ta do da tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is no de -

cur so do se gun do se mes tre, par te des ta va lo ri za ção foi re ver ti da. Por sua vez, o au men to da car tei ra

de ins tru men tos de dí vi da be ne fi ci ou da aqui si ção, por um dos prin ci pais gru pos ban cá rios não do -

més ti cos, de um mon tan te si gni fi ca ti vo de tí tu los de dí vi da emi ti dos no âm bi to de ope ra ções de ti tu la -

ri za ção (o que con tri bu iu em cer ca de me ta de para o au men to des ta car tei ra)5.

Os re cur sos de cli en tes e ou tros em prés ti mos con ti nua ram a re pre sen tar a prin ci pal fon te de fi nan cia -

men to da acti vi da de ban cá ria, apre sen tan do uma taxa de va ri a ção pró xi ma de 9 por cen to no fi nal de

20076. Este au men to foi par ti cu lar men te re le van te no ter ce i ro tri mes tre do ano, pe río do em que, face

à de te rio ra ção das con di ções nos mer ca dos de fi nan cia men to por gros so, no con tex to das per tur ba -

ções e in cer te za nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, os ban cos te rão adop ta do es tra té gi as mais 

con cor ren ci a is de cap ta ção de de pó si tos. Pa ra le la men te, a evo lu ção dos de pó si tos de cli en tes terá

re sul ta do da re com po si ção da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dos agen tes eco nó mi cos, re flec tin do a

ins ta bi li da de ob ser va da nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is. A ace le ra ção dos re cur sos de cli en -

tes terá sido bas tan te re le van te para a ex pan são da acti vi da de no de cur so do se gun do se mes tre de

2007, ao cons ti tuir a prin ci pal con tra par ti da da va ri a ção dos em prés ti mos ban cá rios. No iní cio de
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Gráfico 4.2.1

ACTIVO TOTAL E CRÉDITO A CLIENTES

Taxa de variação homóloga
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in -
terr na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con -
jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se. A apli -
ca ção das no vas nor mas con ba ti lís ti cas in tro du ziu cri té ri os mais es tri tos para o des re co -
nhe ci men to to tal dos ac ti vos ti tu la ri za dos, im pon do que tal des re co nhe ci men to ocor ra
ape nas em si tua ções de ce dên cia to tal de obri ga ções e de di re i tos as so ci a dos a es ses
activos. As séries ajustadas de operações de titularização incluem operações
desreconhecidas e não desreconhecidas.

(5) Para mais detalhes relativamente à carteira de títulos do sistema bancário, ver “Secção 4.4 Risco de mercado”.

(6) Uma análise mais aprofundada da evolução do financiamento do sistema bancário e a sua articulação com o risco de liquidez encontra-se na “Secção 4.5
Risco de liquidez”.



2008, a in for ma ção dis po ní vel apon ta para que os de pó si tos de cli en tes te nham con ti nu a do a re gis tar

au men tos sig ni fi ca ti vos7.

As res pon sa bi li da des re pre sen ta das por tí tu los apre sen ta ram um cres ci men to em tor no de 17 por

cen to, be ne fi ci an do so bre tu do das con di ções fa vo rá veis de fi nan cia men to nos mer ca dos fi nan cei ros

in ter na ci o na is na pri mei ra me ta de de 2007. De fac to, no pri me i ro se mes tre do ano, os ban cos re a li za -

ram um vo lu me bas tan te ele va do de emis sões de tí tu los de dí vi da (evi den ci an do-se as obri ga ções hi -

po te cá ri as), ten do a ma i o ria dos prin ci pais gru pos ban cá rios con cre ti za do nes te pe río do uma par te

si gni fi ca ti va dos pro gra mas de fi nan cia men to pre vis tos para o con jun to do ano. Na se gun da me ta de

do ano, no qua dro de uma de te rio ra ção das con di ções nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, em

par ti cu lar nos mer ca dos de dí vi da por grosso, assistiu-se a uma significativa redução de emissões

líquidas de títulos de dívida, por comparação com o verificado no primeiro semestre.

O re cur so ao mer ca do mo ne tá rio para ob ten ção de fi nan cia men to (em ter mos lí qui dos de apli ca ções)

au men tou de for ma si gni fi ca ti va em 2007. Esta evo lu ção con cen trou-se es sen ci al men te no pri me i ro

se mes tre do ano, ten do per mi ti do, à se me lhan ça do ob ser va do em anos an te ri o res, aco mo dar ne ces -

si da des de fi nan cia men to de ri va das do ca rác ter sa zo nal de al gu mas ru bri cas pa tri mo ni a is. No se gun -

do se mes tre, des ta ca ram-se as ope ra ções com ban cos cen tra is, que con ti nua ram, no en tan to, a

as su mir uma im por tân cia di mi nu ta no fi nan cia men to to tal dos ban cos. Estes de sen vol vi men tos te rão

es ta do as so ci a dos às per tur ba ções ve ri fi ca das nes te período no funcionamento dos mercados

internacionais de financiamento por grosso, incluindo o mercado monetário interbancário.

Ren di bi li da de

Em 2007, os re sul ta dos an tes de im pos tos e de in te res ses mi no ri tá ri os do sis te ma ban cá rio, em base

con so li da da, apre sen ta ram um cres ci men to de cer ca de 3 por cen to, ob ser van do-se uma re du ção

dos in di ca do res de ren di bi li da de (Qua dro 4.2.2). Con tu do, esta di mi nui ção foi for te men te con di ci o na -

da pelo ní vel apre sen ta do pe los re sul ta dos em 2006, in flu en ci a dos po si ti va men te por uma ope ra ção

de ca rác ter não re cor ren te re la ci o na da com a re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções de em pre sas na área

se gu ra do ra por par te de um dos prin ci pais gru pos ban cá rios. Ex cluin do o efe i to as so ci a do a esta ope -

ra ção, os re sul ta dos cres ce ri am apro xi ma da men te 13 por cen to e os in di ca do res de ren di bi li da de

apre sen ta ri am uma di mi nui ção mais li gei ra (Grá fi co 4.2.2). Po rém, em 2007, a ren di bi li da de foi tam -

bém afec ta da por um con jun to de fac to res não re cor ren tes, des ta fe i ta com im pac to ne ga ti vo na evo -

lu ção dos re sul ta dos, sen do de re al çar os cus tos as so ci a dos à Ofer ta Pu bli ca de Aqui si ção (OPA) que 

en vol veu os gru pos Mil len ni um BCP e BPI e ao pos te ri or pro jec to de fu são pro pos to pelo BPI. Quan do 

ajus ta dos das ope ra ções não re cor ren tes de 2006 e 2007, os re sul ta dos de 2007 apre sen ta ri am um

cres ci men to pró xi mo de 15 por cen to. Re fi ra-se ain da que, ape sar dos ban cos por tu gue ses não apre -

sen ta rem ex po si ções di rec tas sig ni fi ca ti vas ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no, os efe i tos das

per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is co me ça ram já a repercutir-se negativamente

sobre a evolução dos resultados do sistema bancário português, nomeadamente através do aumento

do custo de financiamento dos bancos, da evolução do valor da carteira de instrumentos financeiros e

do abrandamento de algumas comissões.

Em 2007, a cur va de dis tri bu i ção da ren di bi li da de do ac ti vo des lo cou-se li ge i ra men te para a es quer -

da, re flec tin do a de te rio ra ção da ren di bi li da de de al guns dos prin ci pais gru pos ban cá rios (Grá fi co

4.2.3). Note-se, no en tan to, que a evo lu ção da ren di bi li da de foi algo di fe ren ci a da en tre os maio res

gru pos ban cá rios, o que é in di ca do pelo au men to da dis per são da dis tri bu i ção. Por sua vez, a dis tri bu -
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(7) Em Março de 2008, a taxa de variação homóloga dos depósitos do sector privado não financeiro em instituições financeiras monetárias residentes
(principal componente dos recursos de clientes) situou-se em 10.1 por cento, que compara com 5.7 por cento no final de 2007.



84

 P
ar te I

|
E

sta bi li da de do Sis te m
a Fi nan cei ro

B
an co de P

or tu gal
|

R
e la tó rio de E

sta bi li da de Fi nan cei ra 2007

Quadro 4.2.2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Em percentagem do activo médio (a) Taxa de variação homóloga (b)

(em percentagem)

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Ano S1 S2 Ano Ano S1 S2 Ano Ano S1 S2 Ano

1.Juros e rendimentos similares 18 790 11 294 13 194 24 488 5.43 5.94 6.48 6.21 23.5 28.7 31.7 30.3

2.Juros e encargos similares 12 322 7 715 9 434 17 149 3.56 4.06 4.63 4.35 31.1 36.8 41.1 39.2

3.Margem financeira (1-2) 6 468 3 579 3 760 7 339 1.87 1.88 1.85 1.86 11.3 14.2 12.8 13.5

4.Rendimentos de instrumentos de capital 168 158 46 203 0.05 0.08 0.02 0.05 -24.2 12.1 68.1 21.1

5.Rendimentos de serviços e comissões líquidos 2 602 1 333 1 600 2 933 0.75 0.70 0.79 0.74 11.8 7.1 17.8 12.7

6.Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados -54 303 -473 -170 -0.02 0.16 -0.23 -0.04 - - - 213.4

7.Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 445 400 683 1 083 0.13 0.21 0.34 0.27 -31.4 77.5 210.5 143.2

8.Resultados de reavaliação cambial 563 110 293 403 0.16 0.06 0.14 0.10 837.8 -64.9 17.4 -28.4

9.Resultados de alienação de outros activos financeiros 777 194 112 306 0.22 0.10 0.06 0.08 107.3 -61.4 -59.3 -60.6

9.a) Resultados de alienação de outros activos financeiros – ajustado 468 194 112 306 0.14 0.10 0.06 0.08 22.7 0.8 -59.3 -34.6

10.Outros resultados de exploração 643 265 355 619 0.19 0.14 0.17 0.16 42.8 -13.6 5.2 -3.7

10.a) Outros resultados de exploração – ajustado 624 265 355 619 0.18 0.14 0.17 0.16 38.1 -7.6 5.2 -0.7

11.Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 11 612 6 341 6 375 12 716 3.35 3.34 3.13 3.23 11.0 10.6 8.4 9.5

11.a) Produto de actividade – ajustado (3+4+5+6+7+8+9.a+10.a) 11 283 6 341 6 375 12 716 3.26 3.34 3.13 3.23 7.7 17.4 8.4 12.7

12.Custos com o pessoal 3 530 1 719 2 000 3 719 1.02 0.90 0.98 0.94 1.5 1.1 9.3 5.4

13.Gastos gerais administrativos 2 226 1 165 1 363 2 528 0.64 0.61 0.67 0.64 3.3 11.1 15.8 13.6

14.Amortizações do exercício 462 239 276 515 0.13 0.13 0.14 0.13 -4.2 7.0 15.5 11.4

15.Provisões líquidas de reposições e anulações 149 125 67 192 0.04 0.07 0.03 0.05 -30.7 98.0 -22.2 28.8

16.Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 1 135 736 870 1 606 0.33 0.39 0.43 0.41 -6.0 43.4 39.8 41.4

17.Diferenças de consolidação negativas 0 -4 -9 -12 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

18.Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) 231 190 108 298 0.07 0.10 0.05 0.08 6.4 24.7 36.7 28.8

18.a) Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) – ajustado 189 190 108 298 0.05 0.10 0.05 0.08 -13.0 72.3 36.7 57.5

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 4 341 2 552 1 915 4 467 1.25 1.34 0.94 1.13 37.8 9.2 -4.5 2.9

19.a) Resultado antes de impostos e de interesses minoritários – ajustado (11.a-12-13-14-15-16-17+18.a) 3 970 2 552 1 915 4 467 1.15 1.34 0.94 1.13 25.4 29.8 -4.5 12.5

20.Imposto sobre os lucros do exercício 776 434 276 710 0.22 0.23 0.14 0.18 80.0 25.6 -35.9 -8.5

21.Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 3 565 2 118 1 639 3 757 1.03 1.11 0.80 0.95 31.2 6.4 4.1 5.4

21.a) Resultado antes de interesses minoritários – ajustado (19.a-20) 3 194 2 118 1 639 3 757 0.92 1.11 0.80 0.95 16.9 30.7 4.1 17.6

22.Interesses minoritários 607 388 295 683 0.18 0.20 0.14 0.17 51.2 8.4 18.6 12.6

23.Resultado líquido (21-22) 2 958 1 729 1 344 3 074 0.85 0.91 0.66 0.78 27.8 5.9 1.4 3.9

23.a) Resultado líquido – ajustado (21.a-22) 2 587 1 729 1 344 3 074 0.75 0.91 0.66 0.78 10.9 37.1 1.4 18.8

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas:O ajus ta men to efec tua do em al gu mas ru bri cas em 2006 re fe re-se à de du ção do efe i to de uma ope ra ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções de em pre sas no sec tor se gu ra dor re a li za da por um dos prin ci pais gru pos ban cá rios con si de ra dos na aná li se. Note-se, no en tan to, que não se efec tu ou o cor res pon den te ajus ta men -
to nas ru bri cas de im pos tos so bre os lu cros do exer cí cio e de in te res ses mi no ri tá ri os lí qui dos (li nhas 20 e 22). (a) Os da dos re la ti vos a se mes tres en con tram-se anu a li za dos. (b) As ta xas de va ri a ção ho mó lo gas re fe ren tes a 2006 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios con si de ra dos no Re la tó rio de Esta bi li da de Fi -
nan cei ra de 2006 do Ban co de Por tu gal, devido à indisponibilidade de demonstrações financeiras comparáveis para o total do sector bancário em 2005 e 2006.



i ção da ren di bi li da de de ca pi tais pró prios apre sen tou um com por ta men to se me lhan te (Grá fi co 4.2.4).i ção da ren di bi li da de de ca pi tais pró prios apre sen tou um com por ta men to se me lhan te (Grá fi co 4.2.4).

Em ter mos in ter na ci o na is, de acor do com a in for ma ção dis po ní vel para um pa i nel de ban cos eu ro -

peus, tam bém se re gis tou uma di mi nui ção da ren di bi li da de quer do ac ti vo quer dos ca pi tais pró prios

em 2007 (Grá fi cos 4.2.5 e 4.2.6)8. Neste contexto, o sistema bancário português terá mantido níveis

de rendibilidade relativamente favoráveis.

A li gei ra re du ção da ren di bi li da de do ac ti vo no con jun to de 2007, quan do ajus ta da da re es tru tu ra ção

de par ti ci pa ções ocor ri da em 2006 (com im pac to so bre tu do nos re sul ta dos da ali e na ção de ou tros ac -

ti vos fi nan cei ros), fi cou a de ver-se es sen ci al men te ao au men to das do ta ções de pro vi sões e im pa ri -

da de. Em sen ti do con trá rio, i.e. con tri bu in do fa vo ra vel men te para a va ri a ção da ren di bi li da de do

ac ti vo, é de sa lien tar a evo lu ção dos cus tos ope ra ci o na is (Grá fi co 4.2.7). Des te modo, os con tri bu tos

para a va ri a ção da ren di bi li da de as so ci a dos às do ta ções de pro vi sões e im pa ri da de e aos cus tos ope -

ra ci o na is per ma ne ce ram em li nha com o ob ser va do no pri me i ro se mes tre de 2007, enquanto o

impacto positivo da evolução dos resultados de operações financeiras se dissipou no decurso da

segunda metade do ano.

A mar gem fi nan cei ra, prin ci pal com po nen te dos re sul ta dos (ao cor res pon der a 58 por cen to do pro du -

to da acti vi da de), apre sen tou um cres ci men to de cer ca de 13 por cen to em 2007, pelo que o seu con -

tri bu to para a ren di bi li da de do ac ti vo per ma ne ceu pró xi mo do ob ser va do no ano ante rior. Re flec tin do

a su bi da das ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio e dos cus tos as so ci a dos a ou tras fon tes de fi nan cia -

men to, as ta xas de juro mé di as im plí ci tas nos sal dos to tais das prin ci pais ope ra ções ban cá rias ac ti vas 

e pas si vas man ti ve ram a tra jec tó ria as cen den te, as sis tin do-se, no con jun to do ano, a um au men to do

di fe ren cial en tre ta xas de juro im plí ci tas dos ac ti vos e dos pas si vos (Qua dro 4.2.3). Ape sar da su bi da

dos en car gos re la ci o na dos quer com as res pon sa bi li da des re pre sen ta das por tí tu los quer com os re -

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Capítulo 4

85

Gráfico 4.2.2

RENDIBILIDADE DO ACTIVO (ROA) E DOS

CAPITAIS PRÓPRIOS (ROE)
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in -
terr na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con -
jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se. Os in di -
ca do res de ren di bi li da de ajus ta dos ob têm-se após a de du ção aos re sul ta dos do im pac to
da ope ra ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções em em pre sas (no mea da men te na área
seguradora) realizada por um dos principais grupos bancários considerados.

(8) A comparação internacional efectuada neste capítulo tem por base um conjunto de instituições bancárias de 14 países da União Europeia com contas
relativas ao exercício de 2007 disponíveis na base de dados Bureu Van Dijk – Bankscope. Deste modo, assinale-se a existência de algumas diferenças de
conceitos e no perímetro de consolidação entre instituições face aos dados relativos ao sistema bancário português, o que limita a sua comparabilidade. 



cursos de clientes, a expansão do crédito líquido a clientes, cuja taxa de remuneração bruta é das

mais elevadas entre os activos bancários, permitiu compensar esse aumento (de acordo com a infor-

mação disponível, foi o efeito volume associado ao crédito que teve um contributo mais significativo
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RENDIBILIDADE DO ACTIVO DE UM PAINEL DE

BANCOS EUROPEUS
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Fonte: Bureau Van Dijk – Bankscope.

Nota: Distribuição empírica obtida recorrendo a métodos não paramétricos, nomeada-

mente a um kernel gaussiano que pondera as instituições pelo seu activo. É considerado

um conjunto de 83 instituições bancárias de 14 países da União Europeia com contas re-

lativas ao exercício de 2007 disponíveis na fonte referida à data de fecho de dados deste

relatório.
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Nota: Distribuição empírica obtida recorrendo a métodos não paramétricos, nomeada-

mente a um kernel gaussiano que pondera as instituições pelo seu activo. É considerado

um conjunto de 83 instituições bancárias de 14 países da União Europeia com contas re-

lativas ao exercício de 2007 disponíveis na fonte referida à data de fecho de dados deste

relatório.
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Distribuição empírica obtida recorrendo a um Kernel gaussiano que pondera as

instituições pelo seu activo; indicador calculado considerando o resultado antes de im-

postos e de interesses minoritários. Os indicadores ajustados obtêm-se após a dedução

aos resultados do impacto da operação de reestruturação de participações em empre-

sas (nomeadamente da área seguradora) que ocorreu num dos principais grupos consi-

derados em 2006 e dos custos associados à Oferta Pública de Aquisição entre os grupos

Millennium BCP e BPI em 2007.
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Nota: Distribuição empírica obtida recorrendo a um kernel gaussiano que pondera as

instituições pelo seu activo; indicador calculado considerando o resultado antes de im-

postos e de interesses minoritários. Os indicadores ajustados obtêm-se após a dedução

aos resultados do impacto da operação de reestruturação de participações em empre-

sas (nomeadamente da área seguradora) que ocorreu num dos principais grupos consi-

derados em 2006 e dos custos associados à Oferta Pública de Aquisição entre os grupos

Millennium BCP e BPI em 2007.

Gráfico 4.2.5



para o aumento da margem financeira, em particular na segunda metade do ano). Refira-se ainda

que, no segundo semestre de 2007, num contexto de subida generalizada das taxas de juro, o

aumento da margem nas operações com clientes permitiu compensar a deterioração da margem

subjacente às posições activas e passivas em instrumentos de mercado por grosso.

No que diz respeito às operações com clientes, a margem de juro total nestas operações voltou a re-

gistar um aumento, prosseguindo a trajectória observada desde o final de 2005. Este aumento resul-

tou, sobretudo, do acréscimo do diferencial nas operações passivas relativamente às taxas de juro do

mercado monetário, uma vez que o diferencial das operações activas face a estas taxas manteve uma

evolução descendente, embora tenha apresentado uma relativa estabilidade no último trimestre do

ano (Gráfico 4.2.8). Normalmente, em períodos de subida das taxas de juro do mercado monetário,

verifica-se um alargamento do diferencial total devido ao desfasamento temporal observado na trans-

missão de variações destas taxas às taxas de juros de saldos das operações com clientes, o qual é

mais acentuado nas operações passivas. Adicionalmente, o facto dos depósitos à vista de clientes se-

rem remunerados a uma taxa significativamente mais baixa que os restantes recursos de clientes e

apresentarem uma menor sensibilidade a variações das taxas de juro do mercado monetário, num

contexto de subida de taxas de juro, contribui também para o aumento do diferencial entre taxas acti-

vas e passivas. Note-se, contudo, que no quarto trimestre do ano, o diferencial relativo a depósitos a

prazo apresentou uma relativa estabilização, o que terá estado associado à adopção de estratégias

de captação de recursos de clientes mais concorrenciais por parte dos bancos, num contexto de

deterioração das condições de financiamento nos mercados internacionais por grosso.

O estreitamento do diferencial de taxa de juro nas operações activas com clientes, observado em to-

dos os segmentos de empréstimos, terá continuado a reflectir a pressão concorrencial entre institui-

ções bancárias, de acordo com as respostas dos principais grupos bancários ao Inquérito aos Bancos

sobre o Mercado de Crédito (Gráficos 4.2.8 e 4.2.9). No entanto, no final de 2007, este factor terá per-

dido importância, sobretudo para os empréstimos a particulares para aquisição de habitação. Parale-

lamente, a redução do diferencial estará também relacionada com a alteração na estrutura de prazos
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Gráfico 4.2.7

VARIAÇÃO DA RENDIBILIDADE DO ACTIVO – ROA
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Fonte: Banco de Portugal.

Notas: A rendibilidade do activo é calculada considerando os resultados antes de impostos e de interesses minoritários. A quebra de série apresentada corresponde a uma alteração do

conjunto de instituições bancárias em análise, na sequência do aumento do número de instituições que apresentam as respectivas demostrações financeiras de acordo com as normas

internacionais de contabilidade. (a) Exclui resultados associados a uma operação de reestruturação de participações em empresas (nomeadamente da área seguradora) realizada por

um dos principais grupos considerados em 2006. (b) Custos operacionais incluem os custos com o pessoal, os gastos gerais administrativos e as amortizações. (c) Apropriação de

resultados de associadas e empreedimentos conjuntos (equivalência patrimonial).
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Impacto de uma operação de reestruturação de participações em em-
presas (na área seguradora) realizada por um dos principais grupos
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Variação do ROA – ajustado
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Quadro 4.2.3

TAXAS DE JURO MÉDIAS IMPLÍCITAS DAS PRINCIPAIS RUBRICAS DO BALANÇO (a)

Em percentagem

Por memória: (b)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007

2006 2007

S1 S2 S1 S2

Activos remunerados com juros 5.44 4.24 3.88 3.30 4.22 4.56 4.60 5.43 4.38 4.81 5.16 5.69

dos quais:

Activos interbancários (c) 4.09 2.79 2.23 1.77 2.69 3.71 3.87 4.21 3.48 4.22 4.07 4.36

Activos não interbancários

Crédito 6.26 4.94 4.60 4.00 4.56 4.86 4.88 5.77 4.69 5.08 5.50 6.02

Títulos 5.05 4.08 3.96 2.94 4.85 4.52 4.32 5.70 4.07 4.56 5.59 5.92

Passivos remunerados com juros 3.59 2.61 2.28 1.87 2.32 2.71 2.77 3.51 2.51 3.01 3.25 3.77

dos quais:

Passivos interbancários (d) 4.42 3.00 2.42 2.02 2.89 3.58 3.50 4.51 3.14 3.89 4.22 4.80

Passivos não interbancários

Depósitos 2.81 2.10 1.80 1.45 1.60 1.80 1.91 2.44 1.80 2.03 2.24 2.62

Títulos 4.12 3.17 3.12 2.46 3.03 3.72 3.68 4.37 3.12 4.11 4.01 4.73

Passivos subordinados 5.48 4.53 4.30 3.72 4.61 4.82 4.82 5.44 4.76 4.92 5.37 5.51

Diferenciais (pontos percentuais):

Activos remunerados-passivos remunerados 1.86 1.63 1.60 1.43 1.90 1.84 1.83 1.92 1.87 1.80 1.92 1.92

Crédito-depósitos 3.45 2.84 2.81 2.56 2.96 3.05 2.97 3.33 2.90 3.05 3.26 3.39

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in ter na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui -
ções em aná li se. (a) Ta xas de juro mé dia im plí ci tas cal cu la das como o rá cio en tre o flu xo de ju ros acu mu la do no ano e o stock mé dio da cor res pon den te ru bri ca do ba lan ço. (b) Ta xas de juro mé dia im plí ci tas cal cu la das como o rá cio en tre o flu xo de ju ros e o stock mé dio da cor res pon den te ru bri ca do ba lan ço se mes tra is.(c) Inclui
ca i xa, de pó si tos à or dem no Ban co de Por tu gal, dis po ni bi li da des so bre ins ti tui ções de cré di to e apli ca ções em ins ti tui ções de crédito. (d) Inclui recursos de bancos centrais e outras instituições de crédito.



dos sal dos dos em prés ti mos a par ti cu la res para con su mo e ou tros fins. De fac to, em 2007, as sis tiu-se 

a um novo au men to do peso re la ti vo dos em prés ti mos com ma tu ri da de su pe rior a 5 anos, em li nha

com a ace le ra ção do con su mo de bens du ra dou ros, cuja taxa de juro do sal do é com pa ra ti va men te

mais ba i xa (Grá fi co 4.2.10). Por fim, ape sar dos ban cos te rem in di ca do a adop ção de cri té ri os mais

res tri ti vos, no mea da men te a apli ca ção de spreads mais ele va dos, registou-se uma relativa

estabilidade do diferencial total das operações activas com clientes relativamente às taxas de juro do

mercado monetário no final de 2007.

O ren di men to de ser vi ços e co mis sões (lí qui dos) re gis tou um cres ci men to de cer ca de 13 por cen to,

que se re flec tiu numa di mi nui ção mar gi nal do res pec ti vo con tri bu to para a ren di bi li da de do ac ti vo9. No

en tan to, esta evo lu ção foi ne ga ti va men te in flu en ci a da pelo for te au men to das co mis sões pa gas por

ser vi ços pres ta dos por ter ce i ros, re la ci o na das com os cus tos re fe ren tes à OPA e ao pro jec to de fu são

en tre os gru pos ban cá rios Mil len ni um BCP e BPI. Ex cluin do es tes cus tos, o au men to dos ren di men tos 

de ser vi ços e co mis sões si tuar-se-ia pró xi mo de 17 por cen to, en quan to o seu con tri bu to para a ren di -

bi li da de re gis ta ria um au men to (Grá fi co 4.2.11). As co mis sões as so ci a das a ser vi ços (em par ti cu lar

as re la ti vas a ou tros ser vi ços e a ope ra ções de crédito) e a operações realizadas por conta de

terceiros sobre títulos foram as principais responsáveis por este aumento.

Os re sul ta dos ob ti dos em ope ra ções fi nan cei ras, após a cor rec ção do im pac to da men ci o na da ope ra -

ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções ocor ri da em 2006, apre sen ta ram um cres ci men to pró xi mo de

14 por cen to, o que cor res pon deu a um con tri bu to vir tu al men te nulo para a va ri a ção da ren di bi li da de

do ac ti vo10. Nes te agre ga do, é de sa lien tar os re sul ta dos po si ti vos as so ci a dos à ali e na ção de ac ti vos

fi nan cei ros dis po ní veis para ven da, onde se in cluem as mais va li as ob ti das na ven da de al gu mas par -
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Gráfico 4.2.8

DIFERENCIAIS DE TAXA DE JURO NAS
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Diferencial Total

mm6 da taxa Euribor 6 meses

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Os di fe ren ciais por tipo de ope ra ção fo ram cal cu la dos como a di fe ren ça en tre as
ta xas de juro de sal dos (dis po ni bi li za das pe las Esta tís ti cas Mo ne tá rias e Fi nan cei ras) e
uma mé dia mó vel de seis me ses da Eu ri bor a 6 me ses. O di fe ren cial to tal cor res pon de à
di fe ren ça en tre a taxa de juro dos em prés ti mos e a taxa de ju ros dos depósitos. Última
observação: Março de 2008.

Gráfico 4.2.9

DIFERENCIAIS DE TAXAS DE JURO DE

OPERAÇÕES ACTIVAS COM CLIENTES
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Di fe ren ciais cal cu la dos como a di fe ren ça en tre as mé di as anu a is das ta xas de juro
de sal dos (dis po ni bi li za das pe las Esta tís ti cas Mo ne tá rias e Fi nan cei ras) e uma mé dia
mó vel de seis me ses da Eu ri bor a 6 me ses. Última observação: Março de 2008.

(9) Em 2007, através do Decreto-Lei n.º 51/2007 de 7 de Março de 2007 e posteriormente esclarecido pela carta circular n.º 93/07 do Banco de Portugal,
definiu-se um novo enquadramento legal para as comissões relacionadas com empréstimos à habitação. De acordo com a nova regulamentação, as
comissões associadas ao reembolso antecipado do crédito à habitação ou transferências deste crédito para outras instituições deixaram de ser permitidas.

(10) Os resultados associados a operações financeiras correspondem à soma dos Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através 
de resultados, dos Resultados de activos financeiros disponíveis para venda,  dos Resultados de reavaliação cambial e dos Resultados de alienação de
outros activos financeiros.



ti ci pa ções. O com por ta men to das res tan tes com po nen tes des tes re sul ta dos ori gi nou um con tri bu to

ne ga ti vo para a evo lu ção da ren di bi li da de, re flec tin do a di mi nui ção dos re sul ta dos as so ci a dos a re a -

va li a ções cam bi a is e ou tros ac ti vos fi nan cei ros, bem como o im pac to da tur bu lên cia nos mer ca dos fi -

nan cei ros in ter na ci o na is ob ser va da no se gun do se mes tre do ano nos ac ti vos e pas si vos fi nan cei ros

ava li a dos ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos11.

Na se quên cia dos de sen vol vi men tos atrás men ci o na dos, o pro du to da acti vi da de re gis tou uma di mi -

nui ção do res pec ti vo con tri bu to para a ren di bi li da de do sis te ma ban cá rio, apre sen tan do um cres ci -

men to em tor no de 13 por cen to (ex cluin do dos re sul ta dos em 2006 o im pac to da re fe ri da operação de 

reestruturação de participações).

Em 2007, a evo lu ção dos cus tos ope ra ci o na is vol tou a con tri bu ir fa vo ra vel men te para a evo lu ção da

ren di bi li da de do ac ti vo. Esta evo lu ção ve ri fi cou-se não obs tan te o au men to dos cus tos ine ren tes à ex -

pan são da rede, em par ti cu lar nos mer ca dos ex ter nos, e dos cus tos com re for mas an te ci pa das. A ru -

bri ca de cus tos com o pes soal (prin ci pal com po nen te dos cus tos ope ra ci o na is) au men tou

apro xi ma da men te 5 por cen to, re flec tin do es sen ci al men te o cres ci men to das re mu ne ra ções dos em -

pre ga dos, par ci al men te com pen sa do pela di mi nui ção dos en car gos so ciais obri ga tó ri os (em par ti cu -

lar, com fun dos de pen sões). Assim, em 2007, o in di ca dor cost to in co me man te ve a ten dên cia

des cen den te, ain da que de for ma li gei ra, si tuan do-se em cer ca de 53 por cen to12 (Grá fi co 4.2.12).

Ape sar da dis tri bu i ção des te in di ca dor ter per ma ne ci do bi-mo dal em 2007, re gis tou-se uma maio r

con cen tra ção em tor no de ní veis mais bai xos, por com pa ra ção com a dis tri bu i ção ajus ta da do ano
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Gráfico 4.2.10

TAXAS DE JURO DOS EMPRÉSTIMOS A

PARTICULARES PARA CONSUMO E OUTROS FINS

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Os da dos sub ja cen tes a este grá fi co fo ram dis po ní bi li za dos pe las Esta tís ti cas Mo -
ne tá rias e Fi nan cei ras. As ta xas de juro apre sen ta das fo ram cal cu la das com base nos
sal dos dos em prés ti mos em aná li se. Última observação: Março de 2008.

 

0

2

4

6

8

10

Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

30

35

40

45

50

55

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m
d

o
s

e
m

p
ré

s
tim

o
s

p
a

ra
c
o

n
s
u

m
o

e
o

u
tr

o
s

fin
s

Gráfico 4.2.11

RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

(LÍQUIDOS)

Em percentagem do activo médio
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Rendimento de serviços e comissões

Rendimento de serviços e comissões - ajustado

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in -
terr na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con -
jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se. O in di -
ca dor ajus ta do ob te ve-se após a de du ção dos en car gos re la ci o na dos com o pro ces so de 
Oferta Pública de Aquisição entre os grupos Millennium BCP e BPI. 

Peso das ope ra ções com ma tu ri da de su pe rior a 5 anos
(esc. dir.)

Taxa de juro de ope ra ções com ma tu ri da de su pe rior a 5 anos

Taxa de juro de ope ra ções com ma tu ri da de en tre1 e 5 anos

Taxa de juro de ope ra ções com ma tu ri da de até 1 ano

Taxa de juro to tal

(11) Os resultados associados a operações financeiras são analisados com maior detalhe na “Secção 4.4 Risco de mercado”. 

(12) O indicador cost to income corresponde ao rácio entre os custos operacionais (definidos como o somatório dos custos com o pessoal, dos gastos
administrativos e das amortizações) e o produto da actividade.



ante rior (Grá fi co 4.2.13). A in for ma ção dis po ní vel para um con jun to de ban cos eu ro peus su ge re uma

me lho ria do in di ca dor cost to in co me tam bém a ní vel in ter na cio nal (Grá fi co 4.2.14). Pese em bo ra al -

gu ma di fe ren ça de con ce i tos, os ban cos por tu gue ses te rão con ti nu a do a com pa rar fa vo ra vel men te

com a amos tra de ban cos eu ro peus uti li za da13.

O au men to si gni fi ca ti vo das pro vi sões e per das de im pa ri da de, de cer ca de 40 por cen to, tra du ziu-se

no prin ci pal con tri bu to ne ga ti vo para a evo lu ção da ren di bi li da de do ac ti vo em 2007. Este com por ta -

men to re sul tou so bre tu do do au men to das pro vi sões e im pa ri da de as so ci a das a cré di to a cli en tes, re -

flec tin do uma ava li a ção me nos fa vo rá vel da ca pa ci da de fi nan cei ra dos cli en tes por par te das

ins ti tui ções ban cá rias. No úl ti mo tri mes tre do ano, sa li en te-se o cres ci men to da im pa ri da de as so cia da 

à re a va li a ção de ac ti vos, con cen tra do num dos principais grupos bancários, o que esteve associado

às perturbações verificadas nos mercados financeiros.

Fi nal men te, o cres ci men to da acti vi da de in ter na cio nal tem vin do a re flec tir-se num au men to da res -

pec ti va im por tân cia no to tal dos re sul ta dos das ins ti tui ções ban cá rias, re pre sen tan do, de acor do com

a in for ma ção dis po ní vel, cer ca de 20 por cen to dos re sul ta dos con so li da dos em 2007 (Qua dro 4.2.4).

À se me lhan ça dos úl ti mos anos, os re sul ta dos re la ci o na dos com in ter me dia ção fi nan cei ra mais tra di -

ci o nal e co bran ça de co mis sões cons ti tu í ram os prin ci pais ele men tos para o au men to dos re sul ta dos,

ao apre sen ta rem ta xas de cres ci men to su pe ri o res a 30 por cen to. Em sen ti do opos to, re fi ra-se o cres -

ci men to si gni fi ca ti vo dos cus tos com pes soal e gas tos ad mi nis tra ti vos, em li nha com a ex pan são da

acti vi da de verificada nestes mercados, correspondendo a um contributo relevante para a evolução

deste agregado em termos consolidados.
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Gráfico 4.2.12

RÁCIO COST TO INCOME
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas
in terr na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do
con jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta -
da em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se. O in -
di ca dor ajus ta do obtém  -se após de du ção aos re sul ta dos de 2006 do im pac to da
ope ra ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções em empresas na área seguradora realizada 
por um dos principais grupos bancários.

(13) O conceito de cost to income utilizado na comparação internacional corresponde a uma definição mais alargada de proveitos e, principalmente, de custos
que aquela utilizada pelo Banco de Portugal na avaliação da eficiência na geração de resultados (que recorre aos custos operacionais e ao produto
bancário). Isto deve-se à impossibilidade de obter no Bankscope a informação com a desagregação necessária para replicar para os restantes países
europeus o cálculo deste último rácio.



4.3 Adequação de fundos próprios 

Em 2007, ini ci ou-se a apli ca ção do Novo Acor do de Ca pi tal, tam bém co nhe ci do como Ba si le ia II. Um

dos ob jec ti vos as so ci a dos ao re gi me pru den ci al de Ba si le ia II con sis te em as se gu rar uma maio r sen -

si bi li da de dos re qui si tos de fun dos pró prios ao per fil de ris co efec ti vo das ins ti tui ções ban cá rias, in clu -
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Quadro 4.2.4

ACTIVIDADE INTERNACIONAL

Contribuição do agregado das filiais estrangeiras

Em percentagem

Taxa de variação

homóloga

Peso relativo para o agregado total

2007 2006 2007

Margem financeira 37.8 13.3 16.1

Comissões 38.0 15.7 19.2

Produto da actividade 33.7 13.7 16.8

Gastos administrativos 24.2 36.9 40.4

Custos com pessoal 25.2 12.7 15.1

Imparidade 54.7 9.2 10.0

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários 39.9 15.4 20.9

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Esti ma ti vas do Ban co de Por tu gal cal cu la das com base na in for ma ção so li ci ta da pela Instru ção n.º 14/2006.

Gráfico 4.2.13

RÁCIO COST TO INCOME
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a um Ker nel ga us si a no que pon de ra as
ins ti tui ções pelo ac ti vo to tal; in di ca dor cal cu la do como o quo ci en te en tre os cus tos ope ra -
ci o na is (de fi ni dos como o so ma tó rio dos cus tos com pes soal, dos cus tos ad mi nis tra ti vos
e das de pre ci a ções) e o pro du to da acti vi da de. O in di ca dor ajus ta do obtém  -se após de -
du ção ao pro du to da acti vi da de do im pac to da ope ra ção de re es tru tu ra ção de par ti ci pa -
ções em em pre sas (nomeadamente da área seguradora) que ocorreu em um dos
principais grupos considerados.

Gráfico 4.2.14

RÁCIO COST TO INCOME DE UM PAINEL DE

BANCOS EUROPEUS
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Fon te: Bu re au Van Dijk – Bank sco pe.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu ac ti vo. É con si de ra do
um con jun to de 80 ins ti tui ções ban cá rias de 14 países da União Eu ro peia com con tas re -
la ti vas ao exer cí cio de 2007 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.



in do a co ber tu ra mais abran gen te dos ris cos como se jam os ris cos ope ra ci o na is14. To da via, a

Di rec ti va Co mu ni tá ria 2006/48/CE per mi tia que as ins ti tui ções ban cá rias op tas sem ain da em 2007

pelo re gi me pru den ci al ante rior – Ba si le ia I. Esta prer ro ga ti va foi uti li za da pela ge ne ra li da de das ins ti -

tui ções ban cá rias em Por tu gal, ten do ape nas duas ins ti tui ções adop ta do o novo re gi me (ape sar de no 

iní cio de 2007 um nú me ro si gni fi ca ti va men te maio r ter pre vis to a adop ção do novo acor do no de cur so

do ano)15. Note-se, no en tan to, que a partir do início de 2008 todas as instituições tiveram que adoptar

o regime prudencial de Basileia II na determinação dos requisitos de capital.

O rá cio de ade qua ção glo bal de fun dos pró prios do sis te ma ban cá rio em 2007, ava li a do em base con -

so li da da, re gis tou uma di mi nui ção, si tuan do-se em 10.2 por cen to (11.0 por cen to em De zem bro de

2006) (Grá fi co 4.3.1). A evo lu ção do rá cio tra du ziu o au men to si gni fi ca ti vo dos re qui si tos de fun dos

pró prios, de cer ca de 16 por cen to, ape nas par ci al men te com pen sa do pelo au men to dos fun dos pró -

prios to tais, pró xi mo de 8 por cen to (Qua dro 4.3.1). No mes mo pe río do, o rá cio de ade qua ção de fun -

dos pró prios de base (Tier I) apre sen tou igual men te um de crés ci mo, de 7.8 por cen to para 6.7 por

cen to, em bo ra esta re du ção te nha re flec ti do, em par te, uma al te ra ção re gu la men tar in tro du zi da no

de cur so de 2007 re la ci o na da com as deduções aos fundos próprios (com impacto estimado neste

rácio de 0.3 pontos percentuais).

O au men to dos fun dos pró prios to tais re flec tiu, na pri mei ra me ta de do ano, os con tri bu tos po si ti vos da 

evo lu ção dos re sul ta dos, do au men to de in te res ses mi no ri tá ri os e da evo lu ção das re ser vas de re a va -

li a ção re la ci o na das com va ria ções de va lor dos ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da. To da via,

esta úl ti ma com po nen te foi afec ta da, no se gun do se mes tre, pela tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei -

ros in ter na ci o na is, ten do re ver ti do par te dos ga nhos re a li za dos na pri mei ra me ta de do ano. No se gun -

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Capítulo 4

93

Gráfico 4.3.1

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in -
terr na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con -
jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se. O rá cio
de ade qua ção de fun dos pró prios de base ajus ta do foi cal cu la do ten do em con si de ra ção
os fundos próprios de base antes das deduções associadas aos mesmos.

(14) Os objectivos e principais características do Novo Acordo de Capital foram apresentados no “Capítulo 7 Enquadramento regulamentar”, Banco de
Portugal, Relatório de Estabilidade 2004. Por sua vez, o documento que agrega todas as alterações efectuadas ao Acordo de Capital original foi publicado
em Julho de 2006 e pode ser consultado em http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm. Para mais detalhes sobre o processo de adopção do Novo Acordo de
Capital em Portugal veja-se “Caixa 4.2 A adopção das regras de Basileia II em Portugal”, Banco de Portugal,  Relatório de Estabilidade Financeira 2006. No 
entanto, algumas das instituições que inicialmente previam adoptar Basileia II em 2007 não o concretizaram.  

(15) As duas instituições bancárias que adoptaram o regime prudencial associado a Basileia II em 2007 representavam, no final de ano, pouco mais de 1 por
cento do activo total das instituições em análise. 
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Quadro 4.3.1

ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Variação homóloga

2004 2005 2006 2006 2007 2006 2007

Dez. Dez. Dez. Dez. Jun. Dez. Dez. Dez.

Em percentagem

1. Fundos Próprios 19 975 23 719 25 360 26 582 27 346 28 680 7.1 7.9

1.1. Fundos próprios de base 13 729 14 891 17 851 18 917 18 495 18 806 20.0 -

1.2. Fundos próprios complementares 8 337 10 776 9 914 10 076 9 932 10 603 -7.7 -

1.3. Deduções 2 092 1 948 2 405 2 415 1 102 745 23.4 -

1.4. Fundos próprios suplementares 1 0 0 4 20 17

2. Requisitos de fundos próprios 15 679 16 830 18 599 19 292 21 055 22 431 10.5 16.3

Em pontos percentuais

3. Rácios (em percentagem)

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 127.4 140.9 136.4 137.8 129.9 127.9 -4.2 -9.9

3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5) 10.2 11.3 10.9 11.0 10.4 10.2 -0.3 -0.8

3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5) 7.0 7.1 7.7 7.8 7.0 6.7 0.6 -1.1

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da cor res pon de ao alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se nes te re la tó rio, pas san do a in clu ir as ins ti tui ções que adop ta ram as nor mas in ter na ci o na is de con ta bi li da de em 2006. Em 2007, não é pos sí vel cal cu lar as ta xas de va ri a ção para as com po nen tes dos fun dos pró prios, uma
vez que os fun dos pró prios de base e com ple men ta res pas sa ram a de du zir di rec ta men te alguns elementos que antes integravam a componente “Deduções”.



do se mes tre, des ta ca ram-se tam bém, com um con tri bu to po si ti vo para a evo lu ção dos fun dos

pró prios, o aumento dos empréstimos subordinados e, em menor grau, os aumentos de capital

efectuados por alguns bancos.

Re la ti va men te aos fun dos pró prios, re fi ra-se ain da que a evo lu ção das suas com po nen tes foi in flu en -

ci a da por uma al te ra ção re gu la men tar in tro du zi da no de cur so de 2007 re la ti va ao mé to do de de du ção

de al gu mas par ti ci pa ções e ins tru men tos fi nan cei ros de ti dos pe las ins ti tui ções ban cá rias. De acor do

com o novo tra ta men to pru den ci al, par te das de du ções que an te ri or men te eram efec tua das aos fun -

dos pró prios to tais pas sa ram a ser de du zi das di rec ta men te aos fun dos pró prios de base e aos fun dos

pró prios com ple men ta res16. Des te modo, ape sar de não ter um im pac to di rec to no mon tan te dos fun -

dos pró prios to tais, o novo mé to do de de du ção al te rou os con ce i tos as so ci a dos aos fun dos pró prios

de base e com ple men ta res ele gí ve is para efe i tos de sol va bi li da de e às de du ções a fun dos pró prios to -

tais17. 

No que res pe i ta aos ac ti vos pon de ra dos pelo ris co, o au men to ob ser va do es te ve em li nha com a ex -

pan são do cré di to con ce di do ao sec tor pri va do não fi nan cei ro. Nes te con tex to, é de sa lien tar a ace le -

ra ção si gni fi ca ti va dos em prés ti mos a so ci e da des não fi nan cei ras e a par ti cu la res para con su mo e

ou tros fins, uma vez que es tes em prés ti mos ori gi nam re qui si tos de ca pi tal mais ele va dos quan do

com pa ra dos com os em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção (na me di da em que não têm as so ci a -

dos, de um modo ge ral, ga ran ti as reais). Ape sar da me nor exi gên cia em ter mos de re qui si tos de fun -

dos pró prios, a ma nu ten ção de ta xas de cres ci men to ele va das nos em prés ti mos para aquisição de

habitação teve também um contributo relevante para o aumento dos activos ponderados pelo risco.

A de te rio ra ção do rá cio de ade qua ção glo bal de fun dos pró prios pa re ce ter sido co mum à ge ne ra li da -

de das ins ti tui ções ban cá rias em aná li se, con for me ilus tra do pela des lo ca ção para a es quer da da res -

pec ti va dis tri bu i ção (Grá fi co 4.3.2). Esta evo lu ção terá es ta do em li nha com o ob ser va do para um

con jun to de ban cos eu ro peus, man ten do-se os ban cos por tu gue ses en tre aque les com rá cios de sol -

va bi li da de mais re du zi dos (Grá fi co 4.3.3)18. No con jun to dos prin ci pais gru pos ban cá rios, des ta -

cou-se, por um lado, uma di mi nui ção acen tua da no rá cio de ade qua ção glo bal de um dos gru pos e,

por ou tro, uma me lho ria do rá cio no ban co que apre sen ta va no fi nal de 2006 o ní vel mais re du zi do.

Re la ti va men te ao rá cio de ade qua ção dos fun dos pró prios de base (Tier I), a dis tri bu i ção apre sen tou

igual men te uma des lo ca ção para a es quer da, a qual foi re for ça da pela re fe ri da al te ra ção do método

de deduções, tendo os bancos portugueses mantido uma posição desfavorável no contexto europeu

(Gráficos 4.3.4 e 4.3.5).

Pe ran te es tes de sen vol vi men tos, por oca sião da apre sen ta ção dos res pec ti vos re sul ta dos de 2007,

al guns gru pos ban cá rios in di ca ram a in ten ção de efec tuar au men tos de ca pi tal no de cur so de 2008,

com vis ta a me lho rar os ní veis dos rá cios de ade qua ção de fun dos pró prios. Alguns des ses au men tos

es tão já con cre ti za dos ou sê-lo-ão até ao fi nal do pri me i ro se mes tre. Note-se, con tu do, que a tur bu -
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(16) Alteração regulamentar introduzida pelo Aviso nº 4/2007 do Banco de Portugal, que faz parte da transposição da Directiva Comunitária nº2006/48/CE do
Parlamento Europeu, de 14 de Julho de 2006. De acordo com esta regulamentação, os elementos identificados no nº2 do nº 8º do Aviso 12/92, entre os
quais se incluem participações e instrumentos financeiros detidos pela instituição em outras instituições financeiras ou em entidades seguradoras (quando
superiores a 10 e 20 por cento do capital das referidas instituições, respectivamente), passaram a ser deduzidos em 50 por cento aos fundos próprios de
base e em 50 por cento aos fundos próprios complementares, depois de aplicados os limites de elegibilidade dos fundos próprios complementares em
função dos fundos próprios de base.

(17) A comparação temporal dos agregados que constituem os fundos próprios foi igualmente condicionada pela alteração dos mapas de reporte prudencial,
introduzida pela Instrução nº23/2007, na sequência de um projecto do Comité das Autoridades de Supervisão Bancária (CEBS). Este projecto visa o
desenvolvimento de um modelo de reporte comum a diferentes países para o rácio de adequação de fundos próprios, em consonância com o novo quadro
legislativo comunitário relativo ao regime de adequação de fundos próprios. Na sequência desta alteração, algumas componentes dos diferentes mapas
prudenciais, quer relativas aos fundos próprios quer aos requisitos de fundos próprios, deixaram de ter correspondência directa com as definições dos
modelos de reporte anteriores.

(18) Note-se, contudo, que a comparação internacional dos rácios de solvabilidade se encontra condicionada por diferenças na regulamentação prudencial
entre países e por algumas características dos sistemas bancários que influenciam a constituição de capital acima do mínimo regulamentar, como sejam a
rendibilidade do activo e o peso relativo dos bancos de maior dimensão no total do sistema. Neste contexto, para uma revisão da literatura e uma
abordagem empírica ao caso português, veja-se o artigo Boucinha, M. e Ribeiro, N. “Determinantes do excesso de capital dos bancos portugueses”,
apresentado neste Relatório. 
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Gráfico 4.3.2

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca re cor ren do a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui -
ções pelo to tal do ac ti vo. Indi ca dor de fi ni do como Fun dos pró prios / (Requisitos totais *
12.5)

Gráfico 4.3.3

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE CAPITAL DE UM

PAINEL DE BANCOS EUROPEUS
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Fon te: Bu re au Van Dijk – Bank sco pe.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu ac ti vo. É con si de ra do
um con jun to de 60 ins ti tui ções ban cá rias de 14 países da União Eu ro peia com con tas re -
la ti vas ao exer cí cio de 2007 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.

Gráfico 4.3.4

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

DE BASE – TIER I

Distribuição empírica

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dez-06
Dez-07
Dez-07 - ajustado

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca re cor ren do a um Ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui -
ções pelo to tal do ac ti vo. Indi ca dor de fi ni do como Fun dos pró prios de base / (Re qui si tos
to tais * 12.5). O in di ca dor ajus ta do foi ob ti do ten do em con si de ra ção os fun dos pró prios
de base ex cluin do as de du ções que pas sa ram em 2007 a ser efec tua das di rec ta men te a
es tes fun dos, quan do an tes in te gra vam a componente de deduções aos fundos próprios
totais.

Gráfico 4.3.5

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

DE BASE – TIER I – DE UM PAINEL DE BANCOS

EUROPEUS
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Fon te: Bu re au Van Dijk – Bank sco pe.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu ac ti vo. É con si de ra do
um con jun to de 59 ins ti tui ções ban cá rias de 14 países da União Eu ro peia com con tas re -
la ti vas ao exer cí cio de 2007 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.



lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is em 2008 ten de rá a influenciar as condições em que

futuros aumentos serão efectuados. 

A per sis tên cia de um com por ta men to des fa vo rá vel dos mer ca dos de ca pi tais in ter na ci o na is po de rá

con di ci o nar ad ver sa men te a evo lu ção dos fun dos pró prios to tais. Com efe i to, os fun dos pró prios po -

de rão re du zir-se atra vés da va ri a ção de va lor da car tei ra de ac ti vos dis po ní veis para ven da, uma vez

que os ga nhos não re a li za dos nes ta car tei ra são re co nhe ci dos em 45 por cen to nos fun dos pró prios

com ple men ta res, en quan to as per das de va lor não re a li za das são re co nhe ci das na sua to ta li da de nos 

fun dos pró prios de base. Esta si tua ção po de rá ser par ti cu lar men te im por tan te para a de ter mi na ção

dos fun dos pró prios to tais na me di da em que o mon tan te ele gí vel de fun dos pró prios com ple men ta res 

não pode ul tra pas sar o va lor dos fun dos pró prios de base, i.e., o mon tan te de fun dos pró prios com ple -

men ta res po de rá não ser ace i te na sua to ta li da de para efe i tos de sol va bi li da de de vi do à res tri ção de

va lor dos fun dos pró prios de base. Pa ra le la men te, o im pac to ne ga ti vo nos fun dos pró prios po de rá

ocor rer atra vés do au men to das res pon sa bi li da des com fun dos de pen sões de em pre ga dos, os quais

são par ti cu lar men te sen sí ve is a flu tu a ções de pre ços nos mer ca dos ac ci o nis tas. Por fim, sa li en te-se

ainda o impacto nos fundos próprios decorrente de um comportamento menos favorável dos

resultados, associado a um aumento de imparidade e perdas de valor de activos avaliados a valor de

mercado. 

4.4. Risco de mercado

A ava li a ção do sis te ma ban cá rio na pers pec ti va dos mer ca dos fi nan cei ros

Nos úl ti mos anos, a acti vi da de do sis te ma ban cá rio por tu guês foi de sen vol vi da num con tex to fi nan -

cei ro in ter na cio nal es pe ci al men te fa vo rá vel, ca rac te ri za do por uma pro gres si va glo ba li za ção e por

con di ções de fi nan cia men to par ti cu lar men te be nig nas no que res pe i ta quer ao cus to quer à quan ti da -

de de fun dos dis po ní veis. Efec ti va men te, a par de va lo ri za ções subs tan ci a is nos mer ca dos ac ci o nis -

tas e de re du zi da vo la ti li da de nes tes mer ca dos, as sis tiu-se, des de o iní cio de 2004, à di mi nui ção

gra du al dos pré mi os de ris co na ge ne ra li da de dos mer ca dos fi nan cei ros para ní veis his to ri ca men te

re du zi dos, mes mo em clas ses de ac ti vos de maio r ris co. A per sis tên cia des ta si tua ção, ain da que

cons ti tu in do um in dí cio de uma ava li a ção de ris co me nos ade qua da por par te dos in ves ti do res, fa ci li -

tou si gni fi ca ti va men te a cap ta ção de fun ding pela ge ne ra li da de das ins ti tui ções fi nan cei ras de eco no -

mias avan ça das que as sim ex pan di ram a sua acti vi da de e de sen vol ve ram no vos pro du tos, de

cres cen te so fis ti ca ção. Por seu tur no, os res pec ti vos in di ca do res de ren di bi li da de e ris co re gis ta ram

me lho ri as subs tan ci a is, re flec tin do in ter-alia o cres ci men to acen tu a do da acti vi da de cre di tí cia e a ob -

ten ção de fi nan cia men to a cus to re la ti va men te re du zi do. Num con tex to de for te in te gra ção

económica e financeira, os desenvolvimentos observados pelo sistema bancário português ao longo

dos últimos anos evidenciaram o perfil acima descrito, partilhado pela generalidade das instituições

financeiras, quer da área do euro quer de outras economias avançadas.

Em 2007, a ava li a ção do sis te ma ban cá rio por tu guês pe los par ti ci pan tes nos mer ca dos fi nan cei ros foi 

ca rac te ri za da por duas fa ses dis tin tas. Numa pri mei ra fase, que cor res pon deu em lar ga me di da ao

pri me i ro se mes tre do ano, os in di ca do res de mer ca do re la ti vos a ban cos por tu gue ses man ti ve ram

uma evo lu ção po si ti va, pros se guin do as ten dên cias ob ser va das nos úl ti mos anos e re flec tin do ní veis

de ren di bi li da de e de qua li da de de ac ti vos bas tan te ele va dos. Nes te pe río do, o en qua dra men to fi nan -

cei ro em que a acti vi da de do sis te ma ban cá rio se de sen vol veu apre sen tou-se, em ge ral, po si ti vo, ca -

rac te ri zan do-se por uma si tua ção glo bal men te fa vo rá vel nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is e

por con di ções mo ne tá rias mais res tri ti vas do que nos anos an te ri o res, em re sul ta do da con ti nu a ção

do ci clo de su bi da das ta xas de juro do BCE ini ci a do no fi nal de 2005. No de cur so da se gun da me ta de
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do ano, esta si tua ção al te rou-se subs tan ci al men te com a ocor rên cia de for te ins ta bi li da de nos mer ca -

dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, na se quên cia da de te rio ra ção ob ser va da no seg men to de alto ris co

(sub pri me) do cré di to hi po te cá rio nor te-ame ri ca no (veja-se “Ca pí tu lo 2 Ris cos Ma cro e co nó mi cos e

Fi nan cei ros”, nes te Re la tó rio). No se gui men to de uma re a va li a ção de ris co a ní vel glo bal, os pré mi os

de ris co dos tí tu los de dí vi da das ins ti tui ções fi nan cei ras por tu gue sas au men ta ram si gni fi ca ti va men te, 

ten do as co ta ções das ac ções des te sec tor re ver ti do uma par te im por tan te dos ga nhos acu mu la dos

no pri me i ro se mes tre, acom pa nhan do os de sen vol vi men tos ob ser va dos pela ge ne ra li da de dos ban -

cos de eco no mias avan ça das. Adi cio nal men te, fac to res es pe cí fi cos re la ci o na dos com a ges tão do

maio r gru po ban cá rio pri va do por tu guês in flu en ci a ram a evo lu ção dos pre ços das ac ções de al guns

ban cos por tu gue ses, no úl ti mo tri mes tre de 2007. Nos pri me i ros me ses de 2008, as sis tiu-se a um au -

men to da ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, re gis tan do-se que das mar ca das nos

ín di ces bol sis tas e o agra va men to das con di ções nos mercados monetários e de dívida,

consubstanciando a crescente incerteza que subsiste entre os participantes nestes mercados. Entre

meados de Março e o final de Abril, observou-se alguma inversão desta situação nos mercados

accionistas e de dívida, tendo-se intensificado as tensões nos mercados monetários onde os prémios

de financiamento interbancário atingiram níveis historicamente elevados.

Como re fe ri do, no pri me i ro se mes tre de 2007, o en qua dra men to fi nan cei ro in ter na cio nal per ma ne ceu 

fa vo rá vel à se me lhan ça do ano ante rior. As ta xas de juro de lon go pra zo pros se gui ram numa tra jec tó -

ria as cen den te, en quan to que os di fe ren ciais de dí vi da pri va da face à dí vi da pú bli ca se es tre i ta ram li -

ge i ra men te quan do com pa ra dos com os ob ser va dos no se gun do se mes tre de 2006. Os ín di ces

ac ci o nis tas con ti nua ram a re gis tar um cres ci men to for te, não obs tan te a ocor rên cia de um pe río do de

al gu ma tur bu lên cia no fi nal de Fe ve rei ro/iní cio de Março19. Em Por tu gal, o ín di ce PSI Ge ral re gis tou

uma va lo ri za ção mais ex pres si va do que as re gis ta das pelo S&P 500 e Dow Jo nes Euro Stoxx, em tor -

no de 20 por cen to (Grá fi co 4.4.1). O ín di ce PSI re fe ren te aos ser vi ços fi nan cei ros apre sen tou uma

va lo ri za ção su pe rior a 30 por cen to, bem mais mar ca da do que a dos ín di ces cor res pon den tes da

área do euro e aci ma da ve ri fi ca da pelo PSI Ge ral20 (Grá fi co 4.4.2). Nes te qua dro, os in di ca do res de

mer ca do re la ti vos a ban cos por tu gue ses man ti ve ram um de sem pe nho glo bal men te po si ti vo, pros se -

guin do as ten dên cias evi den ci a das no de cur so de 2006. Em par ti cu lar, os pre ços das ac ções dos ban -

cos por tu gue ses re gis ta ram va lo ri za ções ex pres si vas, em par te in flu en ci a dos pelo de sen vol vi men to

da ofer ta pú bli ca de aqui si ção do Mil le ni um BCP so bre o BPI, anun ci a da em Março de 2006 e en cer ra -

da em Maio de 2007 sem efe i tos so bre a es tru tu ra do sis te ma ban cá rio por tu guês (Grá fi co 4.4.3). O

rá cio pri ce-to-ear nings para os ban cos por tu gue ses registou um crescimento assinalável, sobretudo

no decurso do segundo trimestre, mantendo-se muito acima da respectiva média histórica e

acompanhando, de forma mais pronunciada, a evolução do rácio equivalente para o conjunto da área

do euro (Gráfico 4.4.4).

Na pri mei ra me ta de de 2007, os di fe ren ciais da dí vi da a taxa fixa dos ban cos por tu gue ses per ma ne -

ce ram re la ti va men te es tá ve is, em ní veis his to ri ca men te bai xos. Nes te pe río do, as agên ci as de ra ting

re vi ram fa vo ra vel men te as no ta ções atri bu í das a al guns dos prin ci pais gru pos ban cá rios por tu gue -

ses. Assim, em Março, a Stan dard & Po or’s efec tu ou um up gra de das no ta ções de ra ting atri bu í das ao 

San tan der Tot ta e ao BES, ten do atri bu í do um ou tlo ok po si ti vo ao gru po Mil len ni um BCP. No mês se -

guin te, a Mo ody’s pro ce deu a uma re vi são das me to do lo gi as uti li za das na aná li se dos ra tings de que
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(19) A instabilidade verificada neste período esteve associada a alguns desenvolvimentos específicos no mercado de acções chinês a que se juntaram a
divulgação de perspectivas relativamente negativas sobre a evolução da economia norte-americana e uma gradual deterioração da qualidade de crédito
nos segmentos com maior risco do mercado hipotecário dos Estados Unidos. Para maior detalhe, ver “Caixa 2.1 Volatilidade nos mercados financeiros
internacionais: uma comparação dos episódios de Maio de 2006 e de Fevereiro de 2007”, Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira  2006.     

(20) A valorização dos índices DJES para os bancos e para os seguros, no primeiro semestre de 2007, foi de cerca de 3 por cento.  



resultou uma revisão positiva dos relativos a vários bancos portugueses21. Em Maio, a Fitch efectuou

uma revisão do outlook da CGD, no seguimento da revisão do outlook da República Portuguesa de

negativo para estável.
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Gráfico 4.4.2

EVOLUÇÃO RELATIVA DOS PREÇOS DE ACÇÕES

DO SECTOR BANCÁRIO POR COMPARAÇÃO COM

O RESPECTIVO MERCADO BOLSISTA
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Fonte: Bloomberg.

Nota: Rácio entre o índice de preços de acções do sector bancário (com base em

01/08/2007) e um índice geral de acções do respectivo mercado (também com base em

01/08/2007). O índice de mercado utilizado para o mercado americano foi o S&P500,

para a área do euro o DJES e para Portugal o PSI Geral. Último valor: 30 de Abril de

2008.
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Nota: Último valor: 30 de Abril de 2008.

Gráfico 4.4.3
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Nota: Último valor: 30 de Abril de 2008.

Gráfico 4.4.4

RÁCIOS PRICE-TO-EARNINGS DO SECTOR
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Fonte: Thomson Financial Datastream e Banco de Portugal.

Nota: Médias históricas relativas ao período entre Janeiro de 1995 e Dezembro de 2006.

PER calculado como o rácio entre o índice de preços e a média móvel dos resultados dos

5 anos anteriores. Último valor: 30 de Abril de 2008.

(21) Os bancos portugueses cujos ratings observaram uma revisão positiva foram os seguintes: CGD, Millenium BCP, Montepio Geral, BES, BPI, Santander

Totta, BANIF e BPN.



O en qua dra men to fi nan cei ro al te rou-se si gni fi ca ti va men te no de cur so do ter ce i ro tri mes tre de 2007

como con se quên cia dos de sen vol vi men tos no mer ca do hi po te cá rio sub pri me nor te-ame ri ca no. A in -

cer te za quan to à efec ti va ex po si ção ao mer ca do sub pri me afec tou a con fiança dos in ter ve ni en tes nos 

mer ca dos de fi nan cia men to por gros so das ins ti tui ções fi nan cei ras e con ta gi ou, em ge ral, os mer ca -

dos fi nan cei ros das eco no mias avan ça das em vá rios dos seus seg men tos, com des ta que para os

mer ca dos de tí tu los ga ran ti dos por ac ti vos22. Estes de sen vol vi men tos con subs tan ci a ram-se em per -

das im por tan tes nos mer ca dos ac ci o nis tas, com des ta que para as em pre sas do sec tor fi nan cei ro.

Nos mer ca dos de dí vi da, os pré mi os de ris co as so ci a dos às ins ti tui ções fi nan cei ras re gis ta ram acrés -

ci mos sig ni fi ca ti vos e, nos mer ca dos mo ne tá ri os, o di fe ren cial en tre a taxa de juro in ter ban cá ria pra ti -

ca da em ope ra ções de em prés ti mo sem ga ran tia e as ta xas de juro cor res pon den tes nas ope ra ções

ga ran ti das por co la te ral (taxa repo) alar gou-se subs tan ci al men te, re flec tin do as di fi cul da des na ob -

ten ção de li qui dez num con tex to de aumento do risco de contraparte. No final de 2007, os prémios de

risco dos bancos da área do euro situavam-se em níveis muito superiores aos registados em Agosto

(nos primórdios da turbulência) (Gráfico 4.4.5).

Nos pri me i ros me ses de 2008, a si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros agra vou-se si gni fi ca ti va men te. A

di vul ga ção de per das de al guns gran des gru pos ban cá rios in ter na ci o nal men te ac ti vos as so ci a dos a

ex po si ções ao mer ca do sub pri me ou a struc tu red in vest ment ve hi cles, bem como a de te rio ra ção das

pers pec ti vas so bre a acti vi da de na eco no mia nor te-ame ri ca na em 2008, re flec ti ram-se em que das

subs tan ci a is nos prin ci pais ín di ces ac ci o nis tas, em par ti cu lar das em pre sas fi nan cei ras23. Por seu tur -

no, nos mer ca dos de dí vi da pri va da os di fe ren ciais face à dí vi da pú bli ca con ti nua ram a au men tar si -

gni fi ca ti va men te, pros se guin do a ten dên cia ob ser va da na se gun da me ta de de 2007. Em me a dos de
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Gráfico 4.4.5
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Fon te: Blo om berg e JP Mor gan.
Nota: Os spreads apre sen ta dos re fe rem-se a três ní veis dis tin tos de su bor di na ção de dí -
vi da, re pre sen tan do o Tier I o maio r grau de su bor di na ção (ou seja, o que com por ta mais
ris co), en quan to que o Tier II in fe rior re pre sen ta o me nor grau de su bor di na ção de dí vi da. 
Último valor: 30 de Abril de 2008.

(22) Para uma análise detalhada da situação de instabilidade financeira iniciada no terceiro trimestre de 2007, ver  “Caixa 1 A turbulência recente nos mercados
financeiros internacionais” no artigo ”A Economia Portuguesa em 2007“, Banco de Portugal, Boletim Económico – Outono 2007.

(23) Structured investment vehicles (SIV) são fundos que se financiam através de títulos de curto prazo com taxas relativamente baixas (principalmente papel
comercial) para investirem em activos de longo prazo com rendibilidades mais elevadas, proporcionando ao investidor um ganho correspondente à
diferença de juro. Constituem um tipo de produto estruturado de crédito particularmente afectado pela falta de liquidez nos mercados de papel comercial,
dada a necessidade frequente de renovar o financiamento.



Março esta si tua ção al te rou-se li ge i ra men te e, em bo ra sub sis tin do uma ele va da vo la ti li da de nes tes

mer ca dos, as sis tiu-se a al gu ma re ver são das per das nos mer ca dos bol sis tas e à di mi nui ção dos pré -

mi os de ris co da dí vi da pri va da para ní veis que, no en tan to, se man ti ve ram bas tan te aci ma dos ob ser -

va dos no fi nal de 2007 (Grá fi cos 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.5). Tam bém nos mer ca dos mo ne tá ri os a si tua ção

e vo luiu des fa vo ra vel men te des de o iní cio de 2008, con ti nu an do a ob ser var-se o au men to dos di fe ren -

ciais en tre as ta xas de juro das ope ra ções de em prés ti mos sem ga ran tia e as das ope ra ções ga ran ti -

das por co la te ral. Este au men to tor nou-se es pe ci al men te si gni fi ca ti vo para as ma tu ri da des mais

lon gas do mer ca do mo ne tá rio (6, 9 e 12 me ses), pas san do os di fe ren ciais re fe ren tes a es tas ma tu ri -

da des a si tuar-se em ní veis mais ele va dos do que os de ma tu ri da des mais cur tas, in di can do ex pec ta -

ti vas de su bi da dos di fe ren ciais de pra zos mais cur tos no ho ri zon te tem po ral con si de ra do. Os ní veis

his to ri ca men te ele va dos dos pré mi os de fi nan cia men to no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio, ob ser -

va dos no de cur so do pri me i ro qua dri mes tre de 2008, te rão re flec ti do um acrés ci mo ge ral do ris co de

li qui dez e al gum pré mio adi cio nal re la ti vo ao au men to do ris co de cré di to das con tra par tes. Este úl ti -

mo ele men to terá sido, aliás, o fac tor do mi nan te so bre tu do nos pra zos mais lon gos (so bre este as sun -

to, veja-se a “Ca i xa 2.1 O pré mio de ris co no mer ca do mo ne tá rio du ran te o pe río do de tur bu lên cia nos

mer ca dos fi nan cei ros: ris co de cré di to ou de li qui dez?”, nes te Re la tó rio). O au men to do ris co de cré di -

to im pli cou tam bém um acrés ci mo as si na lá vel dos pré mi os im plí ci tos nos cre dit de fa ult swaps de em -

pre sas fi nan cei ras da área do euro (o que re for çou a su bi da de pré mi os de ris co na dí vi da). É, no

en tan to, de re al çar que o acrés ci mo es pe ci al men te ele va do ob ser va do pe los pré mi os de ris co im plí ci -

tos nos cre dit de fa ul swaps nos pri me i ros me ses de 2008 foi trans ver sal a todo o mer ca do des tes ac ti -

vos, tra du zin do não só um agra va men to es pe cí fi co dos pré mi os de ris co re fe ren tes às ins ti tui ções

fi nan cei ras, mas tam bém um maio r ris co ine ren te ao ins tru men to. Este de sen vol vi men to re flec tiu o

fac to dos ra tings de al gu mas ins ti tui ções se gu ra do ras de crédito (que garantem a cobertura dos

contratos subjacentes a este activos) terem registado importantes downgrades, tendo sido

posteriormente revertido, em parte significativa. Ainda assim, os prémios de risco implícitos nos credit

default swaps das empresas financeiras da área do euro situavam-se, em finais de Abril de 2008, em

níveis superiores aos do início do ano (Gráfico 4.4.6). 

Em Por tu gal, a di mi nui ção ve ri fi ca da pelo pre ços das ac ções e o au men to dos di fe ren ciais de dí vi da

após o eclo dir da tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is fo ram igual men te mais mar ca -

dos para as ins ti tui ções fi nan cei ras do que no caso do sec tor não fi nan cei ro (Grá fi co 4.4.2). No mer ca -

do ac ci o nis ta, o ín di ce PSI Ge ral re du ziu-se 5 por cen to no se gun do se mes tre de 2007, ve ri fi can do

ain da as sim, no con jun to do ano, uma va lo ri za ção de cer ca de 18 por cen to, su pe rior às re gis ta das

pe los S&P 500 e Dow Jo nes Euro Stoxx. A que da do ín di ce PSI re fe ren te aos ser vi ços fi nan cei ros na

se gun da me ta de de 2007 atin giu 20 por cen to, re ver ten do a maio r par te dos ga nhos re gis ta dos por

este ín di ce no pri me i ro se mes tre. No con jun to do ano, con tu do, a va lo ri za ção do PSI re la ti vo aos ser -

vi ços fi nan cei ros foi po si ti va (cer ca de 5 por cen to), con tras tan do com as per das sig ni fi ca ti vas ob ser -

va das pe los ín di ces cor res pon den tes da área do euro e, es pe ci al men te, nor te-ame ri ca no. Po rém, a

si tua ção al te rou-se no pri me i ro tri mes tre de 2008, re gis tan do-se per das mais acen tu a das em Por tu -

gal do que no con jun to da área do euro e nos Esta dos Uni dos. No pri me i ro qua dri mes tre de 2008, a re -

du ção ve ri fi ca da pelo PSI Ge ral as cen deu a cer ca de 14 por cen to, pró xi ma da ve ri fi ca da pelo Dow

Jo nes Euro Stoxx mas mais ex pres si va do que a do S&P 500. Nes te pe río do, o ín di ce por tu guês re la ti -

vo a em pre sas de ser vi ços fi nan cei ros di mi nu iu 25 por cen to, ou seja, mais for te men te do que os cor -

res pon den tes ín di ces para a área do euro e para os Esta dos Uni dos (Grá fi co 4.4.2). Note-se, po rém,

que a evo lu ção des te ín di ce nos úl ti mos me ses de 2007 e no iní cio de 2008 foi par ti cu lar men te in flu -

en ci a da pela pro pos ta efec tua da pelo BPI ao Mil le ni um BCP de um acor do de fu são, que aca bou por

não se con cre ti zar. Adi cio nal men te, a dis pu ta ac ci o nis ta pelo con tro lo des te úl ti mo gru po ban cá rio pri -

va do e as sus pe i tas de e ven tuais ir re gu la ri da des pra ti ca das na ges tão do mes mo, sus ci ta ram tam -

bém per tur ba ções na evo lu ção das co ta ções de acções de alguns bancos portugueses (Gráfico
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4.4.3) (sobre este assunto, veja-se “Caixa 4.1 Supervisão do Banco Comercial Português: algumas

questões acerca da controvérsia em torno de denúncias públicas em 2007”, neste Relatório).

As con di ções de fi nan cia men to dos ban cos por tu gue ses fo ram si gni fi ca ti va men te afec ta das pela tur -

bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, à se me lhan ça do ob ser va do para a ge ne ra li da de

dos ban cos de eco no mias avan ça das (ver “Secção 4.5 Risco de liquidez"). Em par ti cu lar, os di fe ren -

ciais de tí tu los de dí vi da su bor di na da emi ti dos por ban cos por tu gue ses re gis ta ram acrés ci mos subs -

tan ci a is, atin gin do ní veis má xi mos para a cor ren te dé ca da (Grá fi co 4.4.5). Em ter mos mé dios, o

pré mio de ris co sub ja cen te às emis sões dos ban cos por tu gue ses de tí tu los su bor di na dos au men tou

cer ca de 60 pon tos base en tre o se gun do e o úl ti mo tri mes tre de 2007, alar gan do-se adi cio nal men te

no pri me i ro tri mes tre de 2008. Va ria ções li ge i ra men te mais acen tu a das te rão sido re gis ta das em al gu -

mas emis sões de tí tu los sem cláu su la de su bor di na ção, en tre fi na is de Julho e De zem bro de 2007

(Qua dro 4.4.1). Nos pri me i ros me ses de 2008, o au men to ob ser va do nos pré mi os de ris co de tí tu los

emi ti dos por al guns ban cos por tu gue ses terá sido mais acen tu a do do que para a mé dia dos ban cos

eu ro peus (Grá fi co 4.4.5). Este de sen vol vi men to po de rá re flec tir uma apre cia ção mais ca u te lo sa das

vul ne ra bi li da des es pe cí fi cas do sis te ma ban cá rio por tu guês, em par ti cu lar num con tex to da du ra ção

pro lon ga da das di fi cul da des ob ser va das nos mer ca dos de fi nan cia men to por gros so (ver “Sec ção 2.3

Ris cos e vul ne ra bi li da des em Por tu gal”, nes te Re la tó rio). Tam bém a pre fe rên cia dos in ves ti do res por

ac ti vos mais lí qui dos po de rá ter in du zi do uma me nor pro cu ra por obri ga ções emi ti das por ban cos por -

tu gue ses (cujo mer ca do é re la ti va men te pou co pro fun do, em ter mos in ter na ci o na is), que se terá re -

flec ti do num cus to mais ele va do de emis são de dí vi da. Em fi na is de Março, a tra jec tó ria as cen den te

evi den ci a da pe los pré mi os de ris co da dí vi da dos ban cos por tu gue ses foi in ter rom pi da, as sis tin do-se

a al gu ma re du ção des tes, em li nha com o ob ser va do para a mé dia dos ban cos eu ro peus. Tam bém os

pré mi os de ris co im plí ci tos nos cre dit de fa ult swaps dos ban cos por tu gue ses re ver te ram par ci al men te 

os acrés ci mos ve ri fi ca dos no pri me i ro tri mes tre, acom pa nhan do a ten dên cia mé dia das em pre sas fi -

nan cei ras da área do euro24 (Gráfico 4.4.6). A melhoria na situação dos mercados obrigacionistas

Ban co de Por tu gal | Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra 2007

Par te I | Esta bi li da de do Sis te ma Fi nan cei ro

102

Nota: Últi mo va lor: 30 de Abril de 2008.
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Gráfico 4.4.6

(24) A reversão verificada nos prémios de risco implícitos nos credit default swaps das empresas financeiras terá correspondido, em parte significativa, a uma
correcção dos desenvolvimentos observados neste mercado em geral, associados à avaliação do risco de algumas instituições seguradoras de crédito.



permitiu que alguns dos principais grupos bancários portugueses colocassem em mercado

montantes significativos de dívida em Maio.

Ape sar do au men to si gni fi ca ti vo que os pré mi os de ris co dos ban cos por tu gue ses ve ri fi ca ram des de

me a dos de Agos to de 2007, as no ta ções atri bu í das pe las agên ci as de ra ting in ter na ci o na is pra ti ca -

men te não se al te ra ram, man ten do-se, em ge ral, bas tan te po si ti vas. Ain da nos pri mór di os da tur bu -

lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros, em fi na is de Agos to, a Stan dard & Po or’s atri bu iu um ou tlo ok

po si ti vo à CGD, re flec tin do a me lho ria na ren di bi li da de e na qua li da de dos ac ti vos. No fi nal de De zem -

bro, a mes ma agên cia de ra ting anun ci ou a re vi são do seu ou tlo ok para o Mil le ni um BCP, de es tá vel

para ne ga ti vo, jus ti fi can do-a pelo re ce io de que os re sul ta dos da in ves ti ga ção por par te da CMVM e

as dis pu tas ao ní vel dos ac ci o nis tas pu des sem afec tar o de sem pe nho e a mar ca da ins ti tu i ção no fu -
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Quadro 4.4.1

SPREADS DE TÍTULOS EMITIDOS POR BANCOS EUROPEUS COM TAXA DE JURO FIXA (a)

Su bor -

di na do 

(S/N)

Maturidade Ra ting

Blo om berg

Com po si te(b)

Spread

31/12/06

(p.p.)

Spread

23/07/07

(p.p.)

Spread

31/12/07

(p.p.)

Variação

entre

31/12/06

e

31/12/07

(p.p.)

Variação

entre

23/07/07

e

31/12/07

(p.p.)

Variação

entre

31/12/07

e

30/04/08

(p.p.)

BBV INT’L FIN (CAYMAN) S 24/12/2009 AA- 0.42 0.49 1.07 0.65 0.58 0.00

ING BANK NV S 15/06/2010 AA- 0.25 0.23 0.64 0.39 0.41 0.32

SANTANDER CENT HISP ISSU S 05/07/2010 AA- 0.34 0.28 0.66 0.32 0.38 0.81

SANTANDER CENT HISP ISSU S 14/03/2011 AA- 0.37 0.30 0.84 0.47 0.53 0.40

ING BANK NV S 19/12/2035 AA- 0.64 0.60 0.88 0.25 0.29 0.13

CAIXA GERAL DEPOSIT FIN S 12/10/2009 A+ 0.37 0.37 0.93 0.56 0.56 0.28

BANK OF IRELAND S 10/02/2010 A+ 0.30 0.34 1.22 0.91 0.88 0.30

BBV INTL FINANCE LTD S 25/02/2010 AA- 0.31 0.30 0.86 0.55 0.56 0.18

ABN AMRO BANK NV S 28/06/2010 A+ 0.31 0.23 0.61 0.30 0.39 0.40

POPULAR CAPITAL SA S 29/10/2049 A+ 1.83 1.50 1.63 -0.20 0.13 -0.13

BCP FINANCE BANK LTD S 29/03/2011 A 0.43 0.46 1.08 0.65 0.62 0.78

BES FINANCE LTD S 17/05/2011 A 0.45 0.45 1.12 0.67 0.67 0.96

SNS BANK NEDERLAND S 15/04/2011 A- 0.33 0.40 0.59 0.26 0.19 0.51

HYPOVEREINS FINANCE NV S 25/02/2008 NR 0.38 0.35 3.54 3.16 3.19 -

BANCO INTERCONTINENTAL S 29/05/2008 NR 1.20 1.80 4.12 2.92 2.32 -2.82

BANKINTER SA S 18/12/2012 NR 0.53 0.58 1.16 0.63 0.58 0.49

BANCO SANTANDER SA N 15/03/2009 AAA 0.23 0.17 0.57 0.34 0.40 0.16

BANCO SANTANDER SA N 19/12/2008 AAA 0.16 0.17 0.59 0.43 0.42 0.25

BANCO SANTANDER SA N 10/09/2010 AAA 0.15 0.20 0.43 0.28 0.23 0.56

RABOBANK NEDERLAND N 02/07/2010 AA+ 0.02 0.02 0.22 0.20 0.20 0.32

BANCO ESPANOL DE CREDITO N 23/02/2011 AA+ 0.19 0.26 0.51 0.31 0.25 0.44

BANCO ESPANOL DE CREDITO N 12/05/2010 AA+ 0.16 0.21 0.53 0.37 0.31 0.60

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS N 18/06/2008 AA 0.27 0.15 0.70 0.43 0.55 0.20

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS N 18/10/2012 AA- 0.35 0.42 0.73 0.39 0.31 0.24

BANK OF IRELAND N 22/10/2010 AA- 0.34 0.37 0.75 0.41 0.38 0.46

BCP FINANCE BANK LTD N 31/03/2024 A+ 0.68 0.56 0.69 0.01 0.13 0.18

BCP FINANCE BANK LTD N 22/12/2008 A+ 0.33 0.24 1.06 0.73 0.82 0.27

BES FINANCE LTD N 25/03/2010 A+ 0.40 0.38 0.89 0.49 0.50 0.32

SNS BANK NEDERLAND N 12/11/2014 A+ 0.38 0.47 0.84 0.46 0.38 0.23

BANCO BPI SA CAYMAN N 14/11/2035 A 0.64 0.56 0.58 -0.06 0.01 0.13

BANCO PORTUGUES DE INVES N 05/10/2009 A 1.82 1.94 2.31 0.49 0.37 0.92

BCP FINANCE BANK LTD N 12/07/2011 A 1.71 1.96 2.13 0.42 0.18 1.19

SNS BANK NEDERLAND N 28/05/2014 A 1.96 1.94 2.03 0.06 0.09 -0.38

BAYER HYPO- VEREINSBANK N 17/03/2014 NR 0.24 0.28 0.47 0.24 0.19 0.08

EUROHYPO SA DUBLIN N 12/03/2009 NR 0.34 0.37 0.91 0.57 0.54 0.45

BES FINANCE LTD N 12/02/2009 NR 0.35 0.27 1.05 0.70 0.79 0.31

BANCO SABADELL SA N 15/06/2015 NR 0.28 0.41 0.61 0.32 0.20 0.24

BANCO SABADELL SA N 26/01/2011 NR 0.19 0.25 0.56 0.37 0.31 0.49

BANCO POP VERONA NOVARA N 21/01/2009 NR 0.33 0.33 0.91 0.58 0.58 0.26

Média 0.51 0.53 1.05 0.54 0.52 0.28

Fon te: Blo om berg e Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Amos tra de ban cos cons tru í da ten do em con si de ra ção ban cos de di men são pró xi ma da dos ban cos por tu gue ses con si de ra dos. Para além dis so, as obri ga ções apre sen ta das 
nes te qua dro têm ra tings e ma tu ri da des pró xi mas dos tí tu los de ban cos por tu gue ses ana li sa dos, a fim de ga ran tir a com pa ri bi li da de dos spreads. (b) Blo o mer berg Com po si te – mé dia
dos ra tings Mo ody’s e S&P’s.



tu ro. Já em 2008, no fi nal de Abril, a Stan dard & Po or’s me lho rou o ou tlo ok para o Mil len ni um BCP de

ne ga ti vo para es tá vel, fun da men tan do esta al te ra ção pelo fac to de o ban co ter re cu pe ra do a es ta bi li -

da de “de po is de um 2007 tur bu len to”. Adi cio nal men te, con fir mou os ra tings para a dí vi da de lon go e

de cur to pra zo des te ban co (de A/A-1), como re fle xo “da sua posição dominante no mercado, da

marca sólida e forte que representa, da crescente diversificação geográfica do grupo, da qualidade

dos activos domésticos e de uma boa rendibilidade operacional”. 

Impac to dos de sen vol vi men tos nos mer ca dos de ca pi tais so bre os ban cos por tu gue ses

Em 2007, a evo lu ção da car tei ra glo bal de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros do sis te ma ban cá rio por -

tu guês foi dis tin ta nos dois se mes tres do ano, acom pa nhan do os de sen vol vi men tos do en qua dra -

men to fi nan cei ro in ter na cio nal. Assim, no pri me i ro se mes tre, a car tei ra de tí tu los do sis te ma ban cá rio

re flec tiu a si tua ção glo bal men te fa vo rá vel dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is e o seu va lor re -

gis tou um acrés ci mo de apro xi ma da men te 16 por cen to, si mi lar ao do ac ti vo to tal. A for te ins ta bi li da de

ob ser va da nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is des de me a dos de Agos to re flec tiu-se numa re du -

ção do va lor des ta car tei ra no de cur so do se gun do se mes tre, so bre tu do no caso dos gru pos ban cá -

rios do més ti cos, e na re ver são de al guns ga nhos re gis ta dos na pri mei ra me ta de do ano. Ain da as sim,

no con jun to do ano, o va lor da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros do sis te ma ban cá rio

apre sen tou um cres ci men to pró xi mo de 7 por cen to, ten do o res pec ti vo peso no ac ti vo to tal di mi nu í do

li ge i ra men te25. O con tri bu to dos ren di men tos as so ci a dos à car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan -

cei ros, quer para o pro du to ban cá rio quer para os re sul ta dos, ve ri fi cou tam bém uma re du ção em 2007 

face ao ano pre ce den te, o que foi par ti cu lar men te vi sí vel no con jun to dos ban cos do més ti cos. Esta re -

du ção re flec tiu, em par te, o efe i to base as so ci a do a pro ve i tos não re cor ren tes re gis ta dos em 2006 por 

um dos prin ci pais gru pos ban cá rios do més ti cos re sul tan tes da re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções fi nan -

cei ras em em pre sas se gu ra do ras. Ex cluin do o im pac to des ta ope ra ção, o con tri bu to dos re sul ta dos

da car tei ra de tí tu los para a ren di bi li da de do ac ti vo al te rou-se ape nas mar gi nal men te26. Por seu lado,

os ga nhos ob ti dos com co mis sões as so ci a das a ope ra ções fi nan cei ras re gis ta ram um acrés ci mo,

em bo ra li ge i ro, em re la ção ao ano ante rior. Em par te si gni fi ca ti va, este acrés ci mo foi de vi do a um

maio r con tri bu to das co mis sões co bra das por ope ra ções de tran sac ção de tí tu los co ta dos. Os fun dos

de pen sões dos em pre ga dos ban cá rios, cuja co ber tu ra das res pec ti vas res pon sa bi li da des cabe aos

gru pos bancários assegurar, registaram, por seu turno, um aumento ligeiro no valor da sua carteira,

reflectindo uma menor rendibilidade dos seus activos e montantes mais reduzidos de contribuições do 

que no ano anterior. Também as responsabilidades dos fundos de pensões apresentaram um

acréscimo que, sendo inferior ao do valor da carteira, se reflectiu numa ligeira melhoria da cobertura

dos fundos.

O va lor da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dos ban cos (ex cluin do de ri va dos) apre sen tou em 2007 um

au men to subs tan ci al, que foi par ci al men te com pen sa do por um maio r con tri bu to ne ga ti vo das car te i -

ras de de ri va dos e, em me nor grau, pela re du ção nos in ves ti men tos em fi li a is (Grá fi co 4.4.7). Em par -

ti cu lar, a car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da cres ceu 30 por cen to, ve ri fi can do-se

pra ti ca men te uma es ta bi li za ção no va lor da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros ava li a dos ao jus to va lor

atra vés de re sul ta dos, com pa ra ti va men te ao fi nal do ano ante rior. Na car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros

dis po ní veis para ven da há a re al çar as aqui si ções efec tua das por um dos prin ci pais gru pos ban cá rios

de um mon tan te si gni fi ca ti vo de tí tu los de dí vi da emi ti dos no âm bi to de ope ra ções de ti tu la ri za ção
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(25) Nesta secção, a carteira de títulos e investimentos financeiros compreende os activos financeiros ao justo valor através de resultados incluindo derivados
de negociação (líquido de passivos financeiros detidos para negociação), os activos financeiros disponíveis para venda, os investimentos detidos até à
maturidade, os investimentos em filiais e os derivados de cobertura.

(26) Excluindo o impacto da reestruturação de participações financeiras referida, o contributo, em 2007, dos resultados associados à carteira de títulos e
investimentos financeiros dos bancos para a rendibilidade do activo aumenta, para o sistema bancário, e diminui, para o conjunto dos bancos domésticos,
em ambos os casos ligeiramente.



(fac to re le van te quer no pri me i ro quer no se gun do se mes tres) e as ali e na ções de al gu mas par ti ci pa -

ções fi nan cei ras em em pre sas, fi nan cei ras e não fi nan cei ras, re a li za das por um ou tro gru po (já no fi -

nal do ano). Ape sar des tas ali e na ções, a com po nen te de ac ções des ta car tei ra ve ri fi cou um

acrés ci mo im por tan te no úl ti mo tri mes tre de 2007, re flec tin do as me lho ri as en tão ob ser va das nos

seg men tos re la ti vos a em pre sas não fi nan cei ras dos ín di ces bol sis tas in ter na ci o na is, por um lado, e

al gu ma re com po si ção de car te i ras no de cur so da ava li a ção da pro pos ta de fu são efec tua da pelo BPI

ao Mil len ni um BCP, por ou tro. Por seu lado, a car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros ava li a dos ao jus to va lor

atra vés de re sul ta dos apre sen tou uma evo lu ção di fe ren ci a da nos dois se mes tres do ano, in flu en ci a da 

pe los de sen vol vi men tos no en qua dra men to fi nan cei ro. No pri me i ro se mes tre, o va lor des ta car tei ra

au men tou a uma taxa apro xi ma da men te igual à ve ri fi ca da pela car tei ra to tal, be ne fi ci an do das va lo ri -

za ções ex pres si vas re gis ta das pelo seg men to de ac ções e, em me nor grau, pe los tí tu los de dí vi da

(Grá fi co 4.4.8). A tur bu lên cia ins ta la da na ge ne ra li da de dos mer ca dos fi nan cei ros após me a dos de

Agos to tra du ziu-se numa de sa ce le ra ção as si na lá vel do va lor des ta car tei ra, ten do a com po nen te de

títulos de dívida registado uma diminuição repercutindo a forte instabilidade então verificada nos

mercados monetário e de dívida. Finalmente, a redução verificada pela carteira de investimento em

filiais deveu-se à alteração do método de consolidação de uma filial de um dos principais grupos

bancários domésticos, cuja actividade passou a estar reflectida nas diferentes rubricas do activo.

De acor do com as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de (NIC), adop ta das pe las prin ci pais ins ti tui -

ções do sis te ma ban cá rio por tu guês em 2005, a maio r par te dos tí tu los de ti dos pe los ban cos en con -

tra-se con ta bi li za da a va lor de mer ca do (jus to va lor). É de sa lien tar, no en tan to, que os ga nhos e

per das com tí tu los são re le va dos em con tas de re sul ta dos de for ma di fe ren ci a da, de pen den do da sua

re a li za ção e da car tei ra em que se in cluem. Assim, os ga nhos e per das com os ac ti vos fi nan cei ros

ava li a dos ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos são con ta bi li za dos em re sul ta dos, in de pen den te men te

da res pec ti va re a li za ção. Ao con trá rio, no caso dos ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da, ape -

nas os ga nhos e per das re a li za dos são re gis ta dos em re sul ta dos, sen do os ga nhos e per das não re a -

li za dos con ta bi li za dos em con tas de re ser vas nos ca pi tais pró prios. Em con se quên cia, o con tri bu to da 

car tei ra de tí tu los para os re sul ta dos do sis te ma ban cá rio re flec te ga nhos e per das re a li za dos com a
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Gráfico 4.4.7

CARTEIRA DE ACTIVOS FINANCEIROS DOS

BANCOS PORTUGUESES DE ACORDO COM A

CLASSIFICAÇÃO NIC

Em percentagem do activo
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Gráfico 4.4.8

CARTEIRA DE ACTIVOS FINANCEIROS DOS

BANCOS PORTUGUESES DE ACORDO COM A

FONTE DE RISCO

Em percentagem do activo
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ven da (ou em caso de im pa ri da de) de tí tu los da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da

e flu tu a ções de va lor dos tí tu los que per ma ne cem na car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros ava li a dos ao jus to 

va lor atra vés de re sul ta dos. Este re gis to di fe ren ci a do dos ga nhos e per das não re a li za dos con di ci o na

a afe ri ção dos re sul ta dos as so ci a dos a cada um dos ele men tos de ris co pre sen te na car tei ra de tí tu los 

e in ves ti men tos fi nan cei ros dos ban cos, na me di da em que es tes re sul ta dos po dem não se re flec tir

con tem po ra ne a men te no re sul ta do do exer cí cio. No que se re fe re ao ris co cam bi al, acres ce ain da o

fac to de este ris co es tar pre sen te em seg men tos da car tei ra de tí tu los onde pre do mi nam o ris co de

taxa de juro e o ris co de pre ços das ac ções, que in cluem tí tu los de no mi na dos em moeda es tran ge i ra,

di fi cul tan do a sua afe ri ção es pe cí fi ca. Adi cio nal men te, a uti li za ção de ins tru men tos de ri va dos para

co ber tu ra de uma par te si gni fi ca ti va dos ris cos sub ja cen tes à acti vi da de ban cá ria, ao per mi tir com -

pen sar as flu tu a ções de va lor dos ou tros ac ti vos fi nan cei ros na car tei ra dos ban cos, di fi cul ta uma ava -

li a ção exac ta da ex po si ção do sis te ma ban cá rio a cada fac tor de ris co identificado e do respectivo

impacto em termos de resultados. Efectivamente, ganhos substanciais nalguns segmentos da

carteira de títulos e investimentos dos bancos têm coexistido com perdas significativas nas carteiras

de derivados, reflectindo-se em contributos relativamente moderados e estabilizados dos

rendimentos desta carteira para o resultado total da actividade do sistema bancário.

Con si de ran do a car tei ra de tí tu los e ou tros ac ti vos fi nan cei ros do sis te ma ban cá rio na pers pec ti va das 

fon tes de ris co, a evo lu ção evi den ci a da em 2007 man te ve, em ge ral, as ten dên cias evi den ci a das no

ano ante rior. Assim, a taxa de juro con ti nuou a ser a prin ci pal fon te de ris co para esta car tei ra, re flec -

tin do o peso das obri ga ções e de ou tros tí tu los de dí vi da nas car te i ras de in ves ti men to dos ban cos

(Grá fi co 4.4.8). A par ce la de ac ti vos fi nan cei ros par ti cu lar men te sen sí ve is a ris co de taxa de juro re -

pre sen ta va cer ca de 70 por cen to do va lor to tal da car tei ra, no fi nal do ano. No con jun to do ano, es tes

ac ti vos au men ta ram qua se 14 por cen to (7 por cen to, na car tei ra dos gru pos ban cá rios do més ti cos),

re flec tin do, em par te si gni fi ca ti va, aqui si ções de tí tu los emi ti dos no âm bi to de ope ra ções de ti tu la ri za -

ção. Tam bém as com po nen tes de dí vi da não su bor di na da emi ti da por não re si den tes e de dí vi da pú -

bli ca do ex te rior ve ri fi ca ram um li ge i ro acrés ci mo. Por seu lado, o seg men to de ac ti vos fi nan cei ros

es pe ci al men te sen sí vel a va ria ções nos pre ços das ac ções e de ou tros ins tru men tos de ca pi tal re gis -

tou um au men to pró xi mo de 18 por cen to, no con jun to do ano (cer ca de 30 por cen to, no caso da car -

tei ra dos ban cos do més ti cos). Os de sen vol vi men tos po si ti vos que os mer ca dos ac ci o nis tas

man ti ve ram no de cur so do pri me i ro se mes tre do ano re flec ti ram-se no cres ci men to subs tan ci al

(superior a 60 por cento em termos homólogos) que a componente de acções da carteira dos bancos

então verificou. A situação alterou-se no segundo semestre, quando a procura passou a dirigir-se

predominantemente para activos de menor risco.

No que se re fe re aos re sul ta dos da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros do sis te ma ban cá rio, 

em 2007, é de as si na lar o con tri bu to mui to po si ti vo dos ga nhos as so ci a dos a ac ções (Grá fi co 4.4.9).

Re lem bre-se, po rém, que a maio r par te das ac ções de ti das pe los ban cos se en con tra na car tei ra de

ac ti vos dis po ní veis para ven da, pelo que al te ra ções na va lo ri za ção des tes tí tu los, quan do man ti dos

na car tei ra, não afec ta rão si gni fi ca ti va men te a de mons tra ção de re sul ta dos. Assim, o con tri bu to po si -

ti vo das ac ções para a ren di bi li da de do ac ti vo de ve rá re flec tir, em gran de par te, ali e na ções des tes ac -

ti vos, as quais fo ram es pe ci al men te re le van tes no caso de gru pos ban cá rios do més ti cos (Grá fi co

4.4.10 e 4.4.11 e Qua dro 4.4.2). Por seu lado, os ren di men tos as so ci a dos a in ves ti men tos em fi li a is,

que no ano ante rior cons ti tu í ram uma par ce la im por tan te dos re sul ta dos em ope ra ções e in ves ti men -

tos fi nan cei ros dos ban cos (es tan do en tão re la ci o na dos com a re es tru tu ra ção de par ti ci pa ções em

em pre sas se gu ra do ras por par te de um dos maio res gru pos ban cá rios do més ti cos), re gis ta ram uma

di mi nui ção si gni fi ca ti va, re flec tin do, em par te, o ca rác ter não re cor ren te dos ga nhos re gis ta dos em

2006. Ex cluin do o im pac to des tes ga nhos, o con tri bu to dos re sul ta dos em in ves ti men tos em fi li a is

para a ren di bi li da de do ac ti vo em 2007 re du ziu-se mo de ra da men te. Tam bém a al te ra ção do mé to do
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Gráfico 4.4.9

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS BANCOS PORTUGUESES DE ACORDO COM A FONTE

DE RISCO

Em percentagem do activo médio no ano
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Valores semestrais anualizados.
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Gráfico 4.4.10

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DOS BANCOS PORTUGUESES DE ACORDO COM

A CLASSIFICAÇÃO NIC

Em percentagem do activo médio no ano
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Gráfico 4.4.11

CONTRIBUTOS DOS RESULTADOS DA CARTEIRA

DE TÍTULOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS

PARA A RENDIBILIDADE DO ACTIVO DO SISTEMA

BANCÁRIO DE ACORDO COM A FONTE DE RISCO,

POR SEGMENTOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO

NIC

Fonte: Banco de Portugal.

Derivados de cobertura

Investimento em filiais

Activos financeiros disponíveis para venda

Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Resultados em diferenças cambiais

Derivados detidos para negociação

Impacto de uma operação de reestruturação de participa-
ções em empresas num dos principais grupos



108

 P
ar te I

|
E

sta bi li da de do Sis te m
a Fi nan cei ro

B
an co de P

or tu gal
|

R
e la tó rio de E

sta bi li da de Fi nan cei ra 2007

Quadro 4.4.2

CONTRIBUTOS DA CARTEIRA DE TÍTULOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS PARA A RENDIBILIDADE DO ACTIVO

Sistema bancário Bancos domésticos

2006 2007 2006 2007

S1 S2 Ano S1 S2 Ano S1 S2 Ano S1 S2 Ano

De acordo com a classificação NIC

Activos financeiros ao justo valor através de resultados -0.03 0.15 0.06 0.15 -0.19 -0.02 -0.04 0.19 0.08 0.18 -0.27 -0.04

Activos financeiros disponíveis para venda 0.13 0.12 0.13 0.21 0.34 0.27 0.15 0.15 0.15 0.21 0.44 0.33

Resultados em diferenças cambiais 0.19 0.14 0.16 0.06 0.15 0.10 0.21 0.15 0.18 0.07 0.18 0.12

Derivados de cobertura -0.07 -0.18 -0.13 -0.17 -0.05 -0.11 -0.07 -0.22 -0.15 -0.21 -0.07 -0.14

Investimento em filiais 0.29 0.13 0.21 0.11 0.03 0.07 0.37 0.16 0.26 0.14 0.03 0.09

Excluindo o impacto de uma operação de

reestruturação de participações financeiras em

empresas seguradoras realizada por um dos

principais grupos 0.11 0.13 0.12 - - - 0.13 0.16 0.15 - - -

Derivados detidos para negociação -0.10 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03 -0.05 -0.06 -0.15 -0.11 -0.05 -0.10 -0.08

De acordo com a fonte de risco

Taxa de juro -0.13 -0.13 -0.13 -0.18 0.01 -0.09 -0.08 -0.21 -0.14 -0.24 -0.02 -0.13

Acções 0.17 0.12 0.14 0.35 0.29 0.32 0.11 0.19 0.15 0.27 0.44 0.36

Outros riscos 0.04 -0.01 0.01 -0.04 -0.09 -0.06 0.01 0.04 0.02 0.11 -0.24 -0.07

Cambial 0.05 0.16 0.10 0.06 0.00 0.03 0.14 0.10 0.12 0.06 -0.01 0.03

Investimento em filiais 0.29 0.13 0.21 0.11 0.03 0.07 0.37 0.16 0.26 0.14 0.03 0.09

Total 0.41 0.27 0.34 0.30 0.24 0.27 0.55 0.29 0.42 0.35 0.20 0.28

Excluindo o impacto de uma operação de

reestruturação de participações financeiras em

empresas seguradoras realizada por um dos

principais grupos 0.23 0.27 0.25 - - - 0.32 0.29 0.30 - - -

Fon te: Ban co de Por tu gal
Nota: Em per cen ta gem do ac ti vo mé dio do ano. Re sul ta dos se mes tra is anu a li za dos.



de con so li da ção de uma fi li al de um dos prin ci pais gru pos ban cá rios do més ti cos (que afec tou a car tei -

ra nes te seg men to, con for me an te ri or men te re fe ri do) terá con tri buí do para a re du ção des ta par ce la

dos re sul ta dos, na me di da em que os ren di men tos ge ra dos pela acti vi da de des sa fi li al pas sa ram a ser 

re gis ta dos nou tras ru bri cas de re sul ta dos. No que se re fe re ao con tri bu to dos ren di men tos re la ti vos a

tí tu los onde o ris co de taxa de juro é pre do mi nan te, o res pec ti vo con tri bu to para a ren di bi li da de do ac -

ti vo foi ne ga ti vo e pró xi mo do ve ri fi ca do no ano ante rior. Re fi ra-se ain da que os re sul ta dos da car tei ra

de tí tu los as so ci a dos a ris cos não especificados em derivados tiveram um contributo negativo

particularmente importante no caso de um dos principais grupos domésticos no decurso do segundo

semestre. Por último, os resultados associados especificamente a riscos cambiais tornaram a ter um

contributo positivo para a rendibilidade do activo, num contexto de apreciação continuada do euro

face ao dólar e ao iene.

Os re sul ta dos ob ti dos em co mis sões as so ci a das a ou tras ope ra ções fi nan cei ras man ti ve ram, em

2007, um con tri bu to im por tan te para a ren di bi li da de do ac ti vo dos ban cos, so bre tu do no pe río do que

an te ce deu a tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is (Grá fi co 4.4.12). Em ter mos lí qui -

dos, es tas co mis sões (que re pre sen tam cer ca de 5 por cen to do pro du to ban cá rio) cres ce ram qua se

20 por cen to, no ano, ten do esta evo lu ção (so bre tu do nos seg men tos mais di nâ mi cos) sido ne ga ti va -

men te in flu en ci a da pe los de sen vol vi men tos ocor ri dos nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is após

me a dos de Agos to. Com efe i to, as co mis sões as so ci a das a ope ra ções de com pra e ven da de tí tu los

por con ta de ter ce i ros, que au men ta ram cer ca de 60 por cen to no pri me i ro se mes tre re flec tin do en tão

a evo lu ção po si ti va dos mer ca dos fi nan cei ros e o si gni fi ca ti vo vo lu me de tran sac ções, de sa ce le ra ram 

for te men te no de cur so do se gun do se mes tre. Ain da as sim, do con jun to das co mis sões as so ci a das a

ou tras ope ra ções fi nan cei ras, fo ram as que apre sen ta ram um maio r con tri bu to para a va ri a ção da

ren di bi li da de do ac ti vo no ano. Por seu tur no, as co mis sões as so ci a das a ope ra ções com fun dos de

in ves ti men to (onde se in cluem as co mis sões de ges tão, emis são e res ga te de uni da des de par ti ci pa -

ção, as quais, em 2007, re pre sen ta ram 60 por cen to do to tal das co mis sões as so ci a das a ou tras ope -

ra ções fi nan cei ras co bra das pe los ban cos por tu gue ses) ob ser va ram um abran da men to li ge i ro na

se gun da me ta de do ano, man ten do um con tri bu to pró xi mo do ve ri fi ca do em 2006. A evolução desta
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Gráfico 4.4.12

COMISSÕES LÍQUIDAS ASSOCIADAS A

OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Em percentagem do activo médio do ano
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Nota: Va lo res se mes tra is anu a li za dos.



componente traduziu a menor apetência dos investidores por unidades de participação em fundos de

investimento após a eclosão da instabilidade nos mercados financeiros, num contexto de crescente

aversão ao risco e de quebras significativas na rendibilidade destas aplicações.

Em 2007, o va lor da car tei ra dos fun dos de pen sões dos em pre ga dos ban cá rios re gis tou um au men to

em tor no de 5 por cen to, bas tan te in fe rior ao ve ri fi ca do no ano ante rior (de qua se 20 por cen to) ver

(Qua dro 4.4.3). Esta evo lu ção tra du ziu, por um lado, uma me nor ren di bi li da de des tes fun dos, fac to

que terá sido in flu en ci a do pe los de sen vol vi men tos ob ser va dos nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o -

na is no de cur so do se gun do se mes tre do ano, e, por ou tro lado, um mon tan te in fe rior de con tri bu i ções 

en tre gues aos fun dos face ao ve ri fi ca do em 2006. Por seu tur no, as res pon sa bi li da des des tes fun dos

de pen sões re gis ta ram um acrés ci mo su pe rior ao con ta bi li za do no ano ante rior, o que terá re flec ti do,

em lar ga me di da, ex pec ta ti vas não con cre ti za das re la ti va men te à evo lu ção de al guns pres su pos tos

ac tu a ri a is e al te ra ções des tes pres su pos tos. Re flec tin do o acrés ci mo mais ex pres si vo do va lor da

car tei ra do que o das res pon sa bi li da des, a co ber tu ra dos fun dos de pen sões dos em pre ga dos ban cá -

rios au men tou li ge i ra men te. Po rém, a de te rio ra ção da si tua ção dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o -
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Quadro 4.4.3

  MAPA DE FUNDO DE PENSÕES – SISTEMA BANCÁRIO

   Em milhões de euros

2006 2007

Acréscimo anual de responsabilidades 191 501

do qual: 

Ganhos e perdas actuariais -315 254

dos quais: 

Ganhos e perdas actuariais relativos a diferenças entre os

pressupostos e os valores realizados -249 196

Ganhos e perdas actuariais relativos a alterações verificadas nos

pressupostos e, quando aplicável, nas condições dos planos -66 58

Acréscimos de responsabilidades resultantes de programas de

reformas antecipadas 212 66

Responsabilidades

Responsabilidades totais 13 444 14 189

Nível mínimo de responsabilidades a cobrir 12 579 13 456

Fundo de pensões

Valor do Fundo de Pensões no início do ano 11 501 13 550

Rendimento líquido do fundo (+) 1 243 1 065

Contribuição entregue ao fundo (+) 1 021 401

Contribuições entregues pelos beneficiários (+) 50 49

Pensões de reforma pagas pelo fundo (-) 561 595

Pensões de sobrevivência pagas pelo fundo (-) 28 30

Variações do valor do Fundo resultantes de cortes ou liquidações (+) 0 -2

Outras variações líquidas (+) 290 1

Valor do fundo de pensões no fim do ano 13 515 14 438

Cobertura do fundo(Valor do fundo de pensões no fim do ano - Nível

mínimo de responsabilidades a cobrir) 936 982

Outras formas de cobertura 422 410

Cobertura do fundo (Valor fundo pensões fim ano (inc. outras formas

cobertura) - Nível mínimo de responsabilidades a cobrir) 1 358 1 392

Fon te: Ban co de Por tu gal.



na is nos pri me i ros me ses de 2008 e a per sis tên cia de uma acen tua da in cer te za na ge ne ra li da de dos

mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is po de rá ter re fle xos im por tan tes no de sem pe nho fu tu ro dos fun -

dos de pen sões, se in du zir re du ções mais ex pres si vas do respectivo grau de cobertura e a

necessidade de contribuições extraordinárias dos bancos para os fundos de pensões, gerando

tensões acrescidas em termos dos níveis de rendibilidade e de solvabilidade das instituições do

sistema bancário.

4.5. Risco de liquidez

O sis te ma ban cá rio por tu guês man te ve em 2007 um con si de rá vel ritmo de ex pan são da acti vi da de,

re flec tin do, em lar ga me di da, o cres ci men to da car tei ra de cré di to (ver “Secção 4.2 Actividade e

rendibilidade”). No to tal do ano, as prin ci pais con tra par ti das des ta evo lu ção fo ram os re cur sos de cli -

en tes, a emis são (lí qui da) de tí tu los de dí vi da e, em me nor me di da, o fi nan cia men to (lí qui do de apli ca -

ções) jun to de ou tras ins ti tui ções de cré di to (Grá fi co 4.5.1). No en tan to, a im por tân cia re la ti va des tas

fon tes de fi nan cia men to al te rou-se si gni fi ca ti va men te en tre a pri mei ra e a se gun da me ta de do ano, re -

flec tin do os de sen vol vi men tos nos mer ca dos in ter na ci o na is de fi nan cia men to por grosso, sendo

também de salientar a diferente evolução observada nas instituições domésticas e não domésticas.

Os re cur sos de cli en tes re gis ta ram, no fi nal de 2007, uma taxa de va ri a ção pró xi ma de 9 por cen to,

cla ra men te su pe rior às ob ser va das em 2005 e em 2006 (cer ca de 4.5 por cen to). A va ri a ção do stock

de de pó si tos cap ta dos re pre sen tou cer ca de 37 por cen to do flu xo anual de cré di to con ce di do. As ins -

ti tui ções do més ti cas e as não do més ti cas ve ri fi ca ram per fis de evo lu ção intra -anual cla ra men te dis tin -

tos dos re cur sos de cli en tes, em bo ra re gis tan do ta xas de va ri a ção anual se me lhan tes no fi nal do ano.

Os de pó si tos de cli en tes das ins ti tui ções do més ti cas evo lu í ram ao lon go ano em li nha com o pa drão

usu al, i.e., re gis ta ram uma di mi nui ção no pri me i ro tri mes tre do ano, par ci al men te com pen sa da por

uma re cu pe ra ção no se gun do tri mes tre. Pos te ri or men te, re gis ta ram no se gun do se mes tre uma si gni -

fi ca ti va ace le ra ção em ter mos ho mó lo gos. Esta ace le ra ção foi par ti cu lar men te vi sí vel no ter ce i ro tri -

mes tre do ano, quan do se terá ve ri fi ca do uma re com po si ção da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dos

agen tes eco nó mi cos, re flec tin do a tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros e o seu im pac to so bre a ren -

di bi li da de dos di fe ren tes ins tru men tos. A este pro pó si to, re fi ra-se que nos dois úl ti mos tri mes tres do

ano se ob ser va ram sig ni fi ca ti vos vo lu mes de res ga tes de uni da des de par ti ci pa ção em fun dos de in -

ves ti men to, com des ta que para os fun dos de te sou ra ria, de mer ca do mo ne tá rio e de obri ga ções, apli -

ca ções ge ral men te ava li a das como subs ti tu tos pró xi mos dos de pó si tos ban cá rios (Grá fi co 4.5.2). No

con tex to da pre sen te tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, terá ocor ri do uma re a va li -

a ção do ris co as so ci a do às car te i ras des te tipo de fun do de in ves ti men to. Por ou tro lado, a si tua ção de 

ins ta bi li da de nos mer ca dos fi nan cei ros tem tam bém di fi cul ta do o aces so aos mer ca dos de fi nan cia -

men to por gros so, in du zi do um com por ta men to mais con cor ren ci al por par te dos ban cos na cap ta ção

de de pó si tos de cli en tes, re flec tin do-se numa su bi da das re mu ne ra ções nos de pó si tos a pra zo. Já as

ins ti tui ções não do més ti cas re gis ta ram um per fil de evo lu ção dos re cur sos de cli en tes as cen den te ao

longo de todo ano, mais significativo no decurso do primeiro semestre27.

Em ter mos glo ba is, a ace le ra ção dos re cur sos de cli en tes no se gun do se mes tre de 2007 re flec tiu a

ex pan são dos de pó si tos de re si den tes e, em me nor grau, dos re cur sos cap ta dos jun to de não re si -

den tes (ape sar da di mi nui ção, em ter mos ab so lu tos, re gis ta da no pe río do pe las ins ti tui ções não do -

més ti cas) (Grá fi co 4.5.3). Ten do por base in for ma ção das Esta tís ti cas Mo ne tá rias e Fi nan cei ras e da

Po si ção de Inves ti men to In ter na cio nal, cons ta ta-se que a ace le ra ção dos de pó si tos de re si den tes es -
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(27)  As taxas de variação semestrais anualizadas dos recursos de clientes foram de -4 e 23 por cento, no caso das instituições domésticas, respectivamente no 
primeiro e no segundo semestre do ano. No caso das instituições não domésticas, as taxas correspondentes foram de 16 e 5 por cento.



te ve es sen ci al men te as so cia da aos de pó si tos de par ti cu la res, en quan to que a dos não re si den tes se

de veu aos de pó si tos quer de par ti cu la res, quer de so ci e da des não fi nan cei ras. Os de pó si tos de so ci e -

da des não fi nan cei ras re si den tes, ape sar de tam bém te rem re gis ta do um per fil as cen den te ao lon go

do ano, apre sen ta ram uma va ri a ção ho mó lo ga ne ga ti va no fi nal de 2007. O fac to de a ex pan são dos
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Gráfico 4.5.1

FLUXOS DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA

BANCÁRIO EM 2007

Fon te: Ban co de Por tu gal.

Gráfico 4.5.2

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS DE

INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E MERCADO

MONETÁRIO
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Fon te: APFIPP.
Nota: Va lo res cor ri gi dos de in ves ti men to em uni da des de par ti ci pa ção de fun dos na cio -
nais des de 2004. (a) Inclui Ou tros Fun dos, Fun dos Fle xí ve is e Fun dos de Capital
Garantido. 

Res pon sa bi li da des re pre sen ta das por títulos

Re cur sos de cli en tes e ou tros em prés ti mos

Re cur sos (líq.) de ban cos cen tra is

Re cur sos (líq.) de ou tras ins ti tui ções de cré di to
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Gráfico 4.5.3

DEPÓSITOS DO SECTOR NÃO MONETÁRIO

Contributos para a taxa de variação homóloga
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Fon te: Ban co de Por tu gal (Esta tís ti cas Mo ne tá rias e Fi nan cei ras; Po si ção de Inves ti men to Internacional).
Nota: (a) Ex cluin do pas si vos por li qui dez re ce bi da com ope ra ções de ti tu la ri za ção não des re co nhe ci das do ba lan ço, re gis ta dos sob a for ma de de pó si tos (e equiparados) de OIFAF.

So ci e da des não fi nan cei ras (re si den tes) em Por tu gal e no exterior

Par ti cu la res (re si den tes) in clu in do emi gran tes, em Por tu gal e no
exterior

Ou tros (re si den tes) em Por tu gal e no ex te rior

Sec tor não mo ne tá rio (não re si den te) em Por tu gal

Tvh de pó si tos em Por tu gal do sec tor não mo ne tá rio (re si den te e não
re si den te) e de pó si tos no ex te rior (re si den tes) (a)

Por me mó ria: Tvh de pó si tos em Por tu gal e no ex te rior do sec tor não
mo ne tá rio re si den te (a)

Por me mó ria: Tvh Re cur sos de cli en tes (sis te ma ban cá rio)



re cur sos de cli en tes se ter ali cer ça do nos de pó si tos de par ti cu la res re si den tes con tri bu i rá fa vo ra vel -

men te para a sua es ta bi li da de na me di da em que, por um lado, os de pó si tos de par ti cu la res ten dem a

ser (in di vi du al men te) de me nor di men são, en con tran do-se dis per sos por um maio r nú me ro de de po -

si tan tes e, por ou tro lado, as apli ca ções em de pó si tos dos par ti cu la res ten dem a apre sen tar ma tu ri da -

des efec ti vas re la ti va men te mais lon gas, mes mo que a ma tu ri da de con tra tu al seja re du zi da. Estas

ca rac te rís ti cas con tras tam, re gra ge ral, com as dos de pó si tos cons ti tu í dos por não re si den tes em ter -

ri tó rio na cio nal, tra du zin do es tes úl ti mos, em muitas circunstâncias, operações de mercado por

grosso, o mesmo sendo válido para os depósitos de grandes empresas. Os saldos destes depósitos

tendem assim a assumir maior volatilidade e a concentrar-se num número mais reduzido de

depositantes, muito sensíveis à remuneração oferecida.

Não obs tan te a ma nu ten ção do for te cres ci men to do cré di to, a ace le ra ção dos re cur sos de cli en tes ao 

lon go do ano tra du ziu-se, no de cur so do se gun do se mes tre, numa re du ção do rá cio en tre cré di to e

de pó si tos (Grá fi cos 4.5.4 e 4.5.5). Ain da as sim, no fi nal do ano e face ao fi nal do ano ante rior, este rá -

cio vol tou a ob ser var um au men to par ti cu lar men te si gni fi ca ti vo, em li nha com o ob ser va do nos dois

anos an te ri o res, com es pe cia l ên fa se para as ins ti tui ções do més ti cas. De en tre es tas, ape nas uma

das prin ci pais ins ti tui ções re gis tou uma evo lu ção fa vo rá vel nes te in di ca dor, re flec tin do um cres ci men -

to mui to si gni fi ca ti vo dos re cur sos de cli en tes (Grá fi co 4.5.6). Ou tras duas, com im por tân cia sis té mi -

ca, ob ser va ram, pelo con trá rio, au men tos re le van tes do rá cio en tre cré di to e de pó si tos. Esta aná li se

não é qua li ta ti va men te al te ra da quan do se con si de ra um agre ga do alar ga do de re cur sos de cli en tes,

que in clui tam bém tí tu los de dí vi da emi ti dos pe los ban cos e co lo ca dos jun to de cli en tes, ape sar de as

apli ca ções nestes títulos terem aumentado de forma expressiva, nomeadamente no segundo

semestre, tendo a respectiva taxa de variação homóloga atingido cerca de 20 por cento no final de

2007.

A evo lu ção do rá cio en tre cré di to e re cur sos de cli en tes das prin ci pais ins ti tui ções do més ti cas do sis -
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Gráfico 4.5.4

RÁCIO ENTRE CRÉDITO E RECURSOS DE

CLIENTES

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in -
ter na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con -
jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do conjunto de instituições em análise.

Gráfico 4.5.5

RÁCIO ENTRE CRÉDITO E RECURSOS DE

CLIENTES 

Incluindo títulos emitidos por bancos e colocados
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção das nor mas in -
ter na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi ni ção do con -
jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2006 cor res pon de a um alar ga men to do conjunto de instituições em análise.



te ma ban cá rio por tu guês terá le va do a que Por tu gal se te nha man ti do como um dos países da área da 

União Eu ro peia com va lo res mais ele va dos para este indicador (Gráfico 4.5.7).

Os tí tu los de dí vi da a mé dio e lon go pra zos cons ti tu í ram tam bém, em ter mos anu a is, uma im por tan te fon te

de fi nan cia men to da acti vi da de, ob ser van do-se em 2007 um vo lu me de emis sões lí qui das de obri ga ções

mui to si gni fi ca ti vo (Grá fi cos 4.5.8 e 4.5.9 e Qua dro 4.5.1). No to tal do ano, cer ca de 90 por cen to das emis -

sões to tais de tí tu los de dí vi da fo ram efec tua das por ins ti tui ções do més ti cas, ten do es tas sido par ti cu lar men -

te ac ti vas no se gun do tri mes tre do ano. Com efe i to, tal como ve ri fi ca do na área do euro, os ban cos

por tu gue ses re gis ta ram um vo lu me bas tan te ele va do de emis sões no pri me i ro se mes tre do ano. Da das as

con di ções fa vo rá veis de fi nan cia men to en tão pre va le cen tes, as ins ti tui ções te rão con cre ti za do, em lar ga

me di da, nes te pe río do os seus pro gra mas de fi nan cia men to pre vis tos para o con jun to do ano. Este fac to,

con ju ga do com a pos te ri or de te rio ra ção das con di ções de fi nan cia men to nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na -

ci o na is, terá con tri buí do para que se ve ri fi cas se no se gun do se mes tre um si gni fi ca ti vo abran da men to das

emis sões lí qui das de tí tu los de dí vi da. Ain da as sim, sa li en te-se que, ape sar das per tur ba ções nos mer ca dos

fi nan cei ros in ter na ci o na is nes te pe río do, as res pon sa bi li da des re pre sen ta das por tí tu los dos ban cos por tu -

gue ses con ti nua ram a au men tar, ten do tam bém sido efec tua das al gu mas ope ra ções de ti tu la ri za ção (em bo -

ra en vol ven do mon tan tes re la ti va men te re du zi dos). De fac to, não obs tan te a tur bu lên cia nos mer ca dos

fi nan cei ros, os ban cos por tu gue ses con se gui ram con cre ti zar al gu mas emis sões obri ga ci o nis tas, ain da que

em mon tan tes pou co sig ni fi ca ti vos e com cus tos su pe ri o res aos ob ser va dos na pri mei ra me ta de do ano (ver

“Secção 4.4 Risco de mercado”)28. Em linha com o observado em anos anteriores, a maioria das emissões

efectuadas em 2007 foi a taxa variável, o que se intensificou no segundo semestre do ano. 

Ao con trá rio do ob ser va do até 2006, as emis sões de tí tu los de dí vi da fo ram efec tua das es sen ci al men te em

mer ca do na cio nal, con ti nu an do, con tu do, a ser co lo ca das em lar ga me di da jun to de in ves ti do res in ter na ci o -
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Gráfico 4.5.6

RÁCIO CRÉDITO-DEPÓSITOS DAS INSTITUIÇÕES

DOMÉSTICAS

Distribuição empírica

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu activo.
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Gráfico 4.5.7

RÁCIO CRÉDITO-DEPÓSITOS DE UM PAINEL DE

BANCOS EUROPEUS

Distribuição empírica
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Fon te: Bu re au Van Dijk – Bank sco pe.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu ac ti vo. É con si de ra do
um con jun to de 89 ins ti tui ções ban cá rias de 14 países da União Eu ro peia com con tas re -
la ti vas ao exer cí cio de 2007 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.

(28) Nos três primeiros meses de 2008 assistiu-se a uma trajectória de subida dos prémios de risco dos títulos emitidos por bancos. Essa trajectória foi
interrompida no final de Março, verificando-se posteriormente uma diminuição desses prémios. Neste contexto, os principais grupos bancários
portugueses emitiram em Maio 6000 milhões de euros de obrigações.



nais. Tal esteve associado, por um lado, à alteração, em 2006, da legislação portuguesa que enquadra a

emissão de obrigações hipotecárias. Essa alteração veio facilitar a emissão de títulos garantidos por créditos

hipotecários que constituem um património autónomo, ainda que permaneçam no balanço do banco, permi-

tindo aos bancos obter financiamento com custos inferiores face a outras formas de dívida titulada, tal como

a emissão de obrigações através de programas Euro-Medium Term Notes (EMTN)29. Por outro lado, derivou
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Gráfico 4.5.8

EMISSÕES DE OBRIGAÇÕES DE GRUPOS

BANCÁRIOS PORTUGUESES

Por maturidade original
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Fonte: Bloomberg, Datastream e Dealogic Bondware.

Nota: As séries a cheio são relativas às emissões através de filiais e sucursais no exterior

de grupos bancários portugueses; as séries com padrão referem-se às emissões efec-

tuadas em Portugal para os prazos referidos.

Gráfico 4.5.9

SALDO VIVO DE OBRIGAÇÕES DE GRUPOS

BANCÁRIOS PORTUGUESES

Por maturidade residual
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Fonte: Bloomberg, Datastream e Dealogic Bondware.

Nota: As séries a cheio são relativas às emissões através de filiais e sucursais no exterior

de grupos bancários portugueses; as séries com padrão referem-se às emissões

efectuadas em Portugal.

Quadro 4.5.1

ESTRUTURA DO SALDO VIVO TOTAL DE OBRIGAÇÕES EMITIDAS POR GRUPOS BANCÁRIOS

PORTUGUESES

Por tipo de taxa e maturidade residual

Em percentagem do saldo vivo total

até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 5 anos 5 a 10 anos mais de 10 anos

ou obrigações

perpétuas

Total

Total

31-Dez-2006 13.2 16.4 38.6 18.3 13.6 100.0

30-Jun-2007 12.6 18.8 36.2 21.0 11.5 100.0

31-Dez-2007 22.1 15.7 32.7 18.3 11.2 100.0

dos quais

Taxa variável 16.7 12.8 19.2 9.9 5.2 63.8

Taxa fixa e outros 5.5 3.0 13.5 8.4 5.9 36.2

Fontes: Bloomberg, Datastream e Dealogic Bondware.

(29) Uma vez que a cada emissão é afecto um conjunto de créditos hipotecários, oferecem-se assim garantias acrescidas de reembolso. Assim, as obrigações

hipotecárias têm associado um prémio de risco de crédito menor, sendo também objecto de um tratamento prudencial favorável em termos de

solvabilidade no quadro do novo regime prudencial comunitário, o que reforça a sua elegibilidade como instrumento financeiro para os bancos enquanto

investidores.



do fac to de o Eu ro sis te ma  ter es pe ci fi ca do que, a par tir de 1 de Junho de 2007, à ex cep ção das ins ti tui ções

in ter na ci o na is ou  supra nacionais , os emi ten tes de ac ti vos tran sac cio ná veis ele gí ve is para ope ra ções de cré -

di to do Eu ro sis te ma de vem ser en ti da des es ta be le ci das no Espa ço Eco nó mi co Eu ro peu (EEE) ou num dos

qua tro países do G10 não per ten cen tes ao EEE (a sa ber, Ca na dá, Ja pão, Su í ça e Esta dos Uni dos). Assim,

os ac ti vos emi ti dos por en ti da des do mi ci li a das fora do EEE ou dos países do G10 não per ten cen tes ao EEE

de i xa ram de ser ele gí ve is, in de pen den te men te de exis tir uma ga ran tia por par te de uma en ti da de es ta be le ci -

da no EEE. Esta al te ra ção veio re du zir a re cep ti vi da de do mer ca do aos tí tu los emi ti dos nou tros cen tros fi -

nan cei ros (como se jam em cen tro off-sho re) através de filiais e sucursais no exterior30.

O fi nan cia men to (lí qui do de apli ca ções) jun to de ou tras ins ti tui ções de cré di to re gis tou, no con jun to de 

2007, um au men to si gni fi ca ti vo (Qua dro 4.5.2). Ain da as sim, re al ce-se que ape sar de se ter in ter rom -

pi do a ten dên cia, ve ri fi ca da des de o iní cio da dé ca da, de re du ção da im por tân cia des tes re cur sos en -

quan to fon te de fi nan cia men to dos ban cos, o seu peso no to tal dos re cur sos man tém-se

re la ti va men te pe que no. De fac to, no qua dro da ex pan são da acti vi da de ali cer ça da no fi nan cia men to

atra vés da emis são de tí tu los a mé dio e lon go pra zos e da ti tu la ri za ção de cré di tos (que per mi tiu al gu -

ma me lho ria na si tua ção glo bal de li qui dez das ins ti tui ções, por via de um au men to das ma tu ri da des

re si du a is dos pas si vos), o fi nan cia men to em mer ca do mo ne tá rio, lí qui do de apli ca ções, vi nha sen do

usa do na ges tão da li qui dez numa base mais con jun tu ral. Re gra ge ral, este fi nan cia men to per mi tia a

aco mo da ção no pri me i ro se mes tre de cada ano, e numa base temporária, de desequilíbrios
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Fon te: Ban co de Por tu gal.

Quadro 4.5.2

POSIÇÃO DOS BANCOS PORTUGUESES FACE A OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E BANCOS

CENTRAIS

Em milhões de euros

Sistema bancário Dez-06 Jun-07 Dez-07

Recursos (líq.) de outras instituições de crédito 13 767 22 522 23 113

dos quais face a bancos centrais -5 254 -2 930 -2 555

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 156 5 144 8 105

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 41 841 42 043 41 003

no país 7 848 7 003 10 720

no estrangeiro 33 993 35 041 30 283

Recursos de bancos centrais 1 901 2 213 5 550

Recursos de outras instituições de crédito 60 862 67 496 66 671

no país 4 863 4 912 5 962

no estrangeiro 55 999 62 584 60 709

Bancos domésticos Dez-06 Jun-07 Dez-07

Recursos (líq.) de outras instituições de crédito -1 407 7 182 3 152

dos quais face a bancos centrais -4 452 -2 061 -3 763

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 254 4 174 7 084

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 30 240 28 942 27 491

no país 5 650 5 050 8 448

no estrangeiro 24 590 23 892 19 044

Recursos de bancos centrais 1 803 2 112 3 320

Recursos de outras instituições de crédito 33 285 38 186 34 407

no país 4 028 4 265 5 084

no estrangeiro 29 257 33 921 29 322

(30) Os activos emitidos antes de 1 de Janeiro de 2007 beneficiam de um período de isenção, que se estenderá até 31 de Dezembro de 2011, deixando de ser
elegíveis só a partir dessa data.



associados ao comportamento sazonal que algumas das rubricas patrimoniais costumam exibir

(nomeadamente os depósitos de clientes). 

No pri me i ro tri mes tre de 2007, o re cur so acres ci do ao fi nan cia men to (lí qui do de apli ca ções) jun to de

ou tras ins ti tui ções de cré di to re flec tiu es sen ci al men te uma di mi nui ção de apli ca ções em ban cos cen -

tra is e nou tras ins ti tui ções de cré di to por par te de ins ti tui ções do més ti cas, que ve ri fi ca ram nes se pe -

río do uma re du ção, de ca rác ter sa zo nal, nos re cur sos de cli en tes31. As sig ni fi ca ti vas emis sões de

tí tu los, no se gun do tri mes tre, a re a li za ção de al gu mas ope ra ções de ti tu la ri za ção e a ace le ra ção na

cap ta ção de re cur sos de cli en tes, no de cur so do se gun do se mes tre, per mi ti ram que as ins ti tui ções

do més ti cas re du zis sem, no seu con jun to, o sal do do fi nan cia men to ob ti do jun to de ou tras ins ti tui ções

de cré di to. Na se gun da me ta de do ano, ve ri fi cou-se si mul ta ne a men te um au men to dos ac ti vos e, em -

bo ra em me nor me di da, dos pas si vos face a ban cos cen tra is, em de tri men to das ope ra ções com ou -

tras ins ti tui ções de cré di to. Esta evo lu ção pode ser en qua dra da na si tua ção que tem pre va le ci do no

mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio, ca rac te ri za da por um for te au men to do ris co de con tra par te. Esse

au men to tem-se tra du zi do num cla ro alar ga men to do di fe ren cial en tre ta xas de juro de ope ra ções in -

ter ban cá ri as sem ga ran tia e com ga ran tia, no mea da men te para os pra zos mais lon gos do mer ca do

mo ne tá rio in ter ban cá rio, que im pli cou uma re du ção da pro fun di da de do mer ca do nes tes pra zos32.

A in ver são da po si ção lí qui da no mer ca do in ter ban cá rio, de uma po si ção ac ti va, no fi nal de 2006, para

uma po si ção pas si va, em De zem bro de 2007, as so cia da a um au men to dos pas si vos e a uma re du -

ção dos ac ti vos (em mon tan tes apro xi ma dos), de ter mi nou para as ins ti tui ções do més ti cas uma nova

re du ção do rá cio de co ber tu ra de pas si vos in ter ban cá ri os por ac ti vos de ele va da li qui dez (que com -

pre en dem os ac ti vos in ter ban cá ri os e os tí tu los ele gí ve is em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria) (Grá fi -

co 4.5.10)33. Note-se, po rém, que esta evo lu ção foi mui to con di ci o na da pelo com por ta men to de uma

das prin ci pais ins ti tui ções ban cá rias do més ti cas que, na se quên cia de uma al te ra ção da sua es tra té -

gia de fi nan cia men to, re du ziu as suas apli ca ções (lí qui das da ob ten ção de re cur sos) no mer ca do mo -

ne tá rio34. Assis tiu-se as sim a uma me nor dis per são na dis tri bu i ção des te in di ca dor no con jun to das

ins ti tui ções do més ti cas, na me di da em que essa ins ti tu i ção era a que, em 2006, exi bia o ní vel mais

ele va do des te in di ca dor (Grá fi co 4.5.11). Na li nha do que vem su ce den do des de 2004, a de te rio ra ção

des te indicador para as instituições domésticas foi mitigada pelo aumento da carteira de títulos

elegíveis em operações de política monetária (em cerca de 19 por cento em Dezembro de 2007).

A ges tão de li qui dez das ins ti tui ções não do més ti cas as su me con tor nos di fe ren tes dos sub ja cen tes

às ins ti tui ções do més ti cas. A pos si bi li da de de ob ter re cur sos jun to das res pec ti vas se des (ou de

trans fe rir re cur sos para as mes mas) per mi te às ins ti tui ções não do més ti cas de sen vol ver a sua acti vi -

da de cre di tí cia sem de pen der tan to de uma base de de pó si tos de cli en tes do més ti cos. Assim, es tas

ins ti tui ções re gis tam, re gra ge ral, rá cios en tre cré di to e de pó si tos mais ele va dos e rá cios de co ber tu ra 

de pas si vos in ter ban cá ri os por ac ti vos de ele va da li qui dez cla ra men te in fe ri o res. Nes te con tex to, re fi -

ra-se que, no to tal do ano, a va ri a ção no sal do de fi nan cia men to (lí qui do de apli ca ções) ob ti do por ins -

ti tui ções não do més ti cas jun to de ou tras ins ti tui ções de cré di to foi se me lhan te ao das ins ti tui ções

do més ti cas. No en tan to, no caso das ins ti tui ções não do més ti cas, esta evo lu ção re flec tiu um au men -

to si mul tâ neo de ac ti vos e, prin ci pal men te, de pas si vos in ter ban cá ri os. Em par ti cu lar, no se gun do se -
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(31) A evolução observada nas instituições não domésticas foi a inversa, i.e, observou-se um aumento destas aplicações, embora envolvendo montantes
significativamente inferiores.

(32) No contexto da incerteza que se instalou no mercado monetário do euro, muitas instituições terão procurado obter liquidez por prazos alongados,
aplicando-a posteriormente, por prazos mais curtos, quer junto do banco central, quer junto de outras instituições de crédito. 

(33) Este indicador permite uma primeira avaliação da capacidade das instituições para satisfazer algumas das suas responsabilidades de carácter mais
imediato com activos de elevada disponibilidade. No entanto, o seu conteúdo informativo revela-se limitado, na medida em que, por um lado, é baseado em 
informação contabilística que não considera as maturidades residuais dos elementos que entram no seu cálculo, e, por outro lado, não contempla outros
elementos patrimoniais com vencimento a curto prazo, determinantes na gestão da liquidez corrente das instituições.

(34) Esta instituição registou, no final de 2006, uma posição líquida cedente de recursos neste mercado, na ordem de 7 por cento do activo total, valor que
compara com uma posição líquida receptora de recursos, para o conjunto das instituições domésticas, próxima de 2 por cento do activo.



mes tre do ano, as sis tiu-se a um au men to do fi nan cia men to ob ti do quer jun to de ou tras ins ti tui ções de

cré di to, quer jun to de ban cos cen tra is. Este úl ti mo es te ve con cen tra do num gru po ban cá rio não do -

més ti co que uti li zou como co la te ral jun to do Ban co Cen tral Eu ro peu obri ga ções ti tu la ri za das que re te -

ve após ope ra ções de ti tu la ri za ção re a li za das em 2007 so bre cré di tos que de ti nha na sua car tei ra35. 

A ti tu la ri za ção de cré di tos tem sido ou tras das fon tes de fi nan cia men to a que as ins ti tui ções têm re cor -

ri do ao lon go dos úl ti mos anos. Embo ra au men tan do face a 2006, o mon tan te to tal das ope ra ções re -

a li za das em 2007 fi cou lon ge dos va lo res ve ri fi ca dos em anos an te ri o res, no mea da men te em 2003 e

em 2005. À se me lhan ça do ve ri fi ca do com as emis sões de tí tu los de dí vi da, as prin ci pais ope ra ções

de ti tu la ri za ção de cré di tos ti ve ram lu gar an tes da eclo são da tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros,

ten do como prin ci pal ac ti vo sub ja cen te cré di tos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção e as su mi -

do a for ma de ope ra ções sem des re co nhe ci men to de ac ti vos. No fi nal de 2007, o sal do de em prés ti -

mos ce di dos em ope ra ções de ti tu la ri za ção as cen dia a 11.6 por cen to do to tal dos em prés ti mos

ori gi nal men te con ce di dos pe los ban cos ao sec tor pri va do não fi nan cei ro re si den te (au men tan do 0.6

p.p. face ao va lor de fi nal de 2006), dos quais cer ca de 87 por cen to cor res pon di am a cré di tos con ce -

di dos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção (Grá fi co 4.5.12)36.

Não obs tan te a evo lu ção di fe ren ci a da na pri mei ra e na se gun da me ta de do ano, a im por tân cia re la ti va das

di fe ren tes fon tes de fi nan cia men to dos ban cos (ava li a das em per cen ta gem do stock de cré di to, in clu in do o

que foi ob jec to de ti tu la ri za ção), as sim como as prin ci pais ten dên cias de evo lu ção nes te do mí nio que têm ve -

ri fi ca do des de o iní cio da dé ca da man ti ve ram-se re la ti va men te inal te ra das no fi nal de 2007 (Grá fi co 4.5.13).
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Gráfico 4.5.10

RÁCIO DE COBERTURA DOS PASSIVOS

INTERBANCÁRIOS POR ACTIVOS DE ELEVADA

LIQUIDEZ

 

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Rá cio de co ber tu ra de fi ni do como o rá cio en tre ac ti vos de ele va da li qui dez (ac ti vos
in ter ban cá ri os e tí tu los de dí vi da ele gí ve is para ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria) e pas si -
vos in ter ban cá ri os. A que bra de sé rie apre sen ta da em 2004 cor res pon de à in tro du ção
das nor mas in ter na ci o na is de con ta bi li da de, a qual im pli cou, adi cio nal men te, uma re de fi -
ni ção do con jun to de ins ti tui ções ban cá rias ana li sa do. Por sua vez, a que bra de sé rie re -
pre sen ta da em 2006 corresponde a um alargamento do conjunto de instituições em
análise.

Gráfico 4.5.11

RÁCIO DE COBERTURA DE PASSIVOS

INTERBANCÁRIOS POR ACTIVOS DE ELEVADA

LIQUIDEZ DAS INSTITUIÇÕES DOMÉSTICAS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu activo.

(35) Em termos contabilísticos, esta operação de titularização contribuiu para o aumento da carteira de títulos desta instituição. No entanto, uma vez que estes
títulos foram entretanto utilizados como colateral nas operações de financiamento junto do Banco Central Europeu, não se reflectem, para efeitos de
análise da liquidez, na evolução da carteira de títulos elegíveis em operações de política monetária. 

(36) No final de 2007, cerca de 22 por cento dos créditos originalmente concedidos pelos bancos a particulares residentes para aquisição de habitação haviam
sido objecto de titularização.



Assim, a importância dos recursos de clientes e, em menor grau, dos passivos subordinados diminuiu, tendo

como contrapartida um peso acrescido dos títulos de dívida. Em contraste com o observado nos últimos

anos, e conforme já referido, verificou-se um recurso acrescido em 2007 ao financiamento (líquido de

aplicações) junto de bancos centrais e de outras instituições de crédito.

O peso acrescido da dívida de mercado a médio e longo prazos foi favorecido pela participação na área do

euro, na medida em que esta possibilitou o financiamento dos agentes domésticos, com destaque para os

bancos, num mercado de títulos alargado sem risco cambial, bem como pelas condições de financiamento

muito favoráveis prevalecentes nos mercados internacionais de financiamento por grosso até meados de

2007. Tal permitiu, num primeiro momento, uma melhoria global dos indicadores de liquidez, nomeadamente

pelo aumento da maturidade média do financiamento junto dos mercados por grosso, mais adequada à ma-

turidade média dos activos. Porém, a necessidade de refinanciamento de um volume crescente desses pas-

sivos, num quadro de expansão significativa e sustentada da actividade, veio acentuar a sensibilidade dos

bancos portugueses a alterações das condições de financiamento nos mercados internacionais por grosso.

No que se refere às instituições domésticas, saliente-se que o peso da dívida representada por títulos e por

passivos interbancários com maturidade inferior a um ano tem vindo a aumentar de forma consistente desde

2004, reflectindo essencialmente o vencimento de títulos de dívida (Gráfico 4.5.14).

De facto, o aumento significativo dos vencimentos de títulos de dívida tem sido a principal razão subjacente

ao agravamento desde 2004 dos gaps de liquidez das instituições domésticas para o prazo residual até um
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Gráfico 4.5.12

EVOLUÇÃO DO SALDO DOS EMPRÉSTIMOS

CEDIDOS EM OPERAÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

Fonte: Banco de Portugal (Estatísticas Monetárias e Financeiras).

Gráfico 4.5.13

FONTES DE LIQUIDEZ DO SISTEMA BANCÁRIO
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Os recursos (líquidos) de outras instituições de crédito incluem recursos líquidos

face a bancos centrais. As titularizações incluem operações desreconhecidas e não des-

reconhecidas. A quebra de série apresentada em 2004 corresponde à introdução das

normas internacionais de contabilidade, a qual implicou, adicionalmente, uma redefini-

ção do conjunto de instituições bancárias analisado. Por sua vez, a quebra de série re-

presentada em 2006 corresponde a um alargamento do conjunto de instituições em

análise.

Recursos de clientes e outros empréstimos

Responsabilidades representadas por títulos

Passivos subordinados

Titularização

Recursos (líq.) de outras instituições de crédito

Titularizações não desreconhecidas – Sociedades não
Financeiras

Titularizações desreconhecidas – Sociedades não
Financeiras

Titularizações não desreconhecidas – Particulares

Titularizações desreconhecidas – Particulares
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Até 1 ano - Recursos de IC (inclui bancos centrais)

Até 1 ano - Títulos de dívida

Mais de 1 ano - Recursos de IC (inclui bancos centrais)

Mais de 1 ano - Títulos de dívida

Gráfico 4.5.14

ESTRUTURA DE MATURIDADE RESIDUAL DE TÍTULOS DE DÍVIDA E PASSIVOS INTERBANCÁRIOS

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Os títulos de dívida incluem dívida subordinada e os passivos interbancários incluem recursos de bancos centrais. A quebra de série apresentada em 2004 corresponde à introdu-

ção das normas internacionais de contabilidade, a qual implicou, adicionalmente, uma redefinição do conjunto de instituições bancárias analisado. Por sua vez, a quebra de série repre-

sentada em 2006 corresponde a um alargamento do conjunto de instituições em análise.
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Gráfico 4.5.15

GAPS DE LIQUIDEZ EM ESCALAS CUMULATIVAS

DE MATURIDADE

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Gap de liquidez definido como (Activos líquidos – Passivos voláteis)/(Activo – Acti-

vos líquidos)x100 em cada escala cumulativa de maturidade residual; Instituições do-

mésticas surgem a tracejado. A quebra de série apresentada em 2004 corresponde à

introdução das normas internacionais de contabilidade, a qual implicou, adicionalmente,

uma redefinição do conjunto de instituições bancárias analisado. Por sua vez, a quebra

de série representada em 2006 corresponde a um alargamento do conjunto de

instituições em análise.

Gráfico 4.5.16

GAP DE LIQUIDEZ DAS INSTITUIÇÕES

DOMÉSTICAS PARA O HORIZONTE ATÉ 1 ANO
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: A quebra de série apresentada em 2004 corresponde à introdução das normas in-

ternacionais de contabilidade, a qual implicou, adicionalmente, uma redefinição do con-

junto de instituições bancárias analisado. Por sua vez, a quebra de série representada

em 2006 corresponde a um alargamento do conjunto de instituições em análise.



ano (Grá fi cos 4.5.15 e 4.5.16)37. Entre 2001 e 2004, os in di ca do res de li qui dez be ne fi ci a ram do au men to si -

gni fi ca ti vo das apli ca ções in ter ban cá ri as (lí qui das da ob ten ção de re cur sos), mais que com pen san do o avo -

lu mar de ven ci men tos de tí tu los. Pos te ri or men te, as sis tiu-se a uma re la ti va es ta bi li da de nes sas apli ca ções,

ao pas so que os mon tan tes de tí tu los de dí vi da vin cen dos num ho ri zon te de um ano con ti nua ram a au men -

tar de for ma ex pres si va. A evo lu ção ob ser va da em 2007 nos gaps de li qui dez para os di fe ren tes ho ri zon tes

re flec tiu tam bém, em bo ra em me nor grau, a já re fe ri da di mi nui ção das apli ca ções in ter ban cá ri as (lí qui das da

ob ten ção de re cur sos) ope ra da por uma das prin ci pais ins ti tui ções ban cá rias do més ti cas, o que con tri bu iu

para uma maio r con cen tra ção das dis tri bu i ções em pí ri cas dos gaps de liquidez até três meses e até um ano,

a um nível mais negativo do que no final de 2006 (Gráficos 4.5.17 e 4.5.18).

4.6. Risco de crédito

Evo lu ção ge ral da ex po si ção ao sec tor pri va do não fi nan cei ro

No fi nal de 2007, a ex po si ção do sis te ma ban cá rio por tu guês ao ris co de cré di to (ava li a da pelo mon -

tan te de cré di to bru to a cli en tes) as cen dia a dois ter ços do ac ti vo to tal em base con so li da da, re pre sen -

tan do a par ce la re la ti va a par ti cu la res e so ci e da des não fi nan cei ras residentes cerca de 80 por cento

do total. 

A con cen tra ção des ta ex po si ção, nas suas di fe ren tes ver ten tes, cons ti tui um dos ele men tos de ris co

que im por ta ana li sar com par ti cu lar aten ção. Por um lado, re la ti va men te ao cré di to to tal con ce di do por 

ban cos re si den tes ao sec tor pri va do não fi nan cei ro, exis te uma con cen tra ção ele va da em cré di tos re -
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Gráfico 4.5.17

GAP DE LIQUIDEZ CONSIDERANDO

MATURIDADES ATÉ 3 MESES DAS INSTITUIÇÕES

DOMÉSTICAS

Distribuição empírica
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu activo.

Gráfico 4.5.18

GAP DE LIQUIDEZ CONSIDERANDO

MATURIDADES ATÉ 1 ANO DAS INSTITUIÇÕES

DOMÉSTICAS

Distribuição empírica
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca ob ti da re cor ren do a mé to dos não pa ra mé tri cos, no mea da -
men te a um ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui ções pelo seu activo.

(37) O gap de liquidez pode ser definido como o rácio entre a diferença entre activos líquidos e passivos voláteis e a diferença entre o activo total e os activos
líquidos. Este indicador permite uma caracterização mais completa e adequada da liquidez das instituições na medida em que incorpora informação sobre
a maturidade residual de um conjunto alargado de activos e passivos. Para mais detalhes sobre os indicadores de liquidez, ver a “Caixa 4.1
Acompanhamento do risco de liquidez do sistema bancário”, Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira 2004.



la ci o na dos com o sec tor imo bi liá rio, re pre sen tan do os em prés ti mos ban cá rios a par ti cu la res para

aqui si ção de ha bi ta ção cer ca de 47 por cen to do to tal, en quan to que os em prés ti mos a em pre sas não

fi nan cei ras dos sec to res da cons tru ção e dos ser vi ços de ac ti vi da des imo bi liá rias cor res pon dem a

apro xi ma da men te 17 por cen to (Grá fi co 4.6.1). O peso do sec tor imo bi liá rio no cré di to to tal mos tra-se, 

ain da as sim, es ta bi li za do des de 2005, após ter re gis ta do au men tos su ces si vos des de fi na is dos anos

no ven ta. Em 2007, a es ta bi li za ção ob ser va da re flec tiu es sen ci al men te a de sa ce le ra ção do cré di to a

par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção, ten do os em prés ti mos a em pre sas quer do sec tor da cons -

tru ção quer de ser vi ços de ac ti vi da des imo bi liá rias re gis ta do ace le ra ções re le van tes. Por ou tro lado,

no que se re fe re ao cré di to a so ci e da des não fi nan cei ras, o grau de con cen tra ção é si gni fi ca ti vo, vis to

que os em prés ti mos con ce di dos por ins ti tui ções de cré di to re si den tes a este sec tor di zem res pe i to a

um nú me ro re la ti va men te re du zi do de em pre sas de gran de di men são. No fi nal de 2007, pra ti ca men te

80 por cen to do sal do des tes em prés ti mos cor res pon dia a pas si vos de em pre sas com em prés ti mos

cujo mon tan te era su pe rior a um mi lhão de eu ros, as quais re pre sen ta vam pou co mais de 6 por cen to

das em pre sas re si den tes que re cor re ram a em prés ti mos jun to de ins ti tui ções de cré di to re si den tes.

Cer ca de 0.5 por cen to des tas em pre sas ti nham em prés ti mos cujos montantes ascendiam a mais de

10 milhões de euros, totalizando quase metade do crédito concedido pelo sistema bancário a este

sector (Quadro 4.6.1). Este perfil de concentração é, de uma forma geral, partilhado pelos cinco

maiores grupos bancários portugueses e não tem apresentado alterações assinaláveis.

Ape sar da ele va da con cen tra ção da car tei ra de cré di to do sis te ma ban cá rio no sec tor imo bi liá rio e nas 

gran des em pre sas, al guns fac to res con tri bu em para mi ti gar o ris co no caso da eco no mia por tu gue sa.

Por um lado, a par te mais si gni fi ca ti va da ex po si ção ao sec tor imo bi liá rio cor res pon de a em prés ti mos

con ce di dos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção, os quais apre sen tam uma pro ba bi li da de de in -

cum pri men to ba i xa e uma taxa de re cu pe ra ção ele va da. Com efe i to, es tes em prés ti mos des ti nam-se

em lar ga me di da à aqui si ção de ha bi ta ção pró pria e per ma nen te, o que con subs tan cia a sa tis fa ção de 

uma ne ces si da de bá si ca das fa mí lias es tan do-lhes, por isso, as so cia da uma pro ba bi li da de de in cum -

pri men to mui to ba i xa. Além dis so, em re gra, têm as so ci a dos ac ti vos reais como ga ran tia, o que lhes
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Gráfico 4.6.1

EXPOSIÇÃO DO SECTOR BANCÁRIO AO SECTOR

IMOBILIÁRIO

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Emprés ti mos a so ci e da des não fi nan cei ras dos ra mos da cons tru ção e dos ser vi -
ços imo bi liá ri os e a par ti cu la res para ha bi ta ção em per cen ta gem do to tal dos em prés ti -
mos con ce di dos ao sec tor pri va do não fi nan cei ro (ajus ta do de operações de
titularização).
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con fe re uma taxa de re cu pe ra ção ele va da em caso de in cum pri men to38. Por seu lado, a evi dên cia dis -

po ní vel su ge re que, no caso por tu guês, não exis ti rão va lo ri za ções ex ces si vas dos pre ços do mer ca do 

imo bi liá rio, não sen do por isso de es pe rar cor rec ções sig ni fi ca ti vas que com pro me tam a re cu pe ra ção

do va lor dos mon tan tes em dí vi da, na even tu a li da de da exe cu ção das hi po te cas. Tam bém no caso do

cré di to a gran des em pre sas, as pro ba bi li da des de in cum pri men to des tas são ge ral men te ba i xas, ain -

da que pos sam ocor rer per das não es pe ra das re la ti va men te im por tan tes se um nú me ro su fi ci en te -

men te ele va do de gran des em prés ti mos en trar em in cum pri men to37. No en tan to, de um modo ge ral,

as grandes empresas portuguesas têm apresentado níveis de rendibilidade muito positivos nos

últimos anos, ao mesmo tempo que aproveitaram o quadro financeiro especialmente favorável

observado até meados de 2007 para procederem à consolidação dos respectivos balanços.

Os rá cios de in cum pri men to na car tei ra de em prés ti mos ban cá rios ao sec tor pri va do não fi nan cei ro re si den te 

têm-se man ti do em ní veis mu i tos bai xos, quan do com pa ra dos com fa ses si mi la res de ci clos eco nó mi cos an -

te ri o res. No fi nal de 2007, o peso do cré di to ven ci do e ou tros de co bran ça du vi do sa no cré di to to tal con ce di -

do ao sec tor (ajus ta do de ope ra ções de ti tu la ri za ção) si tu a va-se num ní vel mí ni mo, pra ti ca men te inal te ra do

face ao va lor de De zem bro de 2006 (Grá fi co 4.6.2)39. Esta es ta bi li za ção do peso do cré di to com in cum pri -

men to no cré di to to tal foi evi den ci a da quer pe los cin co maio res gru pos ban cá rios (com maio res quo tas de

mer ca do nos seg men tos do cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção e a gran des em pre sas, ti pi ca men te seg -

men tos do mer ca do de cré di to onde a pro ba bi li da de de in cum pri men to é mais ba i xa), quer pelo con jun to dos 

ou tros ban cos (nos quais glo bal men te o peso do in cum pri men to no cré di to to tal con ce di do é su pe rior) (Grá fi -

co 4.6.3). Note-se que o ní vel in fe rior ob ser va do pelo rá cio de in cum pri men to dos cin co maio res gru pos ban -

cá rios re flec te, em lar ga me di da, a sua maio r par ti ci pa ção re la ti va no seg men to do cré di to à ha bi ta ção (cujo

ní vel do rá cio de in cum pri men to é in fe rior ao to tal). No en tan to, tam bém os em prés ti mos a sociedades não
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Quadro 4.6.1

CRÉDITO A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS, POR DIMENSÃO DAS EXPOSIÇÕES (a)

Taxas de variação homóloga, em percentagem 
(b)

Por me mó ria (em De zem bro 2007):

Dez-06 Dez-07 Limite

inferior (e)

Saldo médio

(103€)

Peso do

saldo no total 

(%)

Total 8.8 11.2

Gran des ex po si ções (per cen til 90) (c) 9.3 11.2  468 3 625 88

das quais: ex po si ções mui to gran des (per cen til 99) (c) 11.4 12.4 5 961 22 857 55

das quais: maio res ex po si ções (per cen til 99.5) (c) 12.4 12.7 11 199 37 669 46

Expo si ções de re ta lho (d) 5.7 10.9 - 57 12

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Indi ca do res ba se a dos na in for ma ção da Cen tral de Res pon sa bi li da des de Cré di to (CRC). Cor res pon dem a cré di to con ce di do por ban cos, ca i xas eco nó mi cas, ca i xas de cré di -
to agrí co la mú tuo, ins ti tui ções fi nan cei ras de cré di to, so ci e da des de fac to ring, so ci e da des de lo ca ção fi nan cei ra, so ci e da des emi ten tes ou ges to ras de car tões de cré di to, so ci e da des fi -
nan cei ras de aqui si ções a cré di to e ou tros in ter me diá rios fi nan cei ros re si den tes. Inclui cré di tos ce di dos em ope ra ções de ti tu la ri za ção. (b) Para o cál cu lo das ta xas de va ri a ção
ho mó lo ga, os li mi tes in fe ri o res de cada gru po de ex po si ções fo ram de fi ni dos apli can do su ces si va men te, aos va lo res de De zem bro de 2007, as ta xas de va ri a ção das ex po si ções to tais,
em cada pe río do. (c) Per cen tis de fi ni dos com base no nú me ro de em pre sas or de na das se gun do o mon tan te da ex po si ção to tal. (d) Expo si ções cu jos mon tan tes são me no res do que o li -
mi te in fe rior das gran des ex po si ções. Cor res pon dem a 90 por cen to das em pre sas com dí vi da jun to das instituições participantes na CRC. (e) Montante da exposição de menor valor do
conjunto das exposições consideradas no percentil. Em milhares de euros.

(38) Sobre o assunto, veja-se “Financial sector assessment programme Portugal: banking system stress-testing” (Abril 2007), Banco de Portugal, Occasional
Papers nº 1.

(39) Este agregado corresponde ao conceito das Estatísticas Monetárias e Financeiras. Consideram-se créditos vencidos os créditos (respeitantes a dívidas de 
capital ou a juros) por regularizar no prazo de 30 dias após o seu vencimento. Outros créditos de cobrança duvidosa respeitam às prestações futuras de um 
crédito quando houver dúvidas quanto à sua cobrança, tal com se encontra estabelecido pelo Aviso 3/95 do Banco de Portugal e demais legislação em
vigor.



financeiras e a particulares para consumo e outros fins concedidos pelos cinco maiores grupos bancários

apresentam rácios de incumprimento inferiores aos das restantes instituições do sistema bancário.

Num con tex to de tra jec tó ria as cen den te das ta xas de juro e de re cu pe ra ção gra du al da acti vi da de eco nó mi -

ca, a ma nu ten ção de rá cios de in cum pri men to em ní veis bai xos re flec te, por um lado, al gu ma adap ta ção das 

con di ções de ofer ta de cré di to à ca pa ci da de cor ren te das em pre sas e dos par ti cu la res as se gu ra rem o ser vi -

ço da dí vi da e, por ou tro, es tra té gi as ac ti vas por par te dos ban cos no sen ti do de ex clu í rem dos res pec ti vos

ba lan ços al guns cré di tos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa já com um grau ele va do de pro vi si o na -

Ban co de Por tu gal | Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra 2007

Par te I | Esta bi li da de do Sis te ma Fi nan cei ro

124

Gráfico 4.6.2

INCUMPRIMENTO NO CRÉDITO AO SECTOR

PRIVADO NÃO FINANCEIRO RESIDENTE

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Últi mo va lor: Março de 2008.

Gráfico 4.6.3

RÁCIO DE INCUMPRIMENTO NOS EMPRÉSTIMOS

AO SECTOR PRIVADO NÃO FINANCEIRO
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Cré di to e ju ros ven ci dos e ou tro cré di to de co bran ça du vi do sa em per cen ta gem do
to tal do cré di to ao sec tor na car tei ra ban cá ria. Últi mo va lor para o to tal: Março de 2008.
Para os res tan tes: Dezembro de 2007.

Gráfico 4.6.4

CRÉDITO COM INCUMPRIMENTO / CRÉDITO

TOTAL

Distribuição empírica

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca re cor ren do a um Ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui -
ções pelo total do crédito.

Gráfico 4.6.5

CRÉDITO COM INCUMPRIMENTO

LÍQUIDO/CRÉDITO TOTAL LÍQUIDO

Distribuição empírica
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Dis tri bu i ção em pí ri ca re cor ren do a um Ker nel ga us si a no que pon de ra as ins ti tui -
ções pelo total do crédito.



men to, quer por via de aba tes quer atra vés de ven das. Em 2007, o mon tan te de cré di tos ao sec tor pri va do

não fi nan cei ro ven ci dos e aba ti dos ao ac ti vo ou ce di dos re pre sen tou cer ca de 0.4 por cen to do sal do mé dio

de em prés ti mos ao sec tor, li ge i ra men te aba i xo do va lor do ano ante rior (0.5 por cen to). Assim, ape sar da re -

la ti va es ta bi li da de re gis ta da pelo rá cio de in cum pri men to glo bal, o mon tan te anual de no vos cré di tos ven ci -

dos e ou tros de co bran ça du vi do sa do sec tor pri va do não fi nan cei ro con ti nuou a cres cer a um ritmo

si gni fi ca ti vo, ascendendo a 0.53 por cento dos empréstimos totais concedidos por bancos residentes ao

sector (ajustado de operações de titularização), após 0.47 por cento em 2006 (Gráfico 4.6.2).

O per fil evi den ci a do pelo in cum pri men to dos par ti cu la res e das so ci e da des não fi nan cei ras per mi tiu que o rá -

cio en tre o mon tan te de cré di to em in cum pri men to e o cré di to to tal do con jun to do sis te ma ban cá rio se al te -

ras se ape nas mar gi nal men te, de 1.24 por cen to, no fi nal de De zem bro de 2006, para 1.27 por cen to,

ob ser van do-se uma li gei ra di mi nui ção da dis per são en tre os prin ci pais gru pos ban cá rios40 (Grá fi co 4.6.4).

Por seu lado, a do ta ção de im pa ri da de e de pro vi sões para cré di to ven ci do au men tou si gni fi ca ti va men te,

ten do-se ve ri fi ca do, con tu do, uma re du ção na co ber tu ra por pro vi sões es pe cí fi cas das si tua ções de in cum -

pri men to (já ve ri fi ca do ou de ele va da pro ba bi li da de) de 84 para 76 por cen to. O rá cio en tre o cré di to com in -

cum pri men to, lí qui do de pro vi sões para cré di to de co bran ça du vi do sa e para cré di to ven ci do, e o cré di to

to tal, tam bém lí qui do des sas pro vi sões, au men tou para 0.31 por cen to (após 0.20 por cen to no fi nal de

2006), ve ri fi can do-se, si mul ta ne a men te, uma di mi nui ção da dis per são en tre ins ti tui ções (Grá fi co 4.6.5)41.

Expo si ção ao sec tor dos Par ti cu la res e res pec ti vo in cum pri men to

Em 2007, o cré di to con ce di do por ins ti tui ções fi nan cei ras re si den tes a par ti cu la res man te ve uma taxa

de cres ci men to ele va da (cer ca de 9 por cen to), em bo ra li ge i ra men te in fe rior à do ano pre ce den te (10

por cen to). A de sa ce le ra ção ve ri fi ca da nos em prés ti mos a par ti cu la res tra du ziu evo lu ções dis tin tas

nos seg men tos por fi na li da de, con ti nu an do a ob ser var-se um cla ro abran da men to no cré di to para

aqui si ção de ha bi ta ção e uma ace le ra ção do cré di to para con su mo e ou tros fins, o qual já ha via re gis -

ta do um cres ci men to ele va do em 2006 (ver “Ca pí tu lo 3 Si tua ção Fi nan cei ra do Sec tor Pri va do Não Fi -

nan cei ro”). Esta ten dên cia de no ta da pelo cré di to a par ti cu la res pro lon gou-se nos pri me i ros me ses de

2008, con ti nu an do a ve ri fi car-se uma di mi nui ção li gei ra da taxa de va ri a ção dos em prés ti mos ban cá -

rios to tais, im pul si o na da es sen ci al men te pelo segmento da habitação, enquanto que a taxa de

crescimento dos empréstimos para consumo e outros fins manteve o nível elevado de final de 2007.

O per fil aci ma re fe ri do foi evi den ci a do, em 2007, quer pe los cin co maio res gru pos ban cá rios quer pe -

las res tan tes ins ti tui ções do sis te ma, sen do de re al çar a ace le ra ção mui to mar ca da do cré di to ao con -

su mo e para ou tros fins num con jun to de ins ti tui ções es pe ci al men te ori en ta das para este tipo de

fi nan cia men to (grá fi co 4.6.6). Em con se quên cia, a quo ta de mer ca do dos cin co maio res gru pos ban -

cá rios man te ve-se inal te ra da no seg men to do cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção (pró xi ma de 80 por

cen to), re du zin do-se vi si vel men te no caso dos empréstimos para consumo e outros fins (para 60 por

cento) (gráfico 4.6.7).

Os de sen vol vi men tos aci ma re fe ri dos ti ve ram lu gar num con tex to de ma nu ten ção da tra jec tó ria as -

cen den te das ta xas de juro apli ca das a es tas ope ra ções (em li nha com a con ti nu a ção do ci clo de su bi -

da das ta xas de juro do BCE ini ci a do no fi nal de 2005) e de con di ções de ofer ta que, até ao eclo dir da

ins ta bi li da de nos mer ca dos de fi nan cia men to do sis te ma ban cá rio, se man ti ve ram glo bal men te es ta -

bi li za das. Si mul ta ne a men te, os ní veis de con fiança dos con su mi do res re du zi ram-se su ces si va men te

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Capítulo 4

125

(40) O conceito prudencial de crédito com incumprimento compreende o crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito de cobrança duvidosa reclassificado
como vencido para efeitos de provisionamento, nos termos definidos pelo Aviso nº3/95. Para mais detalhes, consultar a Instrução nº16/2004 e o Aviso
nº3/95 em www.bportugal.pt/servs/sibap/sibap_p.htm. 

(41) Os valores apresentados neste parágrafo diferem dos referidos em anteriores publicações devido à inclusão das instituições bancárias que adoptaram as
Normas Internacionais de Contabilidade em 2006. Para maior detalhe, veja-se a nota de pé-de-página 1 neste capítulo do Relatório.



no decurso ano, tendo-se assistido a uma desaceleração do consumo de bens correntes e a uma ace-

leração do consumo de bens duradouros, bem como à diminuição adicional da taxa de poupança dos

particulares. Note-se que, segundo as respostas dos bancos portugueses participantes no inquérito

aos bancos sobre o mercado de crédito, a oferta de empréstimos a particulares, nos últimos anos, tra-

duziu-se na disponibilização de um leque diversificado de produtos de crédito ajustáveis à capacidade

financeira corrente das famílias individuais para servir a dívida. Estes produtos, disponíveis inicial-

mente no segmento para aquisição de habitação, poderão ter também assumido alguma relevância

no segmento do crédito ao consumo num período mais recente, permitindo sustentar o aumento
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Gráfico 4.6.6

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DOS EMPRÉSTIMOS A PARTICULARES

Para aquisição de habitação Para consumo e outros fins

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Último valor: Março de 2008.
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Gráfico 4.6.7

QUOTAS DE MERCADO NOS SEGMENTOS DOS

EMPRÉSTIMOS A PARTICULARES
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continuado do endividamento deste sector, por um lado, e manter o respectivo incumprimento em

níveis relativamente moderados, por outro.

A turbulência verificada nos mercados financeiros internacionais desde o Verão de 2007, ao reflec-

tir-se em dificuldades na obtenção de financiamento nos mercados por grosso, alterou significativa-

mente as condições da oferta de crédito bancário a particulares. Assim, de acordo com as respostas

dos bancos portugueses aos inquéritos sobre o mercado de crédito de Outubro de 2007 e de Janeiro

e Abril de 2008, os critérios de aprovação de empréstimos a particulares ter-se-ão tornado significati-

vamente mais restritivos, sendo o aumento de restritividade mais marcado no segmento para aquisi-

ção de habitação (onde quer os montantes envolvidos quer a maturidade dos empréstimos são

maiores). Ao mesmo tempo, a procura de crédito para aquisição de habitação terá mantido um cresci-

mento expressivo até ao terceiro trimestre de 2007, reduzindo-se moderadamente nos últimos meses

do ano e no primeiro trimestre de 2008. No caso dos empréstimos para consumo e outros fins, a

procura terá prosseguido uma tendência de crescimento ligeiro até final de 2007, estabilizando nos

primeiros meses de 2008.

O aperto nos critérios de aprovação de empréstimos à habitação dos bancos participantes no inquéri-
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Gráfico 4.6.8

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO

Empréstimos a Particulares – Habitação

Empréstimos a Particulares – Outros fins
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to so bre o mer ca do de cré di to terá as su mi do a for ma de spreads mais alar ga dos, maio res ga ran ti as

exi gi das, me no res rá cios loan-to-value e co mis sões e ou tros en car gos não re la ci o na dos com a taxa

de juro mais ele va dos. Qu an to aos em prés ti mos para con su mo e ou tros fins, o aper to das con di ções

de ofer ta ter-se-á es sen ci al men te tra du zi do num au men to dos spreads e no en cur ta men to das ma tu ri -

da des (Grá fi co 4.6.8). Note-se, no en tan to, que es tas in di ca ções res pe i tam ape nas às po lí ti cas de

cré di to se gui das pe los cin co maio res gru pos ban cá rios, cuja par ti ci pa ção nes te úl ti mo seg men to do

cré di to a par ti cu la res se re du ziu, em 2007. Para o con jun to dos ban cos re si den tes, a in for ma ção dis -

po ní vel re la ti va a ta xas de juro apli ca das em no vas ope ra ções de em prés ti mos a par ti cu la res para

con su mo su ge re que po de rá ter ha vi do al gu ma re du ção dos spreads face às ta xas do mer ca do mo ne -

tá rio nes te seg men to do mer ca do de cré di to, no de cur so do se gun do se mes tre, con ti nu an do a ve ri fi -

car-se um au men to do peso dos em prés ti mos com pra zo con tra tu al su pe rior a 5 anos no sal do to tal de 

em prés ti mos para con su mo e ou tros fins. Esta evo lu ção po de rá re flec tir, para além de po lí ti cas de

cré di to di fe ren ci a das no con jun to dos ban cos que ga nha ram quo ta nes te seg men to do mer ca do, o

fac to de al guns dos no vos em prés ti mos con ce di dos para con su mo no de cur so de 2007 te rem as so ci -

a das, pe las suas ca rac te rís ti cas pró pri as, ga ran ti as reais (como será o caso de al guns fi nan ci a men -

tos des ti na dos à aqui si ção de au to mó ve is ou de em prés ti mos com fi na li da des di ver sas que par ti lhem

ga ran ti as com ou tro tipo de cré di tos, no mea da men te os des ti na dos à aqui si ção de ha bi ta ção). Ao

pos si bi li tar uma maior taxa de recuperação na eventualidade de incumprimento, a existência de

garantias permitirá a aprovação de empréstimos com spreads menores e maturidades mais

alongadas, para cada nível de risco específico dos empréstimos.

No fi nal de 2007, o rá cio de in cum pri men to do cré di to a par ti cu la res man te ve o ní vel de De zem bro de

2006, re pre sen tan do 1.74 por cen to do cré di to to tal con ce di do no fi nal do ano (Grá fi co 4.6.9). Po rém,

o mon tan te de cré di tos aba ti dos ao ac ti vo no de cur so do ano foi si gni fi ca ti vo, ain da que li ge i ra men te

in fe rior ao ob ser va do no ano ante rior, con ti nu an do a re gis tar-se ce dên ci as de cré di tos ven ci dos em
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Gráfico 4.6.9

RÁCIOS DE INCUMPRIMENTO NO CRÉDITO

BANCÁRIO A PARTICULARES

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Últi mo va lor: Março de 2008.

Gráfico 4.6.10

FLUXO ANUAL DE NOVOS CRÉDITOS VENCIDOS E 

OUTROS DE COBRANÇA DUVIDOSA

Particulares

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Esti ma ti va do flu xo anual de no vos cré di tos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do -
sa cal cu la da ajus tan do a va ri a ção do sal do de cré di to ven ci do e ou tros de co bran ça du vi -
do sa dos aba ti men tos ao ac ti vo, em per cen ta gem dos em prés ti mos ban cá rios
(cor ri gi dos de ti tu la ri za ção). A par tir de De zem bro de 2005, tam bém ajus ta da de ven das
para fora do sis te ma ban cá rio de cré di tos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa não
aba ti dos ao ac ti vo, re por ta das em base tri mes tral con for me a Instru ção nº 2/2007 (a
tracejado). Último valor: Março de 2008. (Dezembro 2007 para a linha a tracejado).
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mon tan tes im por tan tes. Assim, re flec tin do a de te rio ra ção da ca pa ci da de fi nan cei ra das fa mí lias e os

en car gos cres cen tes com o ser vi ço da dí vi da, em 2007, o flu xo de no vos cré di tos ven ci dos e ou tros de 

co bran ça du vi do sa man te ve um va lor ele va do (0.47 por cen to do sal do mé dio de em prés ti mos ban cá -

rios ao sec tor, ajustado de titularização), similar ao já registado no ano anterior e próximo do verificado 

em 2003 (Gráfico 4.6.10).

Num con tex to de cres ci men to mo de ra do da acti vi da de eco nó mi ca e de ní veis ele va dos da taxa de de -

sem pre go e do en di vi da men to, a tra jec tó ria de su bi da das ta xas de juro ten de rá a re per cu tir-se em di -

fi cul da des acres ci das das fa mí lias por tu gue sas para as se gu rar o cum pri men to do ser vi ço da dí vi da

no fu tu ro pró xi mo, sen do de es pe rar um acrés ci mo, ain da que li mi ta do, do rá cio de in cum pri men to

des te sec tor. Acres ce ain da a ins ta bi li da de que con ti nua a ve ri fi car-se nos mer ca dos fi nan cei ros in ter -

na ci o na is a qual al te rou si gni fi ca ti va men te o qua dro em que os agen tes eco nó mi cos ob têm o seu fi -

nan cia men to. A re a va li a ção dos pré mi os de ris co e o agra va men to das con di ções nos mer ca dos

fi nan cei ros por gros so ten de rão em re per cu tir-se em cus tos de fi nan cia men to mais ele va dos e em cri -

té ri os mais res tri ti vos na apro va ção de no vos em prés ti mos por par te das ins ti tui ções de cré di to, re du -

zin do a fle xi bi li da de que, nos úl ti mos anos, tem ca rac te ri za do a uti li za ção do cré di to ban cá rio por

par te das fa mí lias. Espe ci al men te num qua dro em que as pos si bi li da des de re ne go ci a ção ou re es tru -

tu ra ção de dí vi da (que, no pas sa do re cen te, te rão per mi ti do mo de rar o acrés ci mo des te rá cio) po de -

rão ser mais li mi ta das, o in cum pri men to nos es tra tos mais vul ne rá veis das fa mí lias, como se jam as de 

ren di men to mais bai xo e as mais jo vens, ten de rá a ele var-se mais ra pi da men te. Se gun do os re sul ta -

dos do úl ti mo Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias, se rão nes te es tra tos que se ob -

ser vam, com al gu ma fre quên cia, va lo res mui to ele va dos dos rá cios en tre a dí vi da e o ren di men to

re flec tin do, em gran de par te, o peso que a dí vi da para aqui si ção de ha bi ta ção terá para es tas fa mí -

lias42. Se rão tam bém nes tes es tra tos que as ta xas de es for ço as so ci a das ao ser vi ço da dí vi da são

mais ele va das, ain da que, de um modo ge ral, apre sen tem ní veis mo de ra dos. Esta si tua ção re flec ti rá

as prá ti cas se gui das pe los ban cos no sen ti do de li mi tar o efe i to da su bi da das ta xas de juro e do au -

men to do en di vi da men to so bre os en car gos com o ser vi ço da dí vi da, an te ri or men te re fe ri das. Em par -

ti cu lar, a in for ma ção do Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias su ge re que, ao lon go

da úl ti ma dé ca da, terá ha vi do um au men to no peso dos pra zos mais lon gos nos con tra tos de cré di to à

ha bi ta ção, con sis ten te com o alon ga men to das ma tu ri da des nos no vos con tra tos e com re ne go ci a -

ções nos con tra tos de cré di to mais an ti gos. Em ge ral, os ris cos para a es ta bi li da de do sis te ma fi nan -

cei ro as so ci a dos à dí vi da das fa mí lias se rão re la ti va men te diminutos, quer porque o peso da dívida

total concedida às famílias que apresentam situações de maior vulnerabilidade (as de rendimentos

mais baixos e as mais jovens) ou susceptíveis de se tornar mais vulneráveis (aquelas cujo

representante estará desempregado) será bastante pequeno no total da dívida do sector, quer porque 

nestes estratos mais vulneráveis o valor da dívida estará maioritariamente coberta pelos bens a cuja

aquisição se destina.

Expo si ção ao sec tor das So ci e da des não fi nan cei ras e res pec ti vo in cum pri men to

Os em prés ti mos con ce di dos por ins ti tui ções fi nan cei ras re si den tes a so ci e da des não fi nan cei ras re -

gis ta ram uma ace le ra ção si gni fi ca ti va em 2007, ten do a taxa de va ri a ção anual dos em prés ti mos to -

tais as cen di do a qua se 13 por cen to. Esta ace le ra ção, que se acen tuou nos pri me i ros me ses de 2008, 

foi vi sí vel em pra ti ca men te to dos os es ca lões por di men são de cré di to con ce di do, ten do sido, to da via, 

mais pro nun ci a da no caso das em pre sas com me no res mon tan tes de dí vi da. No en tan to, as em pre -

sas com dí vi da mais ele va da con ti nua ram a apre sen tar as maio res ta xas de cres ci men to (Qua dro

4.6.1). A ace le ra ção ob ser va da pe los em prés ti mos foi par ti lha da pela ge ne ra li da de dos sec to res de
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(42)  Veja-se Farinha, (2008), “O endividamento das famílias portuguesas: evidência recente com base nos resultados do IPEF 2006-2007”, neste Relatório.
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Quadro 4.6.2

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETÁRIAS A SOCIEDADES

NÃO FINANCEIRAS –  DESAGREGAÇÃO SECTORIAL (a)

Taxa de variação anual em fim de período

Em percentagem

2003 2004 2005 2006 2007 Peso no total  

Jun. Dez. Dez. 2007

Total dos empréstimos a sociedades não financeiras 2.7 2.5 5.0 7.1 8.5 11.2 100.0

Por sector de actividade(b):

Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 7.8 5.0 4.5 10.0 11.4 16.1 1.6

Indústrias extractivas 15.4 -6.7 0.6 -5.1 4.0 4.5 0.4

Indústrias transformadoras 0.5 -3.8 -3.0 0.7 4.9 7.9 12.7

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 4.8 -2.0 37.9 -11.3 -8.4 13.7 2.1

Construção 3.8 6.0 10.7 5.4 8.9 10.7 19.7

Serviços 2.6 3.2 4.2 9.9 9.8 11.8 63.5

dos quais:

Actividades imobiliárias 11.6 13.9 11.9 12.9 14.9 14.4 20.0

Outras actividades de serviços prestados principalmente

a empresas -6.1 -1.7 6.7 13.8 16.7 16.6 15.0

Comércio, alojamento e restauração 4.6 2.0 3.1 7.1 4.7 6.3 17.8

Transportes, correios e telecomunicações 3.7 -4.5 -10.6 0.7 -3.7 11.0 5.4

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) As ta xas de va ri a ção são cal cu la das com base na re la ção en tre sal dos de em prés ti mos ban cá rios em fim de pe río do e tran sac ções cal cu la das a par tir de sal dos cor ri gi dos de
re clas si fi ca ções. São igual men te ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za ção e cor ri gi dos de aba ti men tos ao ac ti vo e re a va li a ções cam bi a is e de pre ço. (b) A afec ta ção dos em prés ti mos por 
sec tor de acti vi da de é es ti ma da com base na estrutura da Central de Responsabilidades de Crédito.

Quadro 4.6.3

INDICADORES DE INCUMPRIMENTO DO CRÉDITO A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS, POR DIMENSÃO DAS 

EXPOSIÇÕES (a)

Em percentagem

Dez-05 Jun-06 Dez-06 Jun-07 Dez-07

Exposição total

Número de devedores com incumprimento(b) 11.8 12.1 12.0 13.2 13.6

Crédito e juros vencidos(c) 2.1 2.0 1.9 2.0 1.8

Saldo total dos devedores com incumprimento(c) 6.6 7.6 7.0 8.1 8.7

Gran des ex po si ções (per cen til 90)(d)

Número de devedores com incumprimento(e)  9.4 10.7 10.1 11.1 10.7

Crédito e juros vencidos(f) 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3

Saldo total dos devedores com incumprimento(f) 5.9 6.9 6.3 7.3 8.1

das quais: ex po si ções mui to gran des (per cen til 99)(d)

Número de devedores com incumprimento(e)  5.5 6.7 6.2 8.0 7.5

Crédito e juros vencidos(f) 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4

Saldo total dos devedores com incumprimento(f) 3.6 4.5 4.0 5.1 6.6

das quais: maio res ex po si ções (per cen til 99.5)(d)

Número de devedores com incumprimento(e)  4.3 5.3 5.3 6.8 6.7

Crédito e juros vencidos(f) 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3

Saldo total dos devedores com incumprimento(f) 3.0 3.8 3.4 4.3 6.2

Exposições de retalho(g)

Número de devedores com incumprimento(e) 12.1 12.3 12.2 13.5 14.0

Crédito e juros vencidos(f) 5.8 5.7 5.5 5.8 5.3

Saldo total dos devedores com incumprimento(f) 11.6 12.5 12.3 13.3 12.7

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Indi ca do res ba se a dos na in for ma ção da Cen tral de Res pon sa bi li da des de Cré di to (CRC). Cor res pon dem a cré di to con ce di do por ban cos, ca i xas eco nó mi cas, ca i xas de cré di -
to agrí co la mú tuo, ins ti tui ções fi nan cei ras de cré di to, so ci e da des de fac to ring, so ci e da des de lo ca ção fi nan cei ra, so ci e da des emi ten tes ou ges to ras de car tões de cré di to, so ci e da des fi -
nan cei ras de aqui si ções a cré di to e ou tros in ter me diá rios fi nan cei ros re si den tes.Inclui cré di tos ce di dos em ope ra ções de ti tu la ri za ção. (b) Em per cen ta gem do nú me ro de so ci e da des
não fi nan cei ras com dí vi das a ins ti tui ções fi nan cei ras par ti ci pan tes na CRC. (c) Em per cen ta gem do cré di to to tal con ce di do por ins ti tui ções fi nan cei ras par ti ci pan tes na CRC a so ci e da -
des não fi nan cei ras re si den tes. (d) Per cen tis de fi ni dos com base no nú me ro de em pre sas or de na das se gun do o mon tan te da ex po si ção to tal. (e) Em per cen ta gem do nú me ro de de ve -
do res des ta car tei ra. (f) Em per cen ta gem do cré di to to tal des ta car tei ra. (g) Exposições cujos montantes são menores do que o limite inferior das grandes exposições. Correspondem a
90 por cento das empresas com dívida junto das instituições participantes na CRC.



acti vi da de, sen do de re al çar o cres ci men to si gni fi ca ti vo que con ti nuou a ve ri fi car-se nos em prés ti mos

às em pre sas de ser vi ços de ac ti vi da des imo bi liá rias, de alu gue res e ser vi ços pres ta dos prin ci pal men -

te às em pre sas (onde se in cluem as so ci e da des ges to ras de par ti ci pa ções so ciais), de cons tru ção e,

tam bém, de ser vi ços de alo ja men to e res ta u ra ção (nes te úl ti mo caso, ape sar de de sa ce le rar li ge i ra -

men te face a 2006). Por seu tur no, os em prés ti mos à in dús tria, cujo cres ci men to nos dois anos an te ri -

o res ha via sido pra ti ca men te nulo, re gis ta ram uma ace le ra ção mar ca da em 2007 (Qua dro 4.6.2). A

evo lu ção do cré di to con ce di do pe los cin co maio res gru pos bancários a sociedades não financeiras

em 2007 foi, no seu conjunto, próxima da verificada para o total do sistema, mantendo-se a respectiva

quota de mercado praticamente inalterada, em torno de 69 por cento (Gráficos 4.6.11 e 4.6.12). 

Se gun do os ban cos por tu gue ses par ti ci pan tes no in qué ri to ao mer ca do de cré di to, ter-se-á ve ri -

fi ca do, no de cur so dos três pri me i ros tri mes tres de 2007, um acrés ci mo li ge i ro na pro cu ra de cré -

di to ban cá rio por par te das so ci e da des não fi nan cei ras, em par ti cu lar no seg men to das

pe que nas e mé di as em pre sas. No úl ti mo tri mes tre do ano e iní cio de 2008, a pro cu ra ter-se-á

con tra í do li ge i ra men te em face dos de sen vol vi men tos nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is.

A re es tru tu ra ção da dí vi da e, em me nor grau, o fi nan cia men to de exis tên ci as e ne ces si da des de

fun do de ma ne io man ti ve ram-se como os prin ci pais fac to res con tri bu in do para um acrés ci mo na

pro cu ra de em prés ti mos por em pre sas não fi nan cei ras, ao lon go de todo o ano. O fi nan cia men to

do in ves ti men to terá sus ci ta do um li ge i ro au men to da pro cu ra de cré di to no se gun do se mes tre

do ano, ao pas so que, no mes mo pe río do, o fi nan cia men to de fu sões e aqui si ções e de re es tru tu -

ra ções em pre sa riais pas sou a ser in di ca do como con du cen te a uma re du ção re la ti va men te si -

gni fi ca ti va da pro cu ra. Nes te con tex to, os cri té ri os de apro va ção do cré di to ban cá rio às

so ci e da des não fi nan cei ras man ti ve ram-se glo bal men te inal te ra dos até à emer gên cia da ins ta bi -

li da de nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, ten do mes mo as con di ções apli ca das aos em -

prés ti mos de ris co mé dio sido li ge i ra men te ali vi a das (Grá fi co 4.6.13). No se gun do se mes tre de

2007, os cri té ri os apli ca dos pe los ban cos na apro va ção de em prés ti mos a em pre sas não fi nan -

cei ras tor na ram-se mais res tri ti vos, ten dên cia que se terá man ti do no pri me i ro tri mes tre de 2008. 

A maio r res tri ti vi da de da ofer ta re flec tiu o au men to do cus to de ca pi tal e das res tri ções de ba lan -

ço dos ban cos (com es pe cia l re le vo para as con di ções en fren ta das no fi nan cia men to jun to dos
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Gráfico 4.6.11

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONCEDIDOS A

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Taxa de variação anual

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Últi mo va lor: Março de 2008.

Gráfico 4.6.12
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mercados por grosso), uma deterioração dos riscos respeitantes quer à actividade económica

em geral quer a sectores de actividade ou empresas específicas e a redução da concorrência

com origem no mercado de capitais (sugerindo maior dificuldade também por parte das empre-

sas não financeiras em financiar-se neste mercado). Segundo as indicações dos bancos partici-

pantes nos inquéritos sobre o mercado de crédito em Outubro de 2007 e Janeiro e Abril de 2008,

as dificuldades defrontadas nos mercados de financiamento por grosso tenderiam a repercu-

tir-se em spreads mais elevados e, mesmo, nalguma limitação dos montantes concedidos, afec-

tando, neste caso, o segmento das grandes empresas de forma mais marcada. Efectivamente, o

diferencial entre a taxa de juro dos saldos de empréstimos a sociedades não financeiras e a taxa

do mercado monetário alargou-se nos primeiros meses de 2008. Segundo a informação da Cen-

tral de Responsabilidades de Crédito, ter-se-á também registado alguma desaceleração (ainda

que ligeira) dos empréstimos concedidos por instituições de crédito residentes às maiores em-

presas, no decurso do último trimestre do ano (apesar de manterem taxas de crescimentos muito

elevadas). Porém, os empréstimos bancários totais a sociedades não financeiras aceleraram si-

gnificativamente no decurso do segundo semestre de 2007, situação que se prolongou nos pri-

meiros meses de 2008. A aceleração observada na segunda metade de 2007 foi particularmente

marcada no segmento de maturidade contratual intermédia (entre 1 e 5 anos) cujo contributo

para a variação total do saldo de empréstimos bancários apresentou um perfil ascendente até ao

final do ano (Gráfico 4.6.14). No último trimestre de 2007, também os descobertos bancários

(cujo contributo era negativo desde inícios de 2004) e os empréstimos com prazo superior a 5

anos evidenciaram contributos crescentes para a variação total, tendência que se terá mantido

no primeiro trimestre de 200843.

No final de 2007, o rácio de incumprimento das sociedades não financeiras representava 1.46

por cento do saldo de empréstimos bancários concedidos a este sector, situando-se abaixo do
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Gráfico 4.6.13

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO

Empréstimos a sociedades não financeiras

Fonte: Banco de Portugal.

Critérios
Apreciação geral
Empréstimos a PME
Empréstimos a grandes empresas
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo

Factores determinantes
Custo de capital
Condições para o banco no acesso a financiamento de mercado
Posição de liquidez do banco
Concorrência de outras instituições bancárias
Concorrência de instituições financeiras não bancárias
Concorrência com origem no mercado de capitais
Riscos associados a expectativas quanto à actividade económica em geral
Riscos associados a perspectivas para sectores de actividade/empresas específicas
Riscos associados às garantias exigidas

Condições
Spread aplicado nos empréstimos de risco médio
Spread aplicado nos empréstimos de maior risco
Comissões e outros encargos não relacionados com taxas de juro
Montante do empréstimo ou da linha de crédito
Garantias exigidas
Condições contratuais não pecuniárias
Maturidade

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

03 04 05 06 07 08

(43) A estrutura do saldo dos empréstimos bancários a sociedades não financeiras por prazo contratual alterou-se sobretudo no decurso da segunda metade de

2007 no sentido de um alongamento do mesmo. Assim, o peso dos empréstimos até 1 ano incluindo descobertos bancários reduziu-se (de 41 por cento em

Dezembro de 2006 e Junho de 2007 para 39 por cento no final do ano), aumentando nestes a importância relativa dos descobertos (que representavam 20

por cento do saldo total no final do ano). O peso dos empréstimos com prazo ente 1 e 5 anos passou de cerca de 25 por cento nos finais de 2006 e do

primeiro semestre de 2007 para 27 por cento em Dezembro de 2007, enquanto que o dos empréstimos a mais de 5 anos aumentou de 34 para 35 por cento

do total, nos meses referidos.



ní vel do fi nal do ano ante rior (Grá fi co 4.6.15). O pro ces so de re es tru tu ra ção de dí vi das en vol -

ven do em pre sas com maio res di fi cul da des em as se gu rar o ser vi ço da dí vi da ve ri fi ca do em 2005

e 2006, as sim como um vo lu me cres cen te de cré di tos aba ti dos ao ac ti vo, terá per mi ti do con ter o

agra va men to des te rá cio em 2007, ape sar do mon tan te de no vos cré di tos ven ci dos e ou tros de

co bran ça du vi do sa ter sido cla ra men te su pe rior ao do ano ante rior (0.60 por cen to do sal do mé -
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Gráfico 4.6.14

CONTRIBUTOS DOS SEGMENTOS DE PRAZO CONTRATUAL PARA A TAXA DE VARIAÇÃO DO SALDO DE

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Os con tri bu tos re fe rem-se ao sal do de em prés ti mos ban cá rios con ta bi li za dos no ac ti vo dos ban cos, sem qual quer ajus ta men to, para o qual a taxa de va ri a ção ho mó lo ga é apre -
sen ta da. A taxa de va ri a ção anual é cal cu la da com base na re la ção en tre os sal dos ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za ção e tran sac ções men sa is cal cu la das a par tir dos sal dos cor ri gi -
dos de re clas si fi ca ções, abatimentos ao activo e reavaliações cambiais e de preço.

Gráfico 4.6.15

RÁCIOS DE INCUMPRIMENTO NOS

EMPRÉSTIMOS A SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS
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Gráfico 4.6.16

FLUXO ANUAL DE NOVOS CRÉDITOS VENCIDOS E 

DE COBRANÇA DUVIDOSA

Sociedades não financeiras

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Jan-
99

Jan-
00

Jan-
01

Jan-
02

Jan-
03

Jan-
04

Jan-
05

Jan-
06

Jan-
07

Jan-
08

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Esti ma ti va do flu xo anual de no vos cré di tos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do -
sa cal cu la da ajus tan do a va ri a ção do sal do de cré di to ven ci do e ou tros de co bran ça du vi -
do sa dos aba ti men tos ao ac ti vo, em per cen ta gem dos em prés ti mos ban cá rios
(cor ri gi dos de ti tu la ri za ção). A par tir de De zem bro de 2005, tam bém ajus ta da de ven das
para fora do sis te ma ban cá rio de cré di tos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa não
aba ti dos ao ac ti vo, re por ta das em base tri mes tral con for me a Instru ção nº 2/2007 (a
tracejado). Último valor: Março de 2008 (Dezembro 2007 para a linha a tracejado).

Emprés ti mos a mais de 5 anos

Emprés ti mos de 1 a 5 anos

Emprés ti mos até 1 ano, ex cluin do des co ber tos

Des co ber tos ban cá rios



dio de empréstimos bancários ao sector, ajustado de operações de titularização, após 0.47 por

cento em 2006) (Gráfico 4.6.16).

De acordo com a informação da Central de Responsabilidades de Crédito, o crédito e juros ven-

cidos representavam 1.8 por cento do crédito total concedido por instituições financeiras resi-

dentes a sociedades não financeiras, no final de 200744. Este valor traduziu uma diminuição do

incumprimento neste agregado comparativamente a 2006, à semelhança do observado, no mes-

mo período, pelo rácio de incumprimento dos empréstimos bancários. Este desenvolvimento foi

evidenciado quer pelas empresas com maiores montantes de dívida quer pelas restantes, ten-

do-se observado, no entanto, um aumento no número de devedores com incumprimento em to-

dos os escalões de dimensão das exposições (Quadro 4.6.3). Reflectindo o maior número de

empresas devedoras, o saldo total em risco (definido como o saldo total dos empréstimos de em-

presas com incumprimento) era, no final de 2007, 14 por cento superior ao de um ano antes, re-

presentando quase 9 por cento do montante da exposição total das instituições de crédito

residentes a sociedades não financeiras. Como resultado da concentração do crédito a socieda-

des não financeiras em empresas com grandes exposições, cerca de 1/3 do saldo total em risco

em Dezembro de 2007 correspondia a apenas 0.5 por cento das empresas com empréstimos.

Estas apresentavam, em média, uma taxa de incumprimento bastante inferior à do total, próxima

de 0.3 por cento, confirmando as baixas probabilidades de incumprimento que geralmente estão

associadas às grandes expresas.

Em 2007, é ainda de salientar o aumento (embora ligeiro) dos contributos dos sectores da cons-

trução e dos serviços de actividades imobiliárias para o rácio de incumprimento total das socie-

dades não financeiras (Gráfico 4.6.17). Pelo contrário, o contributo da indústria transformadora

reduziu-se significativamente, traduzindo a diminuição substancial verificada pelo rácio de in-

cumprimento das empresas deste sector no último trimestre do ano. Apesar desta evolução, o
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Indústrias transformadoras

Construção

Comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos e de bens
de uso pessoal e doméstico

Actividades imobiliárias

Outras actividades de serviços prestados principalmente às empresas

Outros serviços

Outras actividades

Gráfico 4.6.17

RÁCIO DE INCUMPRIMENTO DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Corresponde ao crédito concedido por instituições de crédito residentes. Inclui créditos cedidos em operações de titularização.

(44) A informação da Central de Responsabilidades de Crédito corresponde a crédito concedido por bancos, caixas económicas, caixas de crédito agrícola

mútuo, instituições financeiras de crédito, sociedades de factoring, sociedades de locação financeira, sociedades emitentes ou gestoras de cartões de

crédito, sociedades financeiras de aquisições a crédito e outros intermediários financeiros residentes. Inclui créditos cedidos em operações de

titularização.



peso do cré di to ven ci do no cré di to con ce di do ao sec tor da in dús tria trans for ma do ra con ti nuou a

ser o mais ele va do (3.4 por cen to, no fi nal do ano), bas tan te su pe rior ao to tal das so ci e da des não 

fi nan cei ras. Tam bém o rá cio de in cum pri men to do sec tor do co mér cio e re pa ra ção de ve í cu los e

de bens de uso pes soal e do més ti co, igual men te um dos mais ele va dos, se reduziu (para 2.5 por

cento, no final de Dezembro), apresentando um contributo para o rácio total ligeiramente inferior

ao do ano anterior. 

Num con tex to em que o aces so dos ban cos por tu gue ses a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so

es ta rá mais con di ci o na do do que nos anos an te ri o res, as pos si bi li da des de re ne go ci a ção e re es tru tu -

ra ção de em prés ti mos de so ci e da des não fi nan cei ras se rão mais li mi ta das, o que po de rá re flec tir-se

num acrés ci mo do in cum pri men to des te sec tor. Este de sen vol vi men to será so bre tu do re le van te no

caso de em pre sas es pe ci al men te en di vi da das, para as quais o au men to dos en car gos com o ser vi ço

da dí vi da de cor ren tes da su bi da con ti nu a da das ta xas de juro ten de rá a re flec tir-se numa re du ção dos 

ní veis de ren di bi li da de, bem como em di fi cul da des de li qui dez. A par de con di ções mais res tri ti vas no

aces so ao fi nan cia men to ban cá rio por par te das so ci e da des não fi nan cei ras, tam bém uma maio r di fi -

cul da de, so bre tu do das gran des em pre sas, em fi nan ci a rem-se no mer ca do in ter na cio nal, através de

empréstimos ou da emissão de dívida titulada, poderá condicionar negativamente a evolução da

situação financeira do sector, no futuro próximo.
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Quadro 4.6.4

ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS NA ÓPTICA DO RISCO IMEDIATO – ESTRUTURA

2005 2006 2007

Total (106 €) 77 253 93 793 86 132

Activos internacionais 76.7 77.8 70.1

Maturidade

até 1 ano 44.5 45.3 31.6

de 1 a 2 anos 3.1 2.7 2.5

a mais de 2 anos 21.1 22.7 29.8

Outros 8.0 7.0 6.2

Contraparte institucional

Bancos 46.1 46.7 31.7

Sector Público 3.5 3.3 3.0

Sector privado não bancário 27.1 27.7 34.9

Outros 0.0 0.0 0.5

Contraparte geográfica

Países desenvolvidos 55.5 55.6 48.7

Centros off-shore 10.8 10.5 6.4

Europa em desenvolvimento 3.3 4.0 5.5

Outros 7.2 7.6 9.4

Por classe de rating

AAA e AA+ 57.5 55.6 49.2

AA a A 7.4 9.3 6.2

A- a BB+ 5.3 5.6 9.4

Outros 6.5 7.3 5.3

Activos locais em moeda local 23.3 22.2 29.9

Contraparte geográfica

Países desenvolvidos 15.2 15.6 20.8

Centros off-shore 0.6 0.5 0.6

Europa em desenvolvimento 5.0 4.0 5.5

Outros 2.5 2.1 3.0

Por classe de rating

AAA e AA+ 12.5 12.7 17.9

AA a A 3.3 3.4 3.4

A- a BB+ 5.0 3.8 6.9

Outros 2.5 2.3 1.6

Por me mó ria:

Passivos locais em moeda local (106 €) 16 896 18 379 21 250

Fon te: Ban co de Por tu gal.



Expo si ção in ter na cio nal do sis te ma ban cá rio do més ti co

Em 2007, o va lor dos ac ti vos ex ter nos dos gru pos ban cá rios do més ti cos re gis tou uma di mi nui ção de

cer ca de 8 por cen to, es sen ci al men te em re sul ta do de uma re du ção si gni fi ca ti va dos ac ti vos in ter na ci -

o na is (Qua dro 4.6.4). Os ac ti vos em moeda lo cal, por seu tur no, au men ta ram subs tan ci al men te, o

mes mo se ve ri fi can do com os pas si vos em moeda lo cal, o que re flec te a im por tân cia cres cen te que a

acti vi da de lo cal das fi li a is ex ter nas dos gru pos ban cá rios do més ti cos tem ad qui ri do, nos úl ti mos anos. 

Em ter mos do ac ti vo to tal, a evo lu ção do va lor dos ac ti vos face a não re si den tes tra du ziu-se numa re -

du ção do res pec ti vo peso no ac ti vo to tal dos ban cos do més ti cos, para 26 por cen to, no fi nal de 2007,

re pre sen tan do en tão os ac ti vos in ter na ci o na is cer ca de 70 por cen to dos ac ti vos ex ter nos45. São de

sa lien tar as al te ra ções ob ser va das na es tru tu ra dos ac ti vos in ter na ci o na is em ter mos de ma tu ri da de

e de con tra par te ins ti tu ci o nal, ten do, por um lado, au men ta do o peso dos ac ti vos com pra zo re si du al

su pe rior a 2 anos por con tra par ti da da re du ção do peso, so bre tu do, dos ac ti vos até 1 ano, e, por ou tro, 

re du zi do o peso da ex po si ção a ban cos a fa vo r de uma maio r im por tân cia re la ti va de en ti da des do

sec tor pri va do não ban cá rio. Em ter mos mé dios, o va lor dos ac ti vos in ter na ci o na is face  a con tra par -

tes re si den tes em países de sen vol vi dos, em par ti cu lar, Fran ça, Itá lia, Espa nha e Re i no Uni do, re du -

ziu-se de modo mar ca do. No que diz res pe i to aos ac ti vos lo ca is em moeda lo cal, ve ri fi cou-se o

mo vi men to con trá rio: o peso dos ac ti vos lo ca is face a con tra par tes residentes em países

desenvolvidos e com rating soberano elevado aumentou de forma expressiva, sendo de salientar os

acréscimos observadas pelas filiais em Espanha e nos Estados Unidos.
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(45)  Activos externos, segundo as definições estabelecidas pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) correspondem a activos face a residentes fora da
economia da sede dos bancos/grupos bancários em consideração (neste caso, fora de Portugal). Activos internacionais são parte dos activos externos e
correspondem a activos cross-border (sejam das sedes ou das filiais externas dos bancos/grupos bancários) e a activos locais de filiais no exterior
denominados em moeda diferente da moeda local. Para maior detalhe sobre os conceitos aqui referidos, veja-se “Caixa 5.3 Exposição internacional do
sistema bancário”, Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira 2004.



Caixa 4.1. Supervisão do Banco Comercial Português: algumas questões acerca da controvérsia

em torno de denúncias públicas em 2007.

Em 2007, o Ban co Co mer ci al Por tu guês (BCP)  foi ob jec to de múl ti plas no tí ci as que se se gui ram a de nún ci as pú -

bli cas so bre as pec tos es pe cí fi cos da sua acti vi da de, cujo con te ú do po de ria con fi gu rar res pon sa bi li da de po ten ci al

não ape nas do BCP, mas tam bém de pes so as sin gu la res que in te gra ram os res pec ti vos ór gãos so ciais.  Nes te

contexto, estariam  em causa quatro tipos de situações:

1. Exis tên cia de cré di tos a mem bros dos ór gãos de ad mi nis tra ção e fis ca li za ção ou fa mi li a res pró xi mos

(pa ren tes ou afins em pri me i ro grau), as sim como a en ti da des con tro la das por es tes, ao abri go do ar ti go

85º, do Re gi me Ge ral das Ins ti tui ções de Cré di to e So ci e da des Fi nan cei ras, re la ti vo a con fli to de in te res -

ses. So bre este as sun to, o Ban co de Por tu gal  de sen ca deou  um pro ces so de con tra-or de na ção por vi o -

la ção, no mea da men te, do de ver de in for ma ção ao Ban co de Por tu gal, pelo fac to de as ope ra ções ob jec -

to de de nún cia nun ca te rem cons ta do da lis ta de pes so as sin gu la res e co lec ti vas re la ci o na das com

membro do Conselho de Administração do BCP (em violação do estabelecido na Instrução nº2/2004).

2. Ade qua ção do mon tan te de ac ções pró pri as ou ou tras que, do pon to de vis ta for mal, po de ri am con fi gu -

rar si tua ções equi va len tes à de ten ção de ac ções pró pri as, en qua drá ve is no ar ti go 325.º do Có di go das

So ci e da des Co mer ciais ou re le van tes do pon to de vis ta da ava li a ção dos ris cos in cor ri dos. Esta si tua -

ção já ha via sido ob jec to de ave ri gua ção ante rior por par te do Ban co de Por tu gal, ten do sido con clu í do

que, em bo ra do pon to de vis ta for mal, o BCP não se en con tras se em vi o la ção das re gras cons tan tes do

Có di go das So ci e da des Co mer ciais por via do côm pu to das ac ções pró pri as de ti das di rec ta men te ou re -

ce bi das di rec ta men te em pe nhor ou ca u ção (que não po dem ex ce der 10 por cen to do ca pi tal da so ci e -

da de), exis ti am ou tros mon tan tes de ac ções pró pri as as so ci a das a cré di to, não en qua drá ve is no re fe ri -

do ar ti go do Có di go das So ci e da des Co mer ciais, no mea da men te ao abri go de man da tos de ges tão e de

ca ti vo. O Ban co de Por tu gal con si de rou, en tão, ade qua do do pon to de vis ta pru den ci al li mi tar o ris co de,

por in cum pri men to dos cré di tos, o re ce bi men to de ac ções na que las con di ções co lo car em ca u sa a ob -

ser vân cia do li mi te de 10 por cen to do ca pi tal. Nes se sen ti do,  por ra zões me ra men te pru den ci a is e indo

além do de ter mi na do no Có di go das So ci e da des Co mer ciais, de ter mi nou-se que o BCP pro ce des se a

uma re du ção gra du al do montante total das acções recebidas em associação a operações de crédito

sob qualquer forma (penhor, caução, mandato de gestão ou cativo) , para baixo do referido limite, o que

foi concretizado no prazo definido pelo Banco de Portugal.

3. Exis tên cia de cré di tos a en ti da des-ve í cu lo lo ca li za das em cen tros fi nan cei ros off-sho re com ele va do ní -

vel de en di vi da men to e ten do como acti vi da de prin ci pal a de ten ção de ac ções do BCP. Este tipo de ac tu -

a ção, en vol ven do so ci e da des de vi da men te cons ti tu í das e com pro pri e tá ri os bem iden ti fi ca dos (na acep -

ção ju rí di ca de ul ti ma te be ne fi ci al ow ners), es ta va iden ti fi ca da pelo Ban co de Por tu gal e foi ob jec to de

um acom pa nha men to es pe cí fi co do pon to de vis ta pru den ci al, ten do em vis ta a pe rió di ca verificação da

suficiência dos activos e/ou das garantias adicionais para a satisfação dos créditos.

4. Au sên cia de re por te ao Ban co de Por tu gal da exis tên cia de ope ra ções de con ces são de cré di to a ou tras

so ci e da des off-sho re, com ac ções do BCP no seu ac ti vo, e das quais o Ban co de Por tu gal só to mou co -

nhe ci men to no fi nal de 2007 atra vés de de nún cia. Estes fac tos en con tram-se em in ves ti ga ção, no âm bi -

to de um pro ces so de con tra-or de na ção ao BCP e aos membros dos seus órgãos sociais.

Con si de ran do a po ten ci al ins ta bi li da de que po de ria cri ar o im pac to pú bli co das no tí ci as pu bli ca das, o Ban co de

Por tu gal, den tro dos li mi tes do res pe i to pelo se gre do pro fis si o nal, do si gi lo ban cá rio e da sal va guar da da in te gri -

da de dos pro ces sos em cur so, pro cu rou es cla re cer a opi nião pú bli ca, ten do em con se quên cia pu bli ca do três co -

mu ni ca dos, res pec ti va men te  em 21, 28 e 31 de De zem bro de 2007, aos quais se se guiu a in ter ven ção do Go ver -

na dor em Au diên cia Par la men tar no dia 18 de Ja nei ro de 2008. Deve res sal var-se, como en tão foi re fe ri do, que

em ne nhum mo men to es ti ve ram em ca u sa, quer os li mi tes pru den ci a is re la ti vos à sol va bi li da de do BCP, quer  o

funcionamento regular da Instituição, que permaneceu com uma estrutura operacional sólida.
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O ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS:
EVIDÊNCIA RECENTE COM BASE NOS RESULTADOS DO
IPEF 2006-2007*

Luísa Farinha**

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da década de 90, no contexto do processo de convergência que acompanhou a preparação

para a união monetária, o rápido aumento do endividamento das famílias era previsível e pode enten-

der-se como parte do processo de catching-up. De facto, nesse período, a acentuada descida das ta-

xas de juro nominais e reais, a abolição de algumas barreiras legais bem como o clima de acrescida

concorrência entre bancos, possibilitaram o acesso ao crédito a um conjunto mais vasto de famílias

do que na década anterior1. Este efeito foi ainda amplificado pela implementação de um sistema de ta-

xas de juro subsidiadas cujo objectivo era possibilitar a aquisição de habitação por parte das famílias

dos estratos de rendimento mais baixo2. O aumento do endividamento resultou também de um con-

junto de outros factores que incluiu elementos demográficos, tais como a chegada à idade adulta dos

indivíduos nascidos durante o baby-boom moderado no período de relativa prosperidade que foi o iní-

cio dos anos 70. Refiram-se ainda elementos institucionais como, por exemplo, a legislação sobre os

arrendamentos, cujo efeito desincentivador continuou a ser responsável pela escassez de casas para

arrendar3.

O endividamento das famílias portuguesas continuou, ao longo da presente década, a crescer a taxas

bastante superiores às do seu rendimento disponível. O valor total da dívida das famílias, no final de

2006, representava 124 por cento do seu rendimento disponível (e que compara com 86 por cento em

2000)4. Neste período mais recente, alguns factores do lado da oferta de crédito foram cruciais para a

manutenção de uma taxa elevada de crescimento do crédito à habitação. Num contexto de subida das

taxas de juro, assistiu-se, nos últimos anos, a algumas alterações nas condições de acesso ao crédito

com o objectivo de atenuar, no momento presente, o peso dos encargos com o serviço da dívida nos

orçamentos familiares e assim melhorar a capacidade para satisfazer a dívida e sustentar a procura

de crédito. Uma dessas alterações, para a qual se dispunha de alguma evidência anedótica, é o

alongamento dos prazos de reembolso dos empréstimos.

A avaliação da situação financeira das famílias é muito importante em duas perspectivas. Numa pers-

pectiva macroeconómica, dado que o aumento do endividamento pode ter como consequência a con-

tenção das despesas em consumo e investimento em resultado da necessidade de reembolsar as

dívidas contraídas. Este facto é particularmente notório no caso do crédito à habitação dada a nature-

za da habitação como bem de primeira necessidade e as consequências graves do ponto de vista so-
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* As opiniões expressas no artigo são da responsabilidade da autora não coincidindo necessariamente com as do Banco de Portugal, todos os erros e

omissões são da exclusiva responsabilidade da autora.

** Departamento de Estudos Económicos, Banco de Portugal.

(1) Luz (1992) apresenta evidência de que, no início da década de 90, cerca de 60 por cento das famílias portuguesas estavam sujeitas a restrições de

liquidez.

(2) Veja-se Martins e Villanueva (2006).

(3) Veja-se Ribeiro (2007).

(4) Estes valores referem-se mais precisamente ao endividamento dos particulares, conceito das contas financeiras que engloba, para além das famílias as

instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias. Engloba também resultados da actividade das famílias enquanto produtora de bens e serviços

quando não é possível separar essa actividade da sua actividade enquanto consumidora.



cial se a intensificação do incumprimento se traduzisse na insolvência das famílias e consequente

accionamento de hipotecas.

Na perspectiva da estabilidade financeira, a rápida acumulação de dívida por parte das famílias justifi-

ca também um reforço do acompanhamento da sua capacidade para reembolsar os empréstimos

contraídos. Se a capacidade para continuar a servir a dívida de forma regular e atempada for particu-

larmente afectada e um número significativo de famílias deixar de reembolsar os seus empréstimos,

poderá haver consequências sobre a estabilidade financeira, em duas vertentes principais. Por um

lado, sobre a própria situação financeira das famílias. Por outro lado, do ponto de vista das entidades

que concederam os créditos, poderão surgir perdas se for difícil colocar no mercado os bens utiliza-

dos como garantia por um valor não inferior ao dos montantes em dívida. A estabilidade do processo

de intermediação financeira estaria em causa se essas perdas fossem muito elevadas, o que

dependeria do número de casos que viessem a verificar-se e da magnitude dos montantes

envolvidos.

Estes tópicos são habitualmente analisados a partir de dados agregados, tais como as contas nacionais fi-

nanceiras e não financeiras, principalmente porque estes dados estão disponíveis com maior frequência

(pelo menos anual) e são muito menos difíceis de recolher. No entanto, os indicadores agregados, que se re-

ferem ao conjunto do sector das famílias, dão uma informação muito limitada principalmente porque não per-

mitem distinguir entre famílias endividadas e não endividadas. Com base em dados agregados, não é

possível, por exemplo, ter informação sobre o número de famílias com dívida. Além disso os indicadores

construídos com base em informação agregada representam um valor médio, que se refere a uma família

virtual, representativa, que pode nem se aplicar a uma família concreta. Quando se trata de avaliar as impli-

cações do endividamento, quer na perspectiva da estabilidade financeira, quer na perspectiva macroeconó-

mica, é essencial conhecer detalhadamente a distribuição das variáveis relevantes, tais como o rendimento,

a riqueza ou o endividamento e, em particular, saber caracterizar as observações que se situam nos extre-

mos da distribuição. Atítulo de exemplo, refira-se que, no início da década de 2000, os dados microeconómi-

cos, obtidos através dos inquéritos ao património das famílias, foram muito úteis para se compreender a

evolução do consumo privado, num contexto de desaceleração do rendimento e de um nível de

endividamento agregado substancialmente superior ao da correspondente fase no ciclo económico

anterior5.

A análise da situação financeira das famílias com base em dados agregados tem revelado que, no seu con-

junto, o risco de crédito associado ao sector das famílias é moderado, na medida em que o incumprimento

na carteira dos bancos se tem mantido em níveis historicamente reduzidos. Apesar da tendência crescente

das taxas de juro, os encargos com o serviço da dívida constituem, em média, uma proporção relativamente

baixa do seu rendimento disponível. Esta conclusão baseada numa situação média não impede que, na dis-

tribuição das famílias endividadas, determinadas franjas se apresentem com um serviço da dívida relativa-

mente pesado. Asituação financeira dessas famílias poderia ser particularmente afectada pelo aumento das

taxas de juro ou por uma quebra significativa do seu rendimento provocada, por exemplo, por uma transição

para a situação de desemprego. O conhecimento sobre a distribuição do rendimento, da riqueza e da dívida,

bem como sobre a composição da riqueza são cruciais para se fazer um diagnóstico da situação e

recomendar eventuais medidas de política.

O objectivo deste artigo é analisar a situação financeira das famílias portuguesas com base nos dados obti-

dos na edição mais recente do Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias (IPEF), realizado pelo

Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Banco de Portugal, durante o último trimestre de 2006 e o prime-

iro trimestre de 2007. É dado particular destaque à análise dos factores subjacentes ao seu nível de

endividamento e ao grau de esforço associado ao serviço da dívida.
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(5) Veja-se Farinha (2003, 2004).



Neste artigo, na Secção 2 apresentam-se os dados. Seguidamente, na Secção 3, analisa-se a distri-

buição do endividamento das famílias de acordo com algumas características socio-económicas,

apresentando algumas estatísticas sumárias e os resultados de uma análise de regressão. Na Sec-

ção 4, apresentam-se alguns indicadores relativos à situação particular das famílias endividadas. Na

Secção 6, apresentam-se as conclusões e as perspectivas de investigação futura.

2. OS DADOS

Este artigo foi preparado com base na informação do IPEF, que se realizou pela terceira vez em

2006/07. Este inquérito foi lançado em 1994, como resposta à necessidade de recolher informação

sobre a distribuição do rendimento e da riqueza das famílias portuguesas. Com efeito, no final dos

anos 80, as preocupações com as consequências macroeconómicas do decréscimo dos níveis de

poupança eram comuns nos países da OCDE e Portugal não era excepção neste domínio. O primeiro

IPEF foi implementado como um módulo do Inquérito ao Emprego no terceiro trimestre do ano. Deste

modo, foi possível ligar a informação sobre riqueza e dívida das famílias com informação sobre o seu

rendimento e outras características socio-económicas e demográficas. A partir de meados dos anos

90, avolumaram-se as preocupações com as consequências do rápido crescimento do endividamen-

to dos particulares. A segunda edição do IPEF realizou-se em 2000 tendo este sido ligado a um outro

importante inquérito dirigido às famílias, o Inquérito aos Orçamentos Familiares (IOF)6. Na edição

mais recente, em 2006-07, o IPEF esteve associado ao Inquérito às Despesas das Famílias (IDEF)

que substituiu o IOF. Deste modo manteve-se a possibilidade de combinar, ao nível microeconómico,

informação sobre a riqueza e as dívidas das famílias com informação sobre o seu rendimento e outras

características socio-económicas e demográficas.

A informação do IPEF é obtida através da inquirição directa a uma amostra de famílias seleccionadas

aleatoriamente de forma a respeitar critérios de representatividade estatística. O questionário, exten-

so e complexo, incide principalmente sobre detalhes da situação patrimonial das famílias (activos não

financeiros e financeiros e dívidas). A taxa de resposta a um inquérito sobre o património situa-se, de

uma forma geral, à volta de 50 por cento, sendo assim inferior à que é obtida habitualmente noutros in-

quéritos oficiais dirigidos às famílias, não só em Portugal como noutros países que conduzem inquéri-

tos de natureza semelhante7. Na última edição do IPEF, a amostra que serviu de base ao IPEF em

2006/07 foi constituída pelos respondentes ao IDEF de 2005. A taxa de resposta, medida pela relação

entre o número de famílias respondentes ao IPEF e o número de famílias respondentes ao IDEF foi de

cerca de 78 por cento, que é bastante elevada relativamente aos padrões habituais8.

O IPEF é um inquérito por amostragem. Na edição de 2006, a amostra foi desenhada e dimensionada

para a realização do IDEF pelo que, em traços gerais, o seu objectivo é garantir a representatividade

da despesa monetária total em cada uma das sete regiões a nível NUTS II com um determinado nível

de precisão9. Este critério não é, no entanto, o mais adequado para um inquérito que incide sobre va-

riáveis de património, cuja distribuição é muito mais assimétrica do que a das variáveis de despesa.

Além disso, os aspectos relacionados com o património estão, de uma forma geral, sujeitos a uma

taxa de não resposta mais acentuada. Dado que se está perante uma amostra probabilística, ou seja,

qualquer elemento da população tem uma probabilidade não nula de ser seleccionado para fazer par-
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(6) Na edição de 2000, a entrevista do IPEF foi realizada na última visita no contexto do IOF.

(7) Veja-se, por exemplo, em Bover (2004) a descrição e apresentação da metodologia do inquérito conduzido pelo Banco de Espanha.

(8) Esta taxa de resposta não é exactamente comparável com o padrão habitual porque está condicionada ao facto de as famílias seleccionadas para a

amostra do IPEF terem sido as que, anteriormente, haviam respondido ao IDEF.

(9) NUTS II: Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de 2002: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e

Região Autónoma da Madeira.



te da amostra, a todos os seus elementos está associado um ponderador10. No entanto, a utilização

dos ponderadores associados a um desenho da amostra concebido para o IDEF para obter indicado-

res agregados para as variáveis de património permite corrigir apenas parcialmente as consequênci-

as dos problemas específicos associados à inquirição destas variáveis, pelo que a informação deve

ser analisada com as devidas reservas. Não estando a amostra desenhada especificamente para a

realização do IPEF, seria possível controlar, ainda que parcialmente, as consequências deste proble-

ma recalculando os ponderadores com base em informação sobre a forma como se distribui na popu-

lação alguma variável fortemente correlacionada com o património, que não está disponível neste

momento. Assim, não sendo possível controlar satisfatoriamente o efeito do desenho das amostras

sobre as variáveis de património, neste artigo são evitadas as comparações entre os dois períodos fe-

itas com base meramente em estatísticas descritivas. Esta situação não invalida, no entanto, os

resultados de uma análise de regressão, cujo objectivo é identificar relações económicas entre

determinadas variáveis, ao nível da família. Esta análise é potencialmente menos afectada pelos

problemas associados à representatividade das amostras.

Para efeitos da análise apresentada neste trabalho foram corrigidas algumas inconsistências nos da-

dos originais e excluíram-se da amostra as observações em que as famílias apresentam um rendi-

mento monetário inferior ao salário mínimo. Além disso, eliminaram-se algumas observações com

valores nulos no caso de determinadas variáveis chave11. Os resultados relativos ao IPEF de 2006,

apresentados nos Quadros seguintes, foram obtidos com base nos dados de 6631 famílias. Para a

obtenção de valores agregados para a população e seus subconjuntos utilizaram-se ponderadores,

obtidos calibrando os ponderadores originais, para que o seu somatório se mantivesse igual ao núme-

ro total de famílias na população. Na análise de regressão não foram utilizados ponderadores12. Nas

regressões utilizaram-se também dados relativos a 5197 famílias respondentes ao IPEF de 200013.

3. CARACTERIZAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

3.1. Estatísticas sumárias em 2006-2007

O objectivo desta secção é a caracterização do endividamento das famílias de acordo com as seguin-

tes variáveis socio-económicas: rendimento da família, idade, grau de escolaridade formal e situação

no mercado de trabalho do representante da família.

Segundo a informação do IPEF de 2006, um pouco mais de 40 por cento das famílias participam no

mercado da dívida (Quadro 1). O valor desta taxa é dominado pelo valor da taxa de participação no

mercado do crédito à habitação a que recorrem mais de 30 por cento das famílias. No entanto cerca

de 10 por cento participam apenas no mercado da dívida para outros fins que não habitação.
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(10) Numa amostra probabilística, a cada elemento está associado um ponderador que é igual ao inverso da probabilidade de esse elemento ser seleccionado

para fazer parte da amostra. No caso do IDEF, os ponderadores iniciais, baseados no desenho da amostra, foram posteriormente calibrados tendo em

conta a estrutura da população relativamente às seguintes variáveis: número de indivíduos da família, tipo de aglomeração geográfica (rural ou urbana),

idade, sexo e nível de escolaridade dos elementos da família.

(11) Nos casos em que o entrevistado indicava que a família era detentora de determinado activo (ou passivo) sem, no entanto, querer ou saber atribuir um

valor para esse activo (ou passivo). Esta é uma das formas que a literatura aponta para a correcção de não-respostas (veja-se, por exemplo, Groves et al.,

2004). Uma forma alternativa de lidar com este problema consiste em fazer a imputação dos valores em falta através da estimação de modelos. Este é o

procedimento adoptado no caso dos inquéritos dos Estados Unidos e de Espanha, enquanto que no caso de Itália se utiliza o outro procedimento (veja-se,

por exemplo Bover, 2004).

(12) A utilização de ponderadores no caso da análise de regressão não é consensual. Pode ser irrelevante no caso em que o objectivo é modelizar o

comportamento económico. Mas pode acontecer também que leve à estimação de relações que saiam do âmbito dos valores lógicos possíveis (veja-se,

por exemplo, Peracchi (2007).

(13) Os resultados para 2000 podem diferir dos que se apresentam em Farinha (2003 e 2004) designadamente porque nos trabalhos anteriores a amostra se

restringia às famílias em que o representante tinha menos de 65 anos.



De acordo com a informação do IPEF, a dívida distribui-se de forma muito assimétrica entre as famí-

lias. Repare-se, por exemplo, na ordem de grandeza da relação entre os valores médio e mediano,

uma medida sintética desta assimetria (Quadro 2). Isto deve-se a que, nalgumas classes de famílias,

tais como as de rendimento e escolaridade mais baixos, de idade mais elevada e situações no merca-

do de trabalho menos estáveis, mais de metade das famílias não participa no mercado da dívida (ou

seja, o valor mediano nestas classes é zero). Com efeito, segundo a hipótese do ciclo de vida, os indi-

víduos, sujeitos a uma restrição orçamental intertemporal, têm como objectivo suavizar o consumo ao

longo da vida, apesar de o rendimento ter um padrão muito marcado. Assim, os indivíduos tendem a

endividar-se nos períodos em que o seu rendimento corrente é mais baixo, tipicamente quando são

mais jovens, com rendimentos do trabalho mais baixos mas com perspectivas de aumento no futuro.

A participação no mercado da dívida e o endividamento tendem a atingir um máximo entre 30 e os 40

anos, ou seja, numa idade em que já terão sido ultrapassadas as restrições no acesso ao crédito a

que estão sujeitos os indivíduos muito jovens e com rendimentos do trabalho muito baixos ou

inexistentes.

O aumento do nível de endividamento não implica necessariamente que as condições financeiras das
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Quadro 1

PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO MERCADO DA DÍVIDA EM 2006

Participação no mercado da dívida (%)

% de famílias Dívida Só habitação Só outra Os dois tipos Sem dívida

Total 100 41.6 22.3 10.1 9.3 58.4

Escalão do rendimento (a)

1 10 12.6 5.9 4.9 1.8 87.4

2 15 21.4 11.5 6.9 2.9 78.6

3 25 39.6 21.0 11.0 7.7 60.4

4 25 49.1 24.7 13.1 11.4 50.9

5 15 57.5 33.7 11.5 12.4 42.5

6 10 63.9 35.0 8.6 20.3 36.1

Idade

20-30 4 57.9 32.8 12.6 12.5 42.1

30-40 19 66.2 38.8 10.0 17.5 33.8

40-50 25 56.7 29.5 13.4 13.8 43.3

50-65 28 36.7 19.0 11.5 6.3 63.3

>65 25 10.7 4.5 5.0 1.3 89.3

Escolaridade

1º ciclo básico ou menos 50 24.5 10.8 9.3 4.4 75.5

2º ou 3º ciclo básico 28 55.6 30.5 12.9 12.2 44.4

Secundário 11 65.6 37.3 9.0 19.3 34.4

Universitário 10 61.4 39.4 7.8 14.2 38.6

Situação no mercado de trabalho

Empregado

por conta própria 13 43.9 22.1 14.4 7.5 56.1

por conta de outrem 48 58.7 32.1 11.5 15.1 41.3

Desempregado 5 35.1 20.2 10.7 4.3 64.9

Reformado 29 15.3 7.6 5.7 2.1 84.7

Outras situações 4 29.1 14.8 10.3 4.0 70.9

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: (a) Os valores extremos dos intervalos de rendimento mensal do agregado familiar considerados são os seguintes: escalão 1 – €375-500, escalão 2 – €500-700, escalão 3 –

€700-1060, escalão 4 – €1060-1630, escalão 5 – €1630-2630, escalão 6 – €2630 ou mais.



famílias se tenham deteriorado. A importância do endividamento nos orçamentos das famílias e a sua

capacidade para fazer face ao pagamento das dívidas depende em grande medida do seu nível de

rendimento14. Deste modo, consideram-se habitualmente como medidas da capacidade das famílias

fazerem face ao pagamento das suas dívidas, a partir do rendimento corrente, o rácio entre a dívida e

o rendimento anual e o rácio entre o serviço da dívida e o rendimento mensal. No entanto, a capacida-

de para fazer face às responsabilidades financeiras assumidas não depende só do rendimento mas

também da riqueza acumulada. Assim, apresenta-se também informação sobre o rácio entre a dívida

e os activos na posse das famílias. Os valores médios e medianos destes indicadores, calculados

para os vários tipos de famílias, considerando simultaneamente as que têm e as que não dívidas,

apresentam-se no Quadro 3. No que respeita ao rácio da dívida sobre o rendimento, observa-se que o
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: (a) Os valores extremos dos intervalos de rendimento mensal do agregado familiar considerados são os seguintes: escalão 1 – €375-500, escalão 2 – €500-700, escalão 3 –

€700-1060, escalão 4 – €1060-1630, escalão 5 – €1630-2630, escalão 6 – €2630 ou mais.

Quadro 2

O ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS: ESTATÍSTICAS SUMÁRIAS EM 2006

Em euros

Dívida total Dívida para habitação Outra dívida

% de

famílias
Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Total 100 17 771.4 0 15 706.8 0 2 064.7 0

Escalão do rendimento (a)

1 10 3 032.7 0 2 717.9 0 314.8 0

2 15 6 422.1 0 5 944.7 0 477.4 0

3 25 13 949.7 0 12 101.8 0 1 847.9 0

4 25 18 765.3 0 16 350.3 0 2 415.0 0

5 15 27 814.8 4 971 24 764.7 0 3 050.1 0

6 10 41 723.5 18 000 37 322.6 12 000 4 400.9 0

Idade

20-30 4 31 536.1 3 900 30 039.1 0 1 497.0 0

30-40 19 37 051.8 23 895 34 266.2 18 000 2 785.5 0

40-50 25 24 795.1 3 000 21 834.0 0 2 961.1 0

50-65 28 10 417.7 0 8 192.9 0 2 224.9 0

>65 25 2 090.6 0 1 576.1 0 514.5 0

Escolaridade

1º ciclo básico ou menos 50 6 258.1 0 5 048.9 0 1 209.2 0

2º ou 3º ciclo básico 28 24 311.3 2 500 21 555.9 0 2 755.4 0

Secundário 11 36 584.7 20 000 32 964.8 15 000 3 619.9 0

Universitário 10 36 002.0 11 220 33 302.6 4 100 2 699.4 0

Situação no mercado de trabalho

Empregado

por conta própria 13 19 217.8 0 15 508.3 0 3 709.6 0

por conta de outrem 48 27 874.2 5 000 25 189.1 0 2 685.1 0

Desempregado 5 9 785.8 0 8 778.6 0 1 007.1 0

Reformado 29 3 354.9 0 2 676.0 0 678.8 0

Outras situações 4 7 274.9 0 6 616.0 0 658.9 0

(14) Não necessariamente do rendimento corrente, mas do somatório dos valores actualizados dos seus rendimentos futuros. Normalmente, quando são

tomadas as decisões de endividamento as famílias têm em conta uma restrição orçamental intertemporal em função das expectativas quanto à evolução

do seu rendimento no futuro. Os problemas podem surgir se ocorrerem choques permanentes que afastem a evolução do rendimento daquelas

expectativas.
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: (a) Os valores extremos dos intervalos de rendimento mensal do agregado familiar considerados são os seguintes: escalão 1 – €375-500, escalão 2 – €500-700, escalão 3 – €700-1060, escalão 4 – €1060-1630, escalão 5 – €1630-2630, escalão 6 – €2630 ou mais.

Quadro 3

GRAU DE ENDIVIDAMENTO E RÁCIO DO SERVIÇO DA DÍVIDA: ESTATÍSTICAS SUMÁRIAS EM 2006

Dívida total /

Rendimento

Dívida habitação /

Rendimento

Dívida total / Riqueza Dívida habitação /

Riqueza

Serviço da dívida /

Rendimento mensal

Serviço da dívida

habitação /

Rendimento mensal

% de

famílias
Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Total 100 0.930 0.000 0.821 0.000 0.263 0.000 0.130 0.000 0.114 0.000 0.070 0.000

Escalão do rendimento (a)

1 10 0.490 0.000 0.438 0.000 0.211 0.000 0.037 0.000 0.059 0.000 0.037 0.000

2 15 0.760 0.000 0.705 0.000 0.330 0.000 0.070 0.000 0.081 0.000 0.054 0.000

3 25 1.129 0.000 0.979 0.000 0.353 0.000 0.168 0.000 0.121 0.000 0.082 0.000

4 25 1.036 0.000 0.903 0.000 0.220 0.000 0.141 0.000 0.158 0.000 0.079 0.000

5 15 0.989 0.161 0.883 0.000 0.218 0.038 0.163 0.000 0.118 0.038 0.077 0.000

6 10 0.777 0.323 0.692 0.181 0.169 0.078 0.145 0.034 0.082 0.039 0.061 0.023

Idade

20-30 3.5 2.207 0.284 2.110 0.000 0.352 0.205 0.287 0.000 0.275 0.047 0.145 0.000

30-40 19.3 2.055 1.119 1.900 0.936 0.386 0.233 0.310 0.145 0.194 0.146 0.145 0.084

40-50 24.5 1.206 0.179 1.052 0.000 0.477 0.046 0.151 0.000 0.154 0.034 0.094 0.000

50-65 27.9 0.465 0.000 0.356 0.000 0.153 0.000 0.066 0.000 0.083 0.000 0.040 0.000

>65 24.7 0.121 0.000 0.090 0.000 0.067 0.000 0.019 0.000 0.023 0.000 0.009 0.000

Escolaridade

1º ciclo básico ou menos 50.4 0.426 0.000 0.346 0.000 0.140 0.000 0.072 0.000 0.070 0.000 0.035 0.000

2º ou 3º ciclo básico 28.2 1.483 0.131 1.321 0.000 0.421 0.032 0.184 0.000 0.174 0.025 0.103 0.000

Secundário 11.0 1.683 0.795 1.539 0.513 0.503 0.190 0.234 0.075 0.161 0.094 0.123 0.050

Universitário 10.4 1.082 0.235 1.015 0.113 0.183 0.062 0.156 0.026 0.112 0.043 0.089 0.025

Situação no mercado de trabalho

Empregado

por conta própria 13.3 1.112 0.000 0.903 0.000 0.120 0.000 0.088 0.000 0.140 0.000 0.080 0.000

por conta de outrem 48.1 1.407 0.258 1.272 0.000 0.383 0.075 0.216 0.000 0.169 0.067 0.106 0.000

Desempregado 5.3 0.740 0.000 0.678 0.000 0.577 0.000 0.093 0.000 0.067 0.000 0.048 0.000

Reformado 29.1 0.160 0.000 0.125 0.000 0.086 0.000 0.027 0.000 0.027 0.000 0.013 0.000

Outras situações 4.1 0.455 0.000 0.400 0.000 0.176 0.000 0.047 0.000 0.056 0.000 0.036 0.000



valor médio (média dos rácios individuais)15 é superior a 90 por cento, é crescente com o rendimentovalor médio (média dos rácios individuais)15 é superior a 90 por cento, é crescente com o rendimento

até atingir um máximo no terceiro escalão, é decrescente com a idade e com o grau de escolaridade e

é muito mais elevado para as famílias em que o representante está empregado. Quanto ao rácio do

serviço da dívida sobre o rendimento mensal observa-se que é especialmente elevado nas famílias

mais jovens. Quanto ao rácio entre a dívida e os activos, tem-se que, para o conjunto das famílias, as

dívidas representam pouco mais de um quarto do total dos activos do sector. Por tipos de famílias,

observa-se que o rácio é superior a 50 por cento no caso das famílias em que o representante está

desempregado.

3.2. Análise de regressão

3.2.1. Metodologia

Com o objectivo de estudar os determinantes do endividamento das famílias, realizou-se uma análise

de regressão. De facto, só através da estimação de um modelo é possível identificar isoladamente o

efeito de cada uma das variáveis consideradas (idade, rendimento, etc.), dado que se controla o efeito

das outras variáveis incluídas no modelo. Utilizaram-se na análise os dados dos inquéritos de 2000 e

de 2006/07, embora sem um carácter longitudinal, ou seja as mesmas famílias não são observadas

em mais do que um período de tempo. A estimação de um modelo incluindo simultaneamente as ob-

servações relativas a 2000 e a 2006/07 permite testar se as diferenças nos efeitos das variáveis

explicativas, eventualmente detectadas nos dois momentos do tempo, são estatisticamente

significativas.

O objectivo desta análise é identificar os efeitos de alguns factores socio-económicos, por um lado,

sobre a probabilidade de ter dívida (margem intensiva) e, por outro, sobre a extensão do endivida-

mento (margem extensiva), medida pelos rácios divida sobre rendimento anual e o rácio do serviço da

dívida sobre o rendimento mensal. No modelo para a margem intensiva, a variável a explicar é uma

variável binária que toma o valor 1 se a família tem dívida e o valor zero no caso contrário. Deste

modo, os resultados da estimação de um modelo linear seriam enviesados pelo que a metodologia

mais adequada é a estimação de um modelo probit da forma16:

� � � �P y x P y x� � �1 0*

em que y é a variável a explicar, x é o vector das variáveis explicativas e y * é a variável latente subja-

cente ao modelo, tal que:

� �y x y y* *� � � �� � se 1 0

Nos modelos para a margem extensiva, as variáveis são contínuas para valores superiores a zero,

mas podem tomar o valor zero com probabilidade não nula. Neste caso a metodologia adequada é a

estimação de um modelo tobit, genericamente representado por:

� �y y� max , *0
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(15) Note-se que o valor médio estimado para o conjunto das famílias, de 0.93, não compara directamente com o indicador agregado por vários motivos. Em

primeiro lugar, trata-se de uma média dos rácios individuais e não do rácio médio (este último medido como a soma das dívidas relativamente à soma dos

rendimentos). Adicionalmente, o rendimento em causa no indicador aqui apresentado corresponde à soma dos rendimentos monetários líquidos

declarados pelos agregados na resposta ao inquérito, que pode não coincidir com a definição de rendimento disponível da contabilidade nacional.

(16) Este modelo resulta de se considerar que �, o termo residual no modelo da variável latente, tem uma distribuição normal estandardizada. Veja-se, por

exemplo, Wooldridge (2002). 161616161616161616



� �y x x* ~ ,� �� 	 	 
em que Normal 0 2

As variáveis explicativas incluídas nos modelos a estimar são, basicamente, as características das fa-

mílias que serviram de base aos Quadros anteriores (escalão de rendimento a que pertence a família,

escalão de idade, nível de educação e situação no mercado de trabalho do representante). Como va-

riáveis de controle incluíram-se ainda a dimensão da família e a região de residência. Para facilitar a

interpretação dos resultados, as variáveis explicativas foram incluídas sob a forma de variáveis

dummy que permitem classificar as famílias nos vários tipos, de acordo com cada uma das caracterís-

ticas. Estas variáveis tomam apenas os valores 1 ou zero, conforme a família é ou não de um determi-

nado tipo. Deste modo, os coeficientes estimados devem ser interpretados como a diferença

relativamente à categoria omitida na regressão que, neste caso é a das famílias do terceiro escalão

do rendimento mensal (as que estão entre o percentil 25 e 50), residente na região Norte, composta

por três elementos e em que o seu representante pertence à classe etária 30-40 anos e completou o

segundo ciclo do ensino básico.

Refira-se que, nos modelos de variável dependente limitada, como os modelos probit e tobit, o valor

esperado da variável dependente, dado o valor das variáveis explicativas, não é uma função linear

dos coeficientes estimados e estes não são iguais aos efeitos marginais das variáveis explicativas so-

bre a variável dependente, ao contrário do que acontece no modelo linear. No entanto, nos dois ca-

sos, os efeitos marginais são uma transformação com sinal positivo dos coeficientes estimados, que

assim mantêm o sinal. Os efeitos marginais dependem, em cada situação, do valor dos parâmetros,

mas também do valor das variáveis explicativas nessa situação.

3.2.2. Resultados da estimação dos modelos para a probabilidade de ter dívida

Nos Quadros 4A, 4B e 4C apresentam-se, respectivamente, os resultados da estimação dos modelos

para as probabilidades de ter dívida de qualquer tipo, de ter dívida para habitação e de ter outro tipo de

dívida. As colunas 1 e 3 referem-se aos efeitos marginais de cada uma das variáveis explicativas re-

sultantes, respectivamente, da estimação dos modelos com os dados de 2006 e de 2000. Nas colu-

nas 2 e 4 apresentam-se os respectivos t-rácios. A estimação de uma especificação em que se

incluem simultaneamente as observações relativas aos inquéritos de 2000 e de 2006 permite testar

se as diferenças entre os efeitos marginais dos dois anos são ou não estatisticamente significativas.

Nesta especificação, essa informação é dada pela significância estatística dos coeficientes associa-

dos às variáveis interactivas que resultam de multiplicar uma variável binária temporal (que toma o va-

lor 1 para as observações de 2000 e zero para as de 2006) por cada uma das outras variáveis

explicativas. Além disso, a inclusão da variável binária temporal como variável explicativa permite tes-

tar se as diferenças na probabilidade de ter dívida nos dois anos em análise, para uma família de refe-

rência, são ou não estatisticamente significativas. Na coluna 5 apresentam-se os pvalues associados

a esses coeficientes17.

Na estimação da especificação em que se incluem as observações para os dois anos, o efeito estima-

do associado à variável dummy que toma o valor um para as observações de 2000 é negativo e signi-

ficativo nos dois tipos de dívida, o que sugere um aumento generalizado da probabilidade de ter dívida

entre 2000 e 2006.
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(17) Os efeitos marginais relativos a 2006 e 2000 obtidos na estimação do modelo pooled são muito semelhantes aos que são reportados nos Quadros, obtidos

utilizando separadamente as observações dos dois anos.
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.

Quadro 4A

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO PROBIT

Variável dependente (participação no mercado da dívida)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.13634 -5.12 -0.10740 -4.43 0.817
Dummy escalão 2 do rendimento -0.11131 -5.28 -0.05478 -2.73 0.210
Dummy escalão 4 do rendimento 0.05077 2.92 0.06603 4.02 0.247
Dummy escalão 5 do rendimento 0.13290 6.25 0.13368 6.51 0.408
Dummy escalão 6 do rendimento 0.16167 5.99 0.22404 8.07 0.027
Dummy 20-30 anos -0.06309 -1.81 -0.04856 -1.68 0.987
Dummy 40-50 anos -0.08494 -4.54 -0.04117 -2.46 0.252
Dummy 50-60 anos -0.17452 -8.86 -0.10402 -5.87 0.175
Dummy mais de 65 anos -0.34242 -13.15 -0.19936 -8.53 0.022
Dummy família com 1 elemento -0.06656 -2.59 0.00587 0.22 0.072
Dummy família com 2 elementos -0.06169 -3.58 0.00098 0.06 0.022
Dummy família com 4 elementos -0.00969 -0.56 0.01341 0.83 0.318
Dummy família com mais de 4 elementos -0.02562 -1.16 0.01298 0.67 0.201
Dummy 1º ciclo ou menos -0.10816 -6.73 -0.09193 -5.90 0.839
Dummy 3º ciclo 0.01974 0.83 0.03749 1.49 0.500
Dummy secundário ou universidade -0.01744 -0.65 -0.02799 -1.09 0.653
Dummy empregado conta própria -0.04209 -2.39 -0.03539 -2.20 0.887
Dummy desempregado -0.07163 -2.51 0.04523 1.05 0.030
Dummy reformado -0.09869 -4.46 -0.02753 -1.32 0.063
Dummy outra situação -0.08253 -2.92 -0.00440 -0.18 0.056

Dummy IPEF2000 0.000

Quadro 4B

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO PROBIT

Variável dependente (participação no mercado da dívida para habitação)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.08808 -3.72 -0.04586 -2.37 0.700
Dummy escalão 2 do rendimento -0.07575 -4.14 -0.01718 -1.08 0.095
Dummy escalão 4 do rendimento 0.03321 2.25 0.04082 3.30 0.238
Dummy escalão 5 do rendimento 0.10783 5.87 0.07575 4.87 0.906
Dummy escalão 6 do rendimento 0.17221 7.14 0.12242 5.75 0.988
Dummy 20-30 anos -0.08055 -3.21 -0.02458 -1.26 0.249
Dummy 40-50 anos -0.07954 -5.59 -0.01917 -1.68 0.023
Dummy 50-60 anos -0.15662 -10.33 -0.07239 -6.01 0.071
Dummy mais de 65 anos -0.27631 -13.25 -0.12884 -7.43 0.019
Dummy família com 1 elemento -0.03596 -1.63 -0.02170 -1.13 0.975
Dummy família com 2 elementos -0.02899 -2.00 0.00176 0.14 0.189
Dummy família com 4 elementos 0.00521 0.37 0.01344 1.17 0.496
Dummy família com mais de 4 elementos -0.06827 -3.97 -0.00868 -0.63 0.034
Dummy 1º ciclo ou menos -0.08563 -6.35 -0.05541 -4.90 0.902
Dummy 3º ciclo 0.04982 2.53 -0.00673 -0.42 0.068
Dummy secundário ou universidade 0.01759 0.79 -0.01422 -0.82 0.259
Dummy empregado conta própria -0.06192 -4.41 -0.04487 -4.13 0.593
Dummy desempregado -0.05876 -2.54 0.02004 0.65 0.070
Dummy reformado -0.07135 -3.84 -0.02887 -1.79 0.405
Dummy outra situação -0.05202 -2.20 -0.00954 -0.55 0.280

Dummy IPEF2000 0.000

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.



Rendimento

Aprobabilidade de ter dívida está fortemente relacionada com o rendimento da família: as famílias dos esca-

lões de rendimento mais baixo têm uma probabilidade significativamente menor de se endividarem do que

as que pertencem ao terceiro escalão. A relação oposta observa-se no caso dos escalões superiores. O im-

pacto do rendimento acentua-se, em sentidos opostos, quando se caminha para os extremos da distribui-

ção. Esta relação verifica-se nos dois anos em análise, não sendo detectadas, de um modo geral, diferenças

significativas entre 2000 e 2006. Além disso, os resultados sugerem que a relação se observa nos dois tipos

de dívida, para habitação e outros fins. No entanto, em 2006, a probabilidade de que uma família do escalão

mais elevado do rendimento ter dívida para outros fins só é significativamente maior do que a do terceiro es-

calão a 10 por cento de significância, o que representa uma diferença face a 2000. Os resultados para 2000

sugerem que a participação neste mercado de dívida por parte das famílias de maior rendimento era

significativamente maior do que as de rendimento intermédio com um nível de significância de 1 por cento.

Idade

Aprobabilidade de ter dívida está também relacionada com a idade. Os resultados sugerem que a probabili-

dade é máxima na classe de 30-40 anos sendo significativamente menor nas outras classes etárias. Esta re-

lação é mais evidente quando se considera a probabilidade de ter crédito à habitação. No caso das outras

dívidas, os resultados sugerem que, em 2006, não há diferenças significativas na probabilidade de ter dívida

entre as três primeiras classes etárias. Estes resultados diferem dos que se obtêm com os dados de 2000 o

que sugere uma tendência para um aumento do recurso a este tipo de crédito por parte dos mais jovens.
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Quadro 4C

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO PROBIT

Variável dependente (participação no mercado da dívida para outros fins)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.06712 -3.72 -0.07233 -3.90 0.405
Dummy escalão 2 do rendimento -0.05019 -3.53 -0.04239 -2.79 0.999
Dummy escalão 4 do rendimento 0.02643 2.22 0.04704 3.64 0.160
Dummy escalão 5 do rendimento 0.04309 2.97 0.09930 6.05 0.007
Dummy escalão 6 do rendimento 0.03117 1.76 0.16816 7.59 0.000
Dummy 20-30 anos 0.03227 1.29 -0.03444 -1.65 0.036
Dummy 40-50 anos -0.01895 -1.56 -0.03515 -2.96 0.205
Dummy 50-60 anos -0.03864 -2.91 -0.05587 -4.30 0.156
Dummy mais de 65 anos -0.12169 -6.42 -0.10976 -6.44 0.729
Dummy família com 1 elemento -0.05264 -3.11 0.02382 1.15 0.004
Dummy família com 2 elementos -0.04236 -3.60 0.00747 0.57 0.007
Dummy família com 4 elementos -0.00388 -0.34 0.00382 0.32 0.643
Dummy família com mais de 4 elementos 0.03905 2.54 0.02938 1.97 0.846
Dummy 1º ciclo ou menos -0.02997 -2.71 -0.04667 -3.98 0.192
Dummy 3º ciclo -0.01362 -0.92 0.06119 3.17 0.002
Dummy secundário ou universidade -0.04046 -2.46 0.01618 0.82 0.027
Dummy empregado conta própria -0.00001 0.00 0.01574 1.23 0.343
Dummy desempregado -0.03814 -2.06 0.03445 1.00 0.059
Dummy reformado -0.04511 -2.86 -0.00120 -0.08 0.063
Dummy outra situação -0.05120 -2.78 0.01375 0.73 0.013

Dummy IPEF2000 0.010

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.



Dimensão da família

Os resultados sugerem também que uma família com um ou dois elementos tem uma probabilidade de ter

dívida inferior à de uma família com três elementos. Este efeito não se observa nos dados de 2000. Para as

famílias de maior dimensão, a probabilidade de ter dívida não é significativamente diferente, mas este efeito

resulta de efeitos de sinal contrário (e significativos) na probabilidade de ter crédito à habitação e na

probabilidade de ter crédito para outros fins.

Educação

Ainda que se controle o efeito do rendimento e da idade, estima-se que as famílias em que o representante

completou no máximo o primeiro ciclo de escolaridade têm uma probabilidade de ter dívida significativamen-

te menor do que aquelas em que o representante completou o segundo ciclo. Este resultado, que se observa

nos dois tipos de crédito e nos dois anos em análise, é consistente com a hipótese de que a literacia constitui

uma vantagem relevante no acesso ao mercado de crédito, com a particularidade de poder estar a captar,

em boa parte, o efeito associado à categoria profissional com a qual o grau de escolaridade está fortemente

correlacionado. Nas famílias em que o representante tem o terceiro ciclo, em 2006, é maior a probabilidade

de ter crédito à habitação, em contraste com o resultado obtido com os dados de 2000 em que este tipo de

famílias tinha maior probabilidade de ter outro tipo de crédito.

Situação no mercado de trabalho

Finalmente, quanto à situação no mercado de trabalho, os resultados sugerem que a probabilidade de ter dí-

vida é maior no caso dos trabalhadores por conta de outrem. Aprobabilidade de ter dívida para habitação por

parte dos trabalhadores por conta própria é significativamente menor, mas o mesmo não se observa quanto

à probabilidade de ter outro tipo de dívida. Os resultados indicam também que, em 2006, nas famílias em

que o representante está desempregado a probabilidade de ter dívida é significativamente menor, em con-

traste com os resultados para 2000. Nesse ano esta situação não influenciava significativamente a probabili-

dade de ter dívida. Este resultado poderá ser interpretado como alguma evidência de um aumento na

restritividade no acesso ao crédito com base na situação laboral. Esta ilação deve ser retirada com alguma

reserva, dado que a ocorrência de endividamento por parte uma família cujo representante está

desempregado no momento da entrevista poderá ter ocorrido num momento anterior, em que a situação

laboral do indivíduo era outra.

3.2.3. Resultados da estimação dos modelos para o grau de endividamento

Os resultados da estimação dos modelos em que a variável dependente é o rácio entre a dívida total e o ren-

dimento anual e o rácio entre a dívida para habitação e o rendimento anual apresentam-se nos Quadros 5Ae

5B, respectivamente. Nas colunas 1 e 3 apresentam-se os efeitos marginais das variáveis explicativas sobre

o rácio de endividamento, condicionais à situação em que o endividamento é estritamente positivo, com

base nas observações de 2006 e de 2000, respectivamente. Nas colunas 2 e 4 apresentam-se os respecti-

vos t-rácios e, na coluna 5, os pvalues associados ao teste da hipótese de igualdade entre os efeitos nos dois

anos em análise18.

A significância estatística do coeficiente associado à variável binária temporal nos modelos em que se

utilizam as observações dos dois anos sugerem que a margem extensiva do endividamento (total e
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(18) Obtidos também, neste caso, a partir da estimação de especificação em que se incluem as observações dos dois anos.
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Quadro 5A

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO TOBIT

Variável dependente (dívida / rendimento anual)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.24830 -3.30 -0.23497 -3.24 0.552
Dummy escalão 2 do rendimento -0.17816 -3.15 -0.07637 -1.42 0.440
Dummy escalão 4 do rendimento 0.01802 0.42 0.13240 3.34 0.019
Dummy escalão 5 do rendimento 0.09940 2.01 0.19026 4.16 0.042
Dummy escalão 6 do rendimento 0.02878 0.47 0.26684 4.73 0.001
Dummy 20-30 anos -0.08735 -1.05 0.20283 2.82 0.008
Dummy 40-50 anos -0.31978 -7.15 -0.10713 -2.55 0.010
Dummy 50-60 anos -0.60763 -12.12 -0.29789 -6.36 0.005
Dummy mais de 65 anos -1.17019 -14.75 -0.55670 -8.08 0.000
Dummy família com 1 elemento -0.09956 -1.49 0.04755 0.72 0.149
Dummy família com 2 elementos -0.13888 -3.18 0.01294 0.30 0.031
Dummy família com 4 elementos -0.05329 -1.29 0.01601 0.41 0.251
Dummy família com mais de 4 elementos -0.07648 -1.43 0.01271 0.27 0.246
Dummy 1º ciclo ou menos -0.36093 -9.22 -0.23650 -6.47 0.388
Dummy 3º ciclo 0.05710 1.05 0.04282 0.77 0.986
Dummy secundário ou universidade -0.05786 -0.92 -0.07914 -1.23 0.669
Dummy empregado conta própria 0.05261 1.19 -0.01566 -0.38 0.259
Dummy desempregado -0.15910 -2.18 0.06196 0.61 0.112
Dummy reformado -0.22223 -3.72 -0.08842 -1.65 0.248
Dummy outra situação -0.21497 -2.80 0.01772 0.30 0.031

Dummy IPEF2000 0.000

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.

Quadro 5B

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO TOBIT

Variável dependente (dívida habitação / rendimento anual)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.21547 -2.57 -0.12471 -1.75 0.959
Dummy escalão 2 do rendimento -0.13750 -2.21 -0.06844 -1.28 0.777
Dummy escalão 4 do rendimento 0.01678 0.36 0.09948 2.58 0.063
Dummy escalão 5 do rendimento 0.12437 2.34 0.14651 3.30 0.191
Dummy escalão 6 do rendimento 0.12701 1.96 0.19772 3.61 0.060
Dummy 20-30 anos -0.14459 -1.66 0.10236 1.55 0.045
Dummy 40-50 anos -0.33235 -7.16 -0.08641 -2.22 0.005
Dummy 50-60 anos -0.65556 -12.31 -0.29636 -6.55 0.011
Dummy mais de 65 anos -1.21398 -13.59 -0.54029 -7.73 0.004
Dummy família com 1 elemento -0.05257 -0.73 0.02849 0.44 0.528
Dummy família com 2 elementos -0.09865 -2.09 0.01851 0.44 0.121
Dummy família com 4 elementos -0.04288 -0.98 0.03236 0.88 0.184
Dummy família com mais de 4 elementos -0.19339 -3.26 -0.02670 -0.58 0.099
Dummy 1º ciclo ou menos -0.36200 -8.58 -0.19749 -5.64 0.305
Dummy 3º ciclo 0.11133 1.97 -0.03287 -0.62 0.105
Dummy secundário ou universidade 0.00724 0.11 -0.06318 -1.04 0.378
Dummy empregado conta própria -0.06262 -1.30 -0.11625 -2.82 0.115
Dummy desempregado -0.15528 -1.97 0.02740 0.28 0.233
Dummy reformado -0.21507 -3.22 -0.10663 -1.98 0.609
Dummy outra situação -0.18220 -2.18 0.01560 0.27 0.105

Dummy IPEF2000 0.000

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.



para habitação) para uma família com as características da família de referência, é maior em 2006 do

que em 2000. Esta conclusão contrasta com aquela que se retirava da comparação entre os IPEF de

2000 e de 1994. Os resultados da análise comparativa entre estes períodos, realizados com base

numa metodologia semelhante, sugeriam que do ponto de vista das famílias individuais o endivida-

mento em 2000 não era significativamente maior do que em 1994. Este resultado permitiu sustentar a

tese de que o elevado aumento do endividamento agregado na segunda metade dos anos 90 se de-

veu sobretudo ao grande aumento do número de famílias com acesso ao crédito19. Observam-se dife-

renças significativas na margem extensiva do endividamento (total e para habitação) de acordo com

diferenças nas várias características das famílias aqui consideradas.

Rendimento

Os resultados sugerem que o grau de endividamento é particularmente sensível ao rendimento da fa-

mília e à idade do seu representante. As famílias dos dois escalões mais baixos de rendimento têm

um grau de endividamento, total e para habitação, significativamente menor do que as que pertencem

ao terceiro escalão e a relação oposta observa-se no caso dos dois escalões mais elevados, só no

caso da dívida para habitação. No caso deste tipo de dívida observa-se que a dependência face ao

rendimento se acentua quando se caminha para os extremos da distribuição. Quando se compara o

efeito do rendimento nos dois anos em análise, os resultados sugerem que o efeito do rendimento so-

bre o endividamento, nos escalões superiores do rendimento, era mais acentuado em 2000 do que

em 2006. Além disso os resultados indicam que em 2006 não há diferenças significativas no endivida-

mento das classes 3 e 4 do rendimento. Em 2000 eram as classes 2 e 3 que tinham um grau de

endividamento não significativamente diferente.

Idade

Pelo contrário, o efeito da idade sobre o grau de endividamento parece ter-se acentuado em 2006, ex-

cepto no caso da classe de menor idade. Os resultados sugerem que, em 2000, o grau de endivida-

mento nesta classe etária era significativamente maior do que na classe dos 30 aos 40 anos, o que

deixa de ser evidente nos dados de 2006.

Educação

Quanto ao efeito da educação, há evidência de que as famílias cujo representante completou no má-

ximo o primeiro ciclo estão significativamente menos endividadas do que as da classe de referência

(cujo representante completou o 2º ciclo). Os efeitos da educação em 2006 e 2000 são

estatisticamente semelhantes.

Situação no mercado de trabalho

Os resultados da estimação dos modelos com os dados de 2006, sugerem que nas famílias em que o repre-

sentante está desempregado ou é inactivo o endividamento é significativamente menor de que no caso em

que está empregado, tanto no caso da dívida total como da dívida para habitação. Esta evidência contrasta

com a obtida a partir dos dados de 2000 em que, de uma forma geral, o endividamento é menos sensível à

situação no mercado de trabalho. No entanto, os resultados sugerem também que as diferenças entre os

efeitos destas variáveis em 2006 e 2000 não são significativos, o que se deve ao elevado grau de imprecisão

com que são estimados (resultante de o número de observações ser baixo nalgumas destas classes e de a

variabilidade do grau de endividamento ser elevada).
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3.2.4. Resultados da estimação dos modelos para o grau de esforço

Nos Quadros 6A e 6B, com a mesma estrutura dos anteriores, apresentam-se os efeitos marginais

para os modelos em que a variável dependente é, respectivamente, o rácio entre o serviço da dívida e

o rendimento mensal e entre o serviço da dívida para habitação e o rendimento mensal.

Nos modelos em que se incluem as observações para os dois anos, o efeito estimado associado à va-

riável dummy que toma o valor um para as observações de 2000 é negativo e significativo o que suge-

re que o esforço com o serviço da dívida é significativamente maior em 2006 do que em 2000. Esta

evidência contrasta também com a que se obtinha da comparação entre os dados dos inquéritos de

2000 e de 1994, entre os quais não se verificavam diferenças significativas. Refira-se que este resul-

tado se obtém ainda que o nível das taxas de juro do crédito concedido aos particulares (quer para

habitação quer para outros fins) fosse mais baixo em 2006 do que em 2000.

Rendimento

Os resultados sugerem também que o grau de esforço é sensível ao rendimento da família. As famílias dos

dois escalões mais baixos de rendimento têm um grau de esforço, total e para habitação, significativamente

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Banco de Portugal

Artigos | Parte II

155

Quadro 6A

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO TOBIT

Variável dependente (serviço da dívida / rendimento mensal)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.03114 -2.20 -0.03135 -4.07 0.046

Dummy escalão 2 do rendimento -0.04350 -4.01 -0.01354 -2.41 0.425

Dummy escalão 4 do rendimento 0.01230 1.56 0.01248 3.04 0.186

Dummy escalão 5 do rendimento 0.02628 2.88 0.01532 3.22 0.295

Dummy escalão 6 do rendimento 0.01700 1.51 0.02307 3.92 0.006

Dummy 20-30 anos -0.01486 -0.95 -0.00487 -0.62 0.962

Dummy 40-50 anos -0.02577 -3.12 -0.00793 -1.80 0.340

Dummy 50-60 anos -0.05917 -6.39 -0.02835 -5.79 0.550

Dummy mais de 65 anos -0.16312 -10.97 -0.05727 -8.00 0.019

Dummy família com 1 elemento -0.03174 -2.51 -0.00803 -1.14 0.363

Dummy família com 2 elementos -0.02360 -2.91 -0.00407 -0.92 0.218

Dummy família com 4 elementos -0.00705 -0.92 0.00289 0.72 0.220

Dummy família com mais de 4 elementos -0.00668 -0.67 0.00091 0.19 0.536

Dummy 1º ciclo ou menos -0.04586 -6.31 -0.02763 -7.24 0.516

Dummy 3º ciclo 0.00084 0.08 0.00761 1.30 0.390

Dummy secundário ou universidade -0.01145 -0.99 -0.00857 -1.26 0.754

Dummy empregado conta própria 0.00415 0.51 -0.00070 -0.16 0.310

Dummy desempregado -0.04558 -3.31 0.01271 1.21 0.006

Dummy reformado -0.04960 -4.46 -0.01078 -1.94 0.067

Dummy outra situação -0.05222 -3.60 -0.00151 -0.24 0.008

Dummy IPEF2000 0.000

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.



menor do que as que pertencem ao terceiro escalão. Arelação oposta observa-se no caso dos dois escalões

mais elevados de rendimento no caso do grau de esforço associado à dívida para habitação. Não há evidên-

cia de diferenças significativas entre os efeitos do rendimento em 2000 e 2006.

Idade

O grau de esforço é também sensível à classe etária a que pertence o representante da família. Nas três

classes de maior idade o grau de esforço é significativamente menor do que na classe dos 30 aos 40 anos.

Não se observam diferenças significativas entre os dois anos.

Educação

Aevidência quanto ao efeito da educação sobre o grau de esforço é consistente com a que se obteve para o

efeito sobre o grau de endividamento. As famílias cujo representante completou no máximo o primeiro ciclo

têm um grau de esforço significativamente menor do que as da classe de referência. Os efeitos da educação

em 2006 e 2000 são estatisticamente semelhantes.

Situação no mercado de trabalho

Quanto à situação no mercado de trabalho, com base nos dados de 2006, os resultados sugerem que

nas famílias em que o representante está desempregado ou é inactivo o grau de esforço é significati-
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: Os valores apresentados nas colunas (1) e (2) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2006-07; os valores apresentados nas co-

lunas (3) e (4) resultam da estimação do modelo utilizando apenas as observações relativas ao IPEF de 2000; na coluna (5) apresentam-se os pvalues associados às variáveis interacti-

vas na estimação do modelo em que se utilizam as observações dos dois períodos.

Quadro 6B

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO TOBIT

Variável dependente (serviço da dívida / rendimento mensal)

(1) (2) (3) (4) (5)

Efeito marginal

Diferença

pvalue

2006 2000

t-ratio t-ratio

Dummy escalão 1 do rendimento -0.01807 -2.37 -0.02029 -2.90 0.383

Dummy escalão 2 do rendimento -0.02028 -3.52 -0.00715 -1.44 0.253

Dummy escalão 4 do rendimento 0.00307 0.75 0.00943 2.63 0.106

Dummy escalão 5 do rendimento 0.01371 2.91 0.01398 3.38 0.371

Dummy escalão 6 do rendimento 0.01353 2.36 0.01807 3.52 0.139

Dummy 20-30 anos -0.01856 -2.37 -0.00043 -0.07 0.143

Dummy 40-50 anos -0.02315 -5.63 -0.00555 -1.52 0.014

Dummy 50-60 anos -0.04667 -9.90 -0.02855 -6.71 0.254

Dummy mais de 65 anos -0.09953 -12.38 -0.05129 -7.94 0.013

Dummy família com 1 elemento -0.00813 -1.25 -0.00704 -1.12 0.853

Dummy família com 2 elementos -0.00881 -2.09 -0.00214 -0.55 0.390

Dummy família com 4 elementos -0.00076 -0.20 0.00165 0.48 0.595

Dummy família com mais de 4 elementos -0.01817 -3.44 -0.00737 -1.71 0.286

Dummy 1º ciclo ou menos -0.02719 -7.25 -0.02019 -6.17 0.987

Dummy 3º ciclo 0.00950 1.91 -0.00287 -0.58 0.115

Dummy secundário ou universidade 0.00316 0.55 -0.00626 -1.09 0.237

Dummy empregado conta própria -0.00520 -1.23 -0.01168 -3.05 0.093

Dummy desempregado -0.02196 -3.06 0.01041 1.17 0.011

Dummy reformado -0.02321 -3.91 -0.00925 -1.86 0.235

Dummy outra situação -0.01990 -2.65 0.00148 0.27 0.037

Dummy IPEF2000 0.000



vamente menor de que no caso em que está empregado, tanto no caso da dívida total como da dívida

para habitação, em contraste com os resultados obtidos com os dados de 2000, nos quais só se ob-

serva um efeito significativo no caso em que representante é reformado. Os resultados sugerem ain-

da que a diferença entre os efeitos da situação de desemprego em 2006 e 2000 é estatisticamente

significativa, o que pode parcialmente dever-se a um aperto das condições de concessão de crédito a

este tipo de famílias. No entanto, este resultado pode estar contaminado por uma possível inconsis-

tência entre o período de referência do rendimento e da situação no mercado de trabalho20.

4. AS FAMÍLIAS ENDIVIDADAS – PRINCIPAIS VULNERABILIDADES EM
2006-07

A análise desenvolvida na secção anterior sugere que, em 2006/07, se tem uma maior participação

das famílias no mercado da dívida e um grau de endividamento e uma taxa de esforço associada ao

serviço da dívida, por agregado familiar, mais elevados do que em 2000. Assim, o aumento do endivi-

damento das famílias medido a nível agregado, que se verificou entre 2000 e 2006, terá resultado do

aumento do número de famílias com dívida bem como do aumento do nível de endividamento médio

das famílias endividadas.

Com o objectivo de caracterizar mais detalhadamente a situação financeira específica das famílias

endividadas, no sentido de identificar potenciais vulnerabilidades, apresentam-se nesta secção al-

guns indicadores adicionais. Para se ter uma ideia mais precisa quanto à vulnerabilidade da situação

financeira das famílias é importante que a análise que habitualmente se centra em valores médios, ou

de referência, seja complementada com informação adicional sobre a distribuição da dívida pelas fa-

mílias endividadas. Os indicadores adicionais que se apresentam nesta secção não são, de modo

algum, exaustivos, constituindo uma primeira abordagem à informação contida na mais recente

edição do IPEF.

Quando se consideram apenas as famílias endividadas, os resultados do IPEF indicam que, em mé-

dia, as suas dívidas representam cerca de duas vezes o seu rendimento anual e 63 por cento da sua

riqueza bruta total (Quadro 7). Quanto ao grau de esforço, observa-se um valor médio de 30 por cen-

to. Dado que o endividamento se distribui de forma bastante assimétrica entre as famílias, a mediana

é um indicador mais adequado do que a média para caracterizar os valores típicos da distribuição. Os

valores medianos daqueles rácios para o conjunto das famílias endividadas são sensivelmente

menores.

Estes indicadores sobre o grau de endividamento e taxa de esforço apresentam uma elevada variabi-

lidade de acordo com o tipo de família, especialmente evidente na imagem dada pelos Gráficos 1 a 5.

Para se avaliar a importância de situações potencialmente geradoras de maior risco, apresenta-se,

para além da mediana, também o valor do percentil 75 para cada um dos tipos de famílias considera-

dos21.

A leitura destes Gráficos sugere que, nos agregados em que o representante pertence à classe de

idade mais baixa se encontram, com alguma frequência, valores muito elevados do rácio entre a dívi-

da e o rendimento que se deverá, em grande parte, à importância que a dívida para aquisição de habi-

tação tem para este tipo de famílias (gráfico 1). Esta interpretação é consistente com a observação de

que o valor dos activos, ou seja, da riqueza bruta (que inclui o valor da habitação) ultrapassa o das dí-
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(20) O rendimento corresponde à situação no ano anterior e a situação no mercado de trabalho ao momento da entrevista.

(21) Para cada tipo de família, a mediana de um indicador, é o valor que divide as observações ao meio, ou seja, 50 por cento das famílias desse tipo têm um

valor superior à mediana e 50 por cento um valor inferior. O valor do percentil 75 divide as observações de tal forma que 25 por cento das observações têm

um valor superior e 75 por cento um valor inferior.
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Quadro 7

GRAU DE ENDIVIDAMENTO E RÁCIO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DAS FAMÍLIAS ENDIVIDADAS: ESTATÍSTICAS SUMÁRIAS EM 2006

Dívida total / Rendimento Dívida habitação /

Rendimento

Dívida total / Riqueza Dívida habitação /

Riqueza

Serviço da dívida /

Rendimento mensal

Serviço da dívida

habitação / Rendimento

mensal

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Total 2.233 1.443 2.603 1.961 0.632 0.278 0.413 0.304 0.300 0.219 0.237 0.204

Escalão do rendimento (a)

1 3.890 1.887 5.677 6.213 1.678 0.389 0.476 0.330 0.554 0.413 0.549 0.552

2 3.557 2.081 4.876 4.754 1.543 0.433 0.486 0.452 0.432 0.374 0.422 0.382

3 2.850 2.143 3.416 3.034 0.892 0.357 0.586 0.410 0.336 0.283 0.308 0.278

4 2.109 1.598 2.501 2.338 0.447 0.296 0.390 0.333 0.354 0.233 0.237 0.219

5 1.719 1.275 1.917 1.532 0.379 0.257 0.355 0.257 0.219 0.159 0.177 0.148

6 1.217 0.976 1.251 1.004 0.264 0.212 0.263 0.212 0.140 0.119 0.116 0.100

Idade

20-30 3.814 3.943 4.660 4.762 0.609 0.609 0.634 0.658 0.531 0.300 0.345 0.300

30-40 3.103 2.464 3.377 2.727 0.583 0.433 0.552 0.433 0.311 0.261 0.271 0.249

40-50 2.127 1.492 2.430 1.825 0.841 0.276 0.349 0.291 0.296 0.205 0.234 0.191

50-65 1.265 0.700 1.410 0.877 0.418 0.134 0.262 0.140 0.253 0.164 0.174 0.141

>65 1.125 0.400 1.572 0.495 0.626 0.063 0.336 0.076 0.259 0.157 0.183 0.149

Escolaridade

1º ciclo básico ou menos 1.735 0.815 2.263 1.491 0.570 0.188 0.475 0.215 0.322 0.216 0.255 0.207

2º ou 3º ciclo básico 2.667 1.967 3.093 2.657 0.757 0.353 0.431 0.381 0.343 0.258 0.262 0.244

Secundário 2.565 1.906 2.717 2.028 0.767 0.357 0.413 0.323 0.260 0.213 0.229 0.191

Universitário 1.762 1.249 1.892 1.370 0.298 0.232 0.290 0.253 0.197 0.162 0.173 0.138

Situação no mercado de trabalho

Empregado

por conta própria 2.532 1.348 3.054 2.143 0.272 0.180 0.299 0.199 0.364 0.274 0.291 0.258

por conta de outrem 2.396 1.786 2.696 2.147 0.652 0.351 0.458 0.357 0.307 0.224 0.238 0.208

Desempregado 2.108 1.004 2.772 1.879 1.643 0.256 0.382 0.298 0.226 0.176 0.227 0.179

Reformado 1.044 0.490 1.287 0.568 0.563 0.086 0.274 0.086 0.212 0.143 0.156 0.117

Outras situações 1.562 0.714 2.120 1.129 0.603 0.198 0.252 0.123 0.229 0.200 0.225 0.220

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: (a) Os valores extremos dos intervalos de rendimento mensal do agregado familiar considerados são os seguintes: escalão 1 – €375-500, escalão 2 – €500-700, escalão 3 – €700-1060, escalão 4 – €1060-1630, escalão 5 – €1630-2630, escalão 6 – €2630 ou mais.
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Gráfico 1

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (DÍVIDA / RENDIMENTO ANUAL), POR TIPO DE FAMÍLIA

A – Mediana B – P75
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Gráfico 2

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (DÍVIDA / RIQUEZA BRUTA), POR TIPO DE FAMÍLIA

A – Mediana B – P75

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.
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Gráfico 3

GRAU DE ESFORÇO (SERVIÇO DA DÍVIDA / RENDIMENTO MENSAL), POR TIPO DE FAMÍLIA

A – Mediana B – P75
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Gráfico 4

VALORES CRÍTICOS DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO, POR TIPO DE FAMÍLIA

A – Dívida / rendimento: % famílias com rácio > 3 B – Dívida / riqueza: % famílias com rácio > 0.75
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.
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vidas com uma margem relativamente confortável para a maior parte destas famílias (Gráfico 2 e Grá-

fico 4B). Quanto ao peso do serviço da dívida no rendimento mensal das famílias mais jovens,

observa-se que o rácio é inferior a 50 por cento para mais de 75 por cento destas famílias (Gráfico

3B). Cerca de 10 por cento das famílias mais jovens apresentam um rácio superior a 2/3 (Gráfico 5B).

Nas famílias da classe de rendimento mais baixo (que representam cerca de 10 por cento das famí-

lias) observam-se as situações mais vulneráveis no que respeita ao rácio do serviço da dívida. De

acordo com a informação apresentada nos Gráficos 3, 5A e 5B, para 50 por cento destas famílias o rá-

cio é superior a 40 por cento, sendo cerca de 30 por cento as que apresentam um valor do rácio

superior a 2/3.

Nas famílias em que o representante está desempregado os valores da mediana e do percentil 75, quer do

rácio do endividamento face ao rendimento quer do grau de esforço, são inferiores aos que se observam nos

casos em que o representante da família está empregado. Como se referiu anteriormente, esta situação,

que aparentemente revela que um risco potencialmente elevado estaria a ser controlado, deve ser interpre-

tada com cautela dado que há uma possível inconsistência temporal entre a decisão de endividamento e a

passagem à situação de desemprego.

Em síntese, as situações de maior vulnerabilidade identificadas com base nestes indicadores dizem respeito

aos agregados de rendimento mais baixo e cujo representante é mais jovem. Nestes agregados, podem ob-

servar-se valores particularmente elevados da dívida face ao rendimento. Esta situação é parcialmente miti-

gada pelo facto de, mesmo nestas classes, as dívidas estarem relativamente cobertas por riqueza, dado que

a maior parte da dívida se destina à aquisição de habitação. Do ponto de vista das instituições de crédito, a

dívida para habitação, garantida pela hipoteca do imóvel, tem em geral um menor grau de risco. Esta situa-

ção beneficia ainda do facto de não haver evidência de sobrevalorização dos preços no mercado imobiliário
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Gráfico 5

VALORES CRÍTICOS DO GRAU DE ESFORÇO, POR TIPO DE FAMÍLIA

A – Serviço da dívida / rendimento: % famílias com

rácio>1/2

B – Serviço da dívida / rendimento: % famílias com

rácio>2/3
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Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.
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para habitação22. Além disso, dada a importância da habitação na vida das famílias e o maior estigma social

associado ao incumprimento do crédito neste segmento, estão-lhe associadas em geral taxas de delinquên-

cia relativamente baixas. Sob a categoria “outros empréstimos” estão considerados todos os outros emprés-

timos que não têm como finalidade a aquisição, a construção ou a reconstrução/remodelação da habitação.

Com base nos dados do IPEF de 2006, um pouco menos de 50 por cento destes empréstimos tinham como

finalidade a aquisição de veículos (a percentagem é semelhante em número de empréstimos e valor) e cerca

de 20 por cento (em valor) para aquisição de imóveis não destinados à habitação (ver Gráfico 6). Estas duas

categorias representam, assim, 70 por cento do valor total dos outros empréstimos, valor que estará, em

princípio, garantido pelos bens a cuja aquisição se destinam.

No que se refere às taxas de esforço associadas ao serviço da dívida, o facto de as situações de maior vul-

nerabilidade estarem aparentemente limitadas a uma percentagem de famílias relativamente reduzida terá

resultado parcialmente de algumas práticas seguidas pelos bancos, nos últimos anos, no sentido de limitar o

efeito da subida das taxas de juro sobre os encargos com a dívida, em particular o alargamento dos prazos

dos contratos de crédito. A informação do IPEF sugere que, ao longo da última década, terá havido uma ten-

dência crescente no peso dos prazos mais longos nos contratos de crédito à habitação, podendo reflectir

parcialmente a grande incidência de renegociação nos contratos de crédito mais antigos (Gráfico 7)23.

Refira-se ainda que, do ponto de vista da avaliação dos riscos que as situações de maior vulnerabilidade po-

dem implicar para o sistema financeiro é importante aferir o peso da dívida dos vários tipos de famílias no to-

tal da dívida das famílias. Os resultados do IPEF sugerem que a dívida total concedida aos tipos de famílias

em que se observam as situações mais vulneráveis (as de rendimento mais baixos e as mais jovens) ou que

podem tornar-se potencialmente mais vulneráveis (em que o representante está desempregado) pesa

relativamente pouco no total (Quadro 8).
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Gráfico 6

DISTRIBUIÇÃO DOS OUTROS EMPRÉSTIMOS,

POR FINALIDADE EM 2006

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Gráfico 7

PESO DE DIFERENTES PRAZOS INICIAIS DOS

EMPRÉSTIMOS PARA HABITAÇÃO, POR ANO DE

CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.
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(22) Veja-se “Caixa Preços da habitação em Portugal e fundamentos macroeconómicos: evidência de regressão de quantis”, Banco de Portugal, Relatório de

Estabilidade Financeira-2005.

(23) Em rigor, a família entrevistada deveria reportar como ano de concessão do empréstimo o ano da última renegociação.



5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA

O crescimento sustentado do endividamento das famílias, a taxas bastante superiores às do seu ren-

dimento disponível, tem feito aumentar as preocupações quanto à capacidade das famílias para conti-

nuarem a suportar os encargos com o serviço da dívida. A informação agregada tem revelado que, no

seu conjunto, o risco de crédito associado ao sector das famílias é moderado, na medida em que o in-

cumprimento na carteira dos bancos, apesar de apresentar uma tendência crescente, se mantém em

níveis historicamente baixos. De facto, apesar das subidas das taxas de juro, os encargos com o ser-

viço da dívida mantiveram, em média, uma proporção relativamente baixa do seu rendimento disponí-

vel. Um problema com a análise de indicadores agregados é que não dão informação sobre o número

de famílias com dívida, nem permitem distinguir a situação das famílias endividadas e não endivida-

das. Para avaliar as implicações do endividamento, quer na perspectiva da estabilidade financeira,

quer na perspectiva macroeconómica, é essencial ter informação detalhada sobre a sua distribuição

para se poder, em particular, caracterizar as observações extremas.
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Quadro 8

INDICADORES DA VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS ENDIVIDADAS EM 2006

Peso no total da dívida

Total Habitação Outra

Total 100.0 100.0 100.0

Escalão do rendimento (a)

1 1.7 1.8 1.6

2 5.4 5.6 3.4

3 19.6 19.3 22.4

4 26.4 26.0 29.2

5 23.5 23.7 22.2

6 23.4 23.7 21.2

Idade

20-30 6.3 6.8 2.6

30-40 40.3 42.1 26.0

40-50 34.2 34.1 35.1

50-65 16.4 14.6 30.1

>65 2.9 2.5 6.2

Escolaridade

1º ciclo básico ou menos 17.8 16.2 29.5

2º ou 3º ciclo básico 38.6 38.7 37.6

Secundário 22.6 23.0 19.2

Universitário 21.1 22.1 13.6

Situação no mercado de trabalho

Empregado

por conta própria 14.4 13.1 23.9

por conta de outrem 75.5 77.2 62.6

Desempregado 2.9 3.0 2.6

Reformado 5.5 5.0 9.6

Outras situações 1.7 1.7 1.3

Fonte: Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias. Cálculos da autora.

Nota: (a) Os valores extremos dos intervalos de rendimento mensal do agregado familiar considerados são os seguintes: escalão 1 – €375-500, escalão 2 – €500-700, escalão 3 –

€700-1060, escalão 4 – €1060-1630, escalão 5 – €1630-2630, escalão 6 – €2630 ou mais.



Neste artigo, analisa-se a situação financeira das famílias com base nos dados obtidos nas edições

de 2000 e 2006/07 do IPEF, com base nos resultados da estimação de modelos econométricos. Os

resultados obtidos sugerem que a participação no mercado de dívida, o grau de endividamento médio

e a taxa de esforço média associada ao serviço da dívida, no caso das famílias endividadas, aumenta-

ram entre 2000 e 2006. Em particular, no que respeita à participação no mercado de dívida para fins

que não habitação, os resultados indicam que se terá intensificado o acesso a este mercado, sobretu-

do por parte das famílias com níveis de rendimentos intermédios e daqueles em que o representante

é relativamente jovem.

É de salientar que as conclusões que se retiram sobre a evolução do grau de endividamento e da taxa

de esforço entre 2000 e 2006 contrastam com as que resultavam da comparação entre os resultados

de 1994 e 2000 realizadas com uma metodologia semelhante. Estas conclusões relativamente à evo-

lução mais recente são particularmente notórias pelo facto do nível das taxas de juro do crédito conce-

dido aos particulares em 2006 ser mais baixo do que o de 2000.

Para tentar identificar eventuais situações de maior vulnerabilidade, no momento presente, são anali-

sados os valores do percentil 75 do rácio entre o serviço da dívida e o rendimento mensal, do rácio en-

tre o endividamento e o rendimento anual e do rácio entre o endividamento e a riqueza total, bem com

a percentagem de famílias com valores destes rácios acima de determinados valores críticos. Esta in-

formação sugere que as situações de maior vulnerabilidade se apresentam nos estratos de rendimen-

to mais baixo e nos mais jovens. O aumento do incumprimento do crédito associado a estes casos

poderá vir a ter alguma consequências do ponto de vista social, mas a situação não deverá pôr em ca-

usa a estabilidade do sistema financeiro, na medida em que a dívida das famílias que estão em

situações de maior vulnerabilidade tem um peso relativamente pequeno no total.

Para se estimar rigorosamente as consequências do crescimento sustentado do endividamento das

famílias seria necessário dispor de um modelo que permitisse identificar os factores que lhe estão

subjacentes. A metodologia seguida por exemplo em Tudela e Young (2005) consiste na calibração

de um modelo cujo suporte teórico se baseia na teoria do ciclo de vida. O modelo calibrado com dados

do British Household Panel Survey é utilizado para simular o efeito de alguns choques. Uma análise

deste tipo, que seria desejável, está para além dos objectivos deste artigo e é deixada para

investigação futura.
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DETERMINANTES DO EXCESSO DE CAPITAL DOS BANCOS
PORTUGUESES*

Miguel Boucinha**

Nuno Ribeiro**

1. INTRODUÇÃO

Até meados dos anos oitenta, o sistema bancário português encontrava-se quase exclusivamente

sob o domínio accionista do Estado e fortemente regulamentado em várias vertentes da sua activida-

de, seja através das restrições quantitativas que resultavam da aplicação dos limites de crédito, seja

pelas restrições à fixação de taxas de juro, à entrada de novos bancos e abertura de balcões e ao en-

volvimento em actividades no exterior. O processo de adesão à Comunidade Económica Europeia im-

plicou a necessidade de desmantelamento desta malha regulatória, reflectindo o compromisso

político de viabilização do processo de integração económica e financeira que constituiu a criação do

Mercado Único.

Paralelamente, na maior parte dos países da OCDE, o conjunto de medidas conducentes à liberaliza-

ção dos mercados financeiros, e em particular do ambiente concorrencial em que operam os bancos,

foi acompanhado da necessidade do reforço da supervisão prudencial. É neste contexto que, no inicio

dos anos oitenta, surge pela primeira vez regulamentação a definir níveis mínimos para a relação en-

tre o capital e os activos dos bancos, dos quais são exemplo os casos do Reino Unido e os Estados

Unidos (Jackson et al. (1999)). Ao longo da década de 80, os países representados no Comité de Su-

pervisão de Basileia procuraram um consenso quanto aos requisitos mínimos de fundos próprios a

deter pelos bancos, processo que veio a culminar na emissão de um documento pelo Comité em

1988, que veio a ser conhecido por Acordo de Capital de Basileia. Por sua vez, o Acordo de Capital

esteve na base das Directivas Europeias sobre adequação de fundos próprios e enformou a

regulamentação de mais de cem países neste domínio.

A ideia subjacente à regulação prudencial dos bancos é a de garantir que os bancos detêm capital su-

ficiente para que o risco de insolvência seja mínimo. Esta preocupação deve-se (segundo Jackson

(2002)): (i) às externalidades negativas potenciais que advêm das situações de insolvência dos ban-

cos, designadamente devidas ao risco de contágio a outras instituições por via da possibilidade de

ocorrência de resgate generalizado dos depósitos do sistema, assim como ao papel central dos ban-

cos no financiamento da economia e no sistema de pagamentos; (ii) a assimetrias de informação en-

tre os bancos e diversas categorias de credores, que motivam a protecção dos interesses dos

depositantes e outros clientes de retalho; (iii) à possibilidade de comportamento de risco moral por

parte dos accionistas de responsabilidade limitada, amplificada pela existência de seguros de

depósito e pela função de prestamista de última instância exercida pelos bancos centrais.

Em Portugal, a filosofia e os preceitos inscritos no Acordo de Capital só vieram a ter aplicação plena

em 1993, em resultado da entrada em vigor da legislação que transpôs para a ordem jurídica portu-

guesa a Directiva sobre adequação de fundos próprios das instituições de crédito e sociedades finan-

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Banco de Portugal

Artigos | Parte II

167

* As opiniões expressas neste artigo são da inteira responsabilidade dos autores e não coincidem necessariamente com a posição do Banco de Portugal.

** Departamento de Estudos Económicos, Banco de Portugal.



ceiras. Neste quadro, os fundos próprios dos bancos portugueses passaram a estar sujeitos a um

limiar mínimo correspondente a 8 por cento dos seus activos, após a aplicação de ponderadores con-

ducentes a reflectir o risco de cada exposição, assim como a um conjunto de outras restrições sobre a

composição dos fundos próprios.

Um dos aspectos que tem suscitado o interesse dos decisores de política é o facto de, apesar de os

fundos próprios e, em particular, os capitais próprios serem a fonte de financiamento mais onerosa1,

os bancos manterem rácios de solvabilidade em geral bastante superiores ao mínimo regulamentar2.

Este facto aponta para que, em geral, os níveis de fundos próprios dos bancos resultem do encontro

entre os requisitos regulamentares e o montante efectivamente desejado pela gestão e accionistas

dos bancos enquanto precaução face aos riscos económicos incorridos. Desta forma, o estudo dos

determinantes do excesso de capital assume particular relevância no contexto em que estão em cur-

so alterações nas práticas de supervisão, que resultam da revisão global do Acordo de Capital e da

emissão de um novo documento pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia, conhecido como

Basileia II3, e sobre o qual se tem levantado a suspeita de poder, ao aumentar a sensibilidade dos

requisitos de capital face aos riscos incorridos pelas instituições, exacerbar a prociclicidade inerente

ao funcionamento do mercado de crédito.

A este respeito, deve ter-se em conta que, uma vez que o capital regulamentar definido de acordo com

as regras de Basileia I é geralmente entendido como pouco sensível ao risco efectivamente assumido

pelas instituições4, espera-se que bancos que incorrem maiores riscos detenham, consequentemen-

te, reservas de capital mais elevadas. Adicionalmente, como anteriormente referido, a literatura suge-

re que o capital é uma fonte de financiamento relativamente cara em comparação com a emissão de

obrigações ou a captação de depósitos. Assim, a escolha do nível de capital dos bancos deverá pesar

os benefícios e os custos associados à detenção de excesso de capital.

Um dos principais benefícios que advêm da detenção de reservas de capital elevadas prende-se, na-

turalmente, com a minimização da probabilidade de incorrer nos custos associados à insolvência. Do

ponto de vista de cada instituição, esses custos serão tanto maiores quanto maiores forem as rendas

económicas auferidas pelos bancos decorrentes do ambiente concorrencial em que operam5. Acres-

ce que, uma vez que a intervenção das autoridades de supervisão representa um custo, ainda que

não explícito, para as instituições, uma redução do rácio de capital para um valor inferior ao mínimo

regulamentar conduz a intervenções destas autoridades que, em muitas jurisdições, são fortemente

penalizadoras da gestão e dos accionistas. No que diz respeito ao papel desempenhado pelas reser-

vas de capital, são de assinalar os incentivos no sentido de mitigação do comportamento de risco mo-

ral na escolha dos activos e, na medida em que existem custos fixos na emissão e colocação de

acções ordinárias, as vantagens de manter uma posição de capital suficientemente folgada para fazer

face aos requisitos associados a oportunidades de investimento inesperadas. Deve ainda referir-se

que a emissão de acções ordinárias pode representar um custo indirecto para as instituições relacio-

nado com a maior ou menor oportunidade dessa operação, conjugada com os sinais transmitidos aos
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(1) Os instrumentos financeiros elegíveis enquanto fundos próprios, oferecendo pagamentos aos seus detentores que são subordinados relativamente às

restantes responsabilidades, têm implícito um prémio de risco acrescido, que é tão mais elevado quanto maior o grau de subordinação. Para mais, há que

ter em conta a vantagem fiscal para a empresa em deter dívida, que resulta do facto da remuneração desta ser reconhecida como custo para este efeito.

(2) A diferença entre o capital detido de facto pelas instituições bancárias e o capital mínimo regulamentar, conhecida como capital buffer na literatura

anglo-saxónica, será neste artigo designada por excesso de capital ou reservas de capital.

(3) Para uma discussão da adopção das regras de Basileia II em Portugal, ver “Caixa 4.2 A adopção das regras de Basileia II em Portugal”, Banco de Portugal,

Relatório de Estabilidade Financeira 2006.

(4) Ver BCBS (1999), Secção A.

(5) O estudo de Demestez et al. (1996) conclui que os bancos para os quais o valor actual esperado dos lucros futuros é mais elevado tendem a deter mais

capital e a apresentar menor risco de activo.



operadores de mercado de que o seu anúncio poderá estar relacionado com a deterioração da

posição financeira do banco6.

O objectivo deste trabalho consiste na identificação dos factores subjacentes à determinação do ex-

cesso de capital dos bancos portugueses, através da estimação de um modelo de dados de painel di-

nâmico para o período entre 1994 e 2004. Entre os principais resultados obtidos destaca-se a relação

positiva entre o excesso de capital e uma medida de risco em sentido lato, bem como o facto das pro-

visões e de níveis de rendibilidade elevados e estáveis se comportarem como substitutos das reser-

vas de capital. Os ciclos económicos surgem negativamente relacionados com o excesso de capital,

enquanto que esta variável parece ser positivamente afectada pelo desempenho dos mercados

accionistas. Adicionalmente, os bancos de maior dimensão estão associados a reservas de capital

mais reduzidas.

Depois de discutidos alguns resultados documentados na literatura empírica sobre a matéria (secção

2), são apresentados os dados utilizados e o modelo estimado na Secção 3. Segue-se a discussão

dos resultados obtidos (Secção 4). Por fim, as principais conclusões são apresentadas na Secção 5.

2. RESULTADOS EMPÍRICOS ANTERIORES

Apesar da literatura sobre a solvabilidade das instituições bancárias ser bastante vasta, a maioria dos

estudos incide sobre bancos norte-americanos e sobre os rácios de capital, e não sobre a diferença

entre os níveis de requisitos de fundos próprios e os que são efectivamente detidos pelos bancos. A li-

teratura sobre os determinantes do excesso de capital dos bancos europeus inclui Stolz e Wedow

(2005) para o sector bancário alemão, Ayuso et al. (2002a) e Ayuso et al. (2002b) para bancos espa-

nhóis e Lindquist (2003) para bancos noruegueses. O presente estudo é a primeira abordagem co-

nhecida dos autores à análise dos determinantes do excesso de capital dos bancos portugueses. Os

primeiros três estudos referidos recorrem à estimação de modelos dinâmicos, ao passo que Lindquist

(2003) não modela explicitamente a persistência da variável dependente, que deverá captar a

existência de custos de ajustamento.

Como discutido na secção anterior, esperar-se-ia, a priori, que bancos que assumem maior risco na

carteira de crédito detivessem, não apenas requisitos de fundos próprios mais elevados, mas também

um excesso de capital correspondentemente mais elevado. Contudo, a literatura empírica que explo-

ra esta relação documenta, na generalidade das situações, uma relação negativa entre as medidas

de risco de crédito utilizadas e o excesso de capital. Se os resultados de Ayuso et al. (2002a) podem

justificar-se pela natureza ex-post da medida de risco utilizada, o mesmo não se pode dizer acerca

dos resultados de Lindquist (2003), que utiliza um indicador que pretende ser uma estimativa de risco

de crédito assumido ex-ante pelas instituições (baseada nas probabilidades de incumprimento previs-

tas por um modelo de risco de crédito aplicado a sectores de actividade e mercados locais). Ayuso et

al. (2002b) recorrem também a outros indicadores de risco que os autores argumentam aproximar o

risco ex-ante (taxa de crescimento dos empréstimos concedidos e peso do investimento em dívida

pública no activo total) tendo concluído igualmente pela existência de uma relação negativa entre es-

tas variáveis e o excesso de capital. Este aspecto é particularmente relevante do ponto de vista das

autoridades reguladoras e, a confirmar-se noutros estudos que abordem esta questão para um

conjunto mais diversificado de mercados, suscita interesse em explorar os factores que poderão estar

subjacentes a esta relação.
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sequência da divulgação de emissões de acções.



Tanto em Ayuso et al. (2002a) como em Ayuso et al. (2002b) é encontrado um efeito negativo do preço

do seguro, aproximado pela rendibilidade dos capitais próprios (ROE), na quantidade de seguro (sob

a forma de reservas de capital). Lindquist (2003) chega à mesma conclusão recorrendo ao valor do �

obtido para o sector bancário norueguês como medida do custo das reservas de capital, uma vez que

este valor constitui uma medida de prémio de risco. Contudo, sendo esta uma variável agregada ao

nível do sector, sofre naturalmente da limitação de não reflectir as especificidades do risco assumido

por cada banco. Stolz e Wedow (2005) encontram uma relação negativa entre a rendibilidade do acti-

vo (ROA) e o excesso de capital, resultado que sugere que os bancos mais rentáveis, antecipando a

possibilidade de retenção de lucros e/ou a possibilidade de absorção de prejuízos pelo resultado

corrente, poderão, à partida, ter menores necessidades de reservas de capital.

Um resultado comum aos quatro estudos em análise é a relação negativa encontrada entre as reser-

vas de capital e o ciclo económico. Este resultado pode estar a reflectir, por um lado, o aumento da

proporção de activos com menor ponderação de risco, que decorre de um efeito de precaução duran-

te os períodos recessivos e, por outro lado, o efeito mecânico que resulta da combinação dos ciclos

no mercado de crédito com a existência de custos de ajustamento do nível de capital. Este tipo de efe-

ito é susceptível de ter repercussões macroeconómicas, designadamente através dos ciclos no

mercado de crédito.

Os estudos de Stolz e Wedow (2005), Ayuso et al. (2002b) e Lindquist (2003) obtêm ainda resultados

que corroboram a hipótese conhecida como too big to fail. Segundo esta hipótese, a gestão dos ban-

cos de maior dimensão tende a antecipar uma maior probabilidade de apoio por parte das autoridades

no caso de estes entrarem em dificuldades financeiras, uma vez que a insolvência de uma instituição

de grande dimensão é susceptível de se transmitir negativamente ao conjunto do sistema, através de

diversos canais de contágio. O principal efeito do referido comportamento é um menor nível de capital

desejado pela gestão dos bancos de maior dimensão, na medida em que parte do papel de seguro

contra insolvência atribuível ao capital é assumido pela rede de segurança providenciada pelas auto-

ridades públicas. Por outro lado, caso a diversificação da carteira de activos esteja positivamente cor-

relacionada com a dimensão da instituição, a probabilidade de perdas importantes (com impacto

sobre os rácios de capital) deverá ser menor para bancos de maior dimensão. Há ainda que conside-

rar a existência de custos de avaliar e acompanhar o comportamento dos devedores, de forma a avali-

ar o risco das operações que os envolvem. Existindo economias de escala na avaliação e

acompanhamento do comportamento dos devedores, espera-se que os bancos de maior dimensão

apresentem menor risco de crédito na sua carteira e, como tal, tenham implícitos menores níveis de

capital óptimos. Tal como destacado por Alfon et al. (2004), os bancos maiores podem ainda estar me-

nos sujeitos a restrições de liquidez e ter menores custos de ajustamento do nível de capital, sendo

assim mais vantajoso para estas instituições recorrer a emissões de capital ou dívida mais

frequentes, conforme a necessidade, do que deter grandes reservas de capital.

3. DADOS E MODELO

A amostra utilizada neste estudo constitui um painel não equilibrado de dados anuais, sendo utiliza-

das demonstrações financeiras consolidadas7 reportadas por 17 grupos bancários nacionais ao Ban-

co de Portugal para o período entre 1994 e 20048. A escolha do período de análise foi feita com o

objectivo de maximizar o número de observações, mantendo ao mesmo tempo a preocupação de evi-
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(7) Excepto para bancos que não pertencem a qualquer grupo bancário e como tal não consolidam as suas contas, bem como para variáveis em relação às

quais só existem dados em base individual. Para estas variáveis a informação ao nível do grupo é obtida através da soma da informação disponível para

cada membro do grupo.

(8) No que se refere à informação sobre rendibilidade, os dados de base referem-se ao período entre 1993 e 2004.



tar alterações na informação contabilística e prudencial mais relevante. De facto, o enquadramento

regulamentar resultante de Basileia I já se encontrava em vigor desde 1993, enquanto que em 2004

ainda não se teriam dado alterações significativas no comportamento dos bancos em antecipação às

regras de Basileia II9. As observações referentes aos primeiros três anos de actividade de cada banco

foram eliminadas de forma a evitar que a informação utilizada reflectisse o período de adaptação típi-

co do início de actividade. As instituições de pequena dimensão e/ou especializadas em banca de

investimento foram também excluídas da amostra, uma vez que têm características e comportamento

particulares.

A análise levada a cabo neste artigo recorre a dados de painel. Entre as principais vantagens desta

opção estão a possibilidade de capturar tanto a variação banco a banco como a variação ao longo do

tempo, bem como a possibilidade de obter resultados estatisticamente relevantes mesmo com uma

amostra constituída por um número relativamente reduzido de bancos observados ao longo de um

período de tempo também reduzido. A modelação explícita da dinâmica no modelo é importante não

só para inferir sobre a persistência da variável dependente, mas também para garantir a consistência

das estimativas para os outros parâmetros do modelo. A técnica de estimação utilizada foi introduzida

em Blundell e Bond (1998) e é conhecida na literatura como System GMM. As principais vantagens

deste método são permitir a obtenção de estimativas consistentes para os parâmetros de interesse

quando a persistência da variável dependente necessita de ser modelada explicitamente e não

necessitar de hipóteses fortes acerca da exogeneidade dos regressores. Para detalhes sobre o

método de estimação e a motivação do seu uso, veja-se Boucinha (2008).

Tendo em conta a reduzida dimensão da amostra disponível, optou-se por estimar um modelo parci-

monioso, testando em seguida hipóteses adicionais, sobre a especificação base. Os modelos

estimados têm a seguinte estrutura:

y y Xi t i t i t i i t, , , ,� � � � ��� � � � 	1 (1)

em que � designa a constante, � é uma variável não observável que captura características específi-

cas a cada instituição mas constantes ao longo do tempo e 	é um choque aleatório. A matriz X é com-

posta pelas variáveis explicativas testadas.

A variável em estudo (y) é definida como o rácio entre o excesso de capital e o mínimo regulamentar.

De acordo com Ayuso et al. (2002a) e com Ayuso et al. (2002b), o coeficiente associado ao valor des-

fasado daquela variável pode ser interpretado como uma medida de custo de ajustamento, esperan-

do-se obter um sinal positivo. O grau de cobertura de empréstimos em incumprimento por provisões

deverá ter associadas menores reservas de capital, uma vez que as provisões já constituídas

tenderão a ser substitutos, ainda que imperfeitos, de capital.

A medida de incumprimento utilizada é uma medida de risco de crédito que tem por objectivo capturar

o fluxo em lugar do stock de crédito em incumprimento, permitindo assim reduzir (se bem que não eli-

minar por completo) o carácter ex-post da variável. Deste modo, o sinal do coeficiente associada a

esta variável na equação (1) deverá ser negativo caso a medida de incumprimento utilizada seja ainda

uma medida de risco ex-post, já que, tudo o resto constante, espera-se que os bancos para os quais

se tenha manifestado maior incumprimento detenham menores reservas de capital. Se, pelo contrá-

rio, a variável em questão for uma medida de risco ex-ante, e uma vez que o enquadramento regula-

mentar de Basileia I era caracterizado por uma baixa sensibilidade dos requisitos de fundos próprios

face ao risco assumido pelas instituições, espera-se um sinal positivo, uma vez que, ceteris paribus,
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(9) Para mais, em 2005 procedeu-se à introdução das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC), pelo que a definição de alguns dos agregados

necessários à construção das variáveis utilizadas sofreu alterações.



bancos com risco de crédito mais elevado deveriam ter associados níveis mais elevados de capital

económico em termos relativos.

O elevado crescimento do crédito bancário observado no período em estudo poderá, caso não tenha

sido antecipado pelos bancos, ter contribuído de uma forma relativamente mecânica para uma redu-

ção do excesso de capital. Por outro lado, não deverá excluir-se, à partida, a hipótese de os bancos

terem antecipado, ainda que parcialmente, o forte crescimento do crédito, respondendo a esta previ-

são com um aumento preventivo das suas reservas de capital. Para mais, uma vez que um aumento

dos empréstimos concedidos não deverá reflectir-se instantaneamente num aumento dos emprésti-

mos em incumprimento, controlar o crescimento do crédito poderá ser importante para interpretar

correctamente o coeficiente associado à medida de incumprimento.

Espera-se que bancos com um maior peso de acções na sua carteira de activos detenham reservas

de capital mais elevadas, uma vez que os seus activos deverão ser mais voláteis. Tal como discutido

anteriormente, tanto a dimensão do banco como o hiato do produto10 deverão ter um efeito negativo

no excesso de capital.

A ocorrência de fusões e aquisições é controlada através da inclusão no modelo de uma variável biná-

ria que toma o valor um nos anos em que um determinado banco esteve envolvido num processo de

fusão. A obtenção de um sinal negativo para o coeficiente associado a esta variável constitui um indí-

cio de que as fusões que envolveram os bancos incluídos na amostra foram consumidoras de capital.

Testa-se ainda, através da inclusão no modelo da rendibilidade do activo (ROA) e da sua variância,11 a

hipótese de bancos com lucros mais elevados e mais estáveis poderem ter maior facilidade em absor-

ver potenciais perdas e, como tal, necessitar de menores reservas de capital. Admite-se ainda a hipó-

tese do desempenho favorável dos mercados bolsistas (medido pela taxa de crescimento do índice

PSI Geral), estando associado a uma maior disponibilidade dos investidores para acolher aumentos

de capital, ter um impacto positivo nas reservas de capital. Adicionalmente, o valor do capital dos ban-

cos deverá ser positivamente afectado pelo facto de, nos períodos em que o desempenho dos merca-

dos bolsistas é mais favorável, as carteiras de acções dos bancos se encontrarem mais valorizadas,

bem como pela tendência para as receitas da prestação de serviços associados aos mercados de ca-

pitais serem, em geral, mais elevadas nestes períodos. Assim, é também testada a hipótese do efeito

dos mercados bolsistas ser mais forte para bancos com um maior peso de acções na sua carteira de

activos, através da introdução de uma variável adicional que resulta da interacção das duas variáveis

relevantes.

A rendibilidade dos capitais próprios é considerada na medida em que esta variável pretende aproxi-

mar o custo de capital, o qual deverá ter um impacto negativo nas reservas de capital. Espera-se ain-

da que bancos com um rácio mais elevado entre os fundos próprios de base e o total dos fundos

próprios detenham menores reservas de capital, uma vez que as regras de elegibilidade de fundos

próprios impõem que este rácio não seja inferior a 50 por cento. De facto, caso um banco esteja próxi-

mo deste limite, um choque negativo nos fundos próprios de base terá um maior impacto no rácio de

capital, pois o valor dos fundos próprios complementares elegíveis diminuirá na mesma proporção.

Acresce que um banco com um rácio entre fundos próprios de base e fundos próprios totais reduzido

deverá ter custos de ajustamento do rácio de capital mais elevados, uma vez que, nesta situação, au-

mentar os fundos próprios implicará aumentar os fundos próprios de base, e este tipo de operação é

mais moroso e dispendioso que o aumento dos fundos próprios complementares.
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(10) A medida de hiato do produto foi obtida através da aplicação de um filtro Hodrick-Prescott ao produto real. O valor do parâmetro 
 utilizado foi de 6.25, o

valor indicado por Ravn e Uhlig (2002) como apropriado para dados anuais.101010

(11) A variância da rendibilidade foi calculada com base em informação para o ROAentre o ano corrente e os três anos antecedentes.



Um maior peso da dívida de mercado por grosso12 no total do passivo deverá ter um impacto positivo

no excesso de capital uma vez que, por um lado, os bancos deverão procurar proteger-se da maior

exposição ao risco de liquidez e de alterações no sentimento de mercado e, por outro lado, é natural

esperar-se que bancos com valores mais elevados de dívida de mercado por grosso tenham como

objectivo a obtenção de ratings de crédito superiores.

O Quadro 1 apresenta algumas estatísticas descritivas das variáveis incluídas na análise. Quanto à

distribuição do excesso de capital na amostra, deve referir-se que o seu valor para os maiores bancos

(4º quartil do activo) é pouco mais de um terço do valor observado para os bancos de menor dimensão

(1º quartil do activo).

Tal como ilustrado no Gráfico 1, o excesso de capital agregado na amostra tende a ser inferior ao do

total do sistema bancário. Esta diferença deve-se ao facto dos bancos que foram excluídos da amos-

tra – bancos recém criados e instituições com actividades altamente especializadas – deterem

reservas de capital particularmente elevadas.

Entre o início do período da amostra e o final da década de 90, o excesso de capital agregado redu-

ziu-se apreciavelmente no quadro de progressiva aceleração da actividade económica que se seguiu

à recessão de 1993. Posteriormente, na segunda metade da década de 90, a progressão acentuada

do endividamento do sector privado, em boa medida devida à redução do nível e da volatilidade das

taxas de juro associada ao processo de convergência com vista à participação na área do euro, terá

conduzido a uma compressão adicional do excesso de capital do conjunto do sistema. Desde 2000,

no seguimento da aproximação dos rácios de capital ao mínimo regulamentar e do abrandamento da

actividade económica, o excesso de capital agregado iniciou uma progressiva recuperação.
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Quadro 1

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

Variável Número de

Observações

Média Desvio

Padrão

Mínimo Máximo

Excesso de Capital 152 46.297 37.591 1.180 208.430

Provisões/Crédito Vencido 148 65.626 15.407 0.000 100.000

Rácio de Incumprimento 152 1.046 0.942 0.000 7.076

Crescimento do Crédito 135 19.313 28.757 -51.660 148.769

Acções/Activo Total 152 2.902 2.526 0.009 12.153

Dívida de Mercado/Passivo Total 152 42.554 24.492 11.006 100.000

ROA 162 0.873 1.437 -0.080 10.970

Var (ROA) 111 0.212 0.721 0.000 4.421

ROE 152 9.186 6.490 -4.154 32.791

Fundos Próp. de Base/Tot. de Fundos Próp. 152 74.982 13.722 50.000 100.000

Logaritmo do Activo 152 15.425 1.598 11.561 18.122

Output Gap/Produto Potencial 187 -0.222 1.094 -1.776 1.466

Crescimento do PSI Geral 187 11.627 23.895 -20.700 65.200

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Para a variável ROA são usados dados entre 1993 e 2004. Para as restantes variáveis o primeiro ano é 1994. Todos os rácios e taxas de crescimento estão definidos em

precentagem.

(12) A dívida de mercado por grosso é definida como o total do passivo subtraído dos depósitos.



4. RESULTADOS

No Quadro 2 são apresentados os resultados da estimação dos modelos através da aplicação do esti-

mador de Blundell-Bond em dois passos, aplicando à matriz de covariâncias a correcção para amos-

tras reduzidas desenvolvida em Windmeijer (2005).

Os resultados obtidos para o teste J de Hansen não permitem rejeitar, para nenhuma das especifica-

ções apresentadas, a hipótese nula de validade dos instrumentos utilizados. AR(1) e AR(2) designam

a aplicação dos testes de autocorrelação desenvolvidos em Arellano e Bond (1991) com o propósito

de inferir sobre a existência de autorrelação de primeira e de segunda ordem, respectivamente, nos

resíduos das equações em diferenças. O facto de existir evidência de autocorrelação de primeira mas

não de segunda ordem indica que o modelo está bem especificado para as variáveis em níveis, tal

como esperado. Por fim, a hipótese nula de todos os coeficientes serem conjuntamente zero é

confortavelmente rejeitada em ambos os modelos através do teste F.

Uma vez que os coeficientes associados ao crescimento do crédito e ao incumprimento13 não se mos-

traram estatisticamente diferentes de zero, optou-se por excluir estas variáveis do modelo, sendo a

análise desenvolvida em torno do modelo reduzido (1.A)14.

Os resultados obtidos confirmam a presença de persistência no excesso de capital dos bancos portu-

gueses, uma vez que o coeficiente associado à variável dependente desfasada é estatisticamente si-

gnificativo e positivo, apoiando assim a hipótese de existência de custos de ajustamento. O facto do

coeficiente associado à medida de provisões ser negativo sugere que, como esperado, esta variável

se comporta como substituto do excesso de capital. Os bancos para os quais o peso das acções no

activo total é mais significativo detêm, tudo o resto constante, níveis de excesso de capital mais eleva-

dos, indicando que os bancos com maior exposição a risco de mercado optam por deter maiores re-
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Gráfico 1

EVOLUÇÃO DO EXCESSO DE CAPITAL DOS

BANCOS PORTUGUESES

0

20

40

60

80

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

Amostra Sistema Bancário

Fonte: Banco de Portugal.

(13) A ausência de efeito da medida do grau de incumprimento no excesso de capital poderá sugerir que esta variável não elimina completamente o carácter

ex-post do stock de empréstimos em incumprimento.

(14) Apesar do coeficiente associado à variável dependente desfasada não ser significativo quando o crescimento do crédito é controlado, o referido coeficiente

é relevante nos modelos que não incluem a variável de crescimento do crédito. Esta variável, por outro lado, não se mostrou relevante mesmo em modelos

que excluem o valor desfasado da variável dependente.
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Quadro 2

VARIÁVEL DEPENDENTE: EXCESSO DE CAPITAL

Variável Modelo (1) Modelo (1.A) Modelo (2) Modelo (3)

Excesso de Capitali,t-1 0.294 0.450 0.508 0.588

0.274 0.250 0.177 0.309

Provisões/Crédito Vencidoi,t -1.019 -0.847 -0.107 -1.068

0.546 0.382 0.266 0.391

Rácio de Incumprimentoi,t -12.636

8.745

Crescimento do Créditoi,t 0.255

0.323

Acções/Activo Totali,t 12.261 18.415 11.133 16.151

5.483 5.613 1.788 5.678

Logaritmo do Activoi,t -19.391 -19.573 -16.212 -15.243

9.545 5.531 5.094 5.015

Output Gap/Produto Potencialt -6.427 -7.117 -5.478

2.522 2.434 1.662

Fusãoi,t -9.927 -1.801 -15.936 -0.726

9.118 13.508 12.871 11.346

Constante 372.899 330.307 262.308 276.552

183.809 89.012 86.858 94.585

ROAi,t -16.060

5.003

Var (ROA)i,t 17.817

7.595

Crescimento do PSI Gerali,t 0.289

0.119

Hansen 0.758 0.749 0.818 0.748

AR (1) 0.047 0.049 0.034 0.048

AR (2) 0.909 0.367 0.393 0.522

F 0.000 0.000 0.000 0.002

Fonte: Cálculos dos autores.

Nota: Os valores do desvio padrão de cada coeficiente são apresentados em itálico. Para os testes de Hansen, AR(1), AR(2) e F são apresentados os p-values.



servas de capital como forma de cobrir o risco adicional. Tal como esperado, é encontrado um efeito

negativo e estatisticamente diferente de zero da variável de dimensão. O coeficiente respeitante à

variável dicotómica que identifica as fusões e aquisições, embora de sinal negativo, não é

estatisticamente significativo em nenhuma das especificações econométricas.

Por fim, tal como documentado na literatura, é encontrado um impacto negativo do hiato do produto

no excesso de capital, sugerindo não só que os bancos tenderão a cobrir os riscos mais elevados que

surgem na fase menos favorável do ciclo económico com maiores reservas de capital, mas também

que o seu comportamento no que respeita à concessão de empréstimos será pró-cíclico, no sentido

em que tenderá a amplificar os ciclos económicos.

Os resultados obtidos no Modelo (2) são consistentes com a hipótese de que os bancos com lucros

mais elevados e menos voláteis tendem a deter menores reservas de capital15. Este é um resultado

intuitivo uma vez que os lucros são a primeira linha de defesa contra potenciais perdas. Para mais, a

variabilidade dos lucros não deixa de ser uma medida de risco em sentido lato.

Dado que o comportamento dos mercados bolsistas é fortemente correlacionado com os ciclos eco-

nómicos, os testes com vista a aferir a importância do crescimento do índice PSI Geral foram levados

a cabo numa especificação que não inclui o hiato do produto. Os resultados do modelo (3) apontam

para a existência de um efeito positivo do desempenho dos mercados bolsistas no excesso de capital,

sugerindo que os bancos tendem a emitir capital quando o desempenho dos índices accionistas é

mais positivo, ou a hipótese de, durante estes períodos, o capital elegível para efeitos regulamentares

ser positivamente afectado por um aumento das mais-valias obtidas nas carteiras de acções e das re-

ceitas de serviços associados aos mercados de capitais. Estas conclusões devem, no entanto, ser in-

terpretadas com alguma prudência, uma vez que os resultados encontrados podem ser espúrios,

caso não seja verdade que variações na taxa de crescimento do índice PSI Geral estejam na origem

de variações no excesso de capital, mas sim que variações do hiato do produto estejam na base de

variações tanto no excesso de capital como no desempenho dos mercados bolsistas16. Verificando-se

a hipótese da relação entre o comportamento do índice bolsista e a variável dependente estar ligada

ao impacto nos lucros das instituições bancárias dos ganhos e perdas provenientes da sua carteira de

acções, seria de esperar que o efeito fosse mais forte nos bancos para os quais a carteira de acções

tenha maior peso no activo total. Esta hipótese foi testada através da estimação de uma versão mais

flexível do modelo (3), generalizado através da inclusão de um termo de interacção entre a variável

que mede o desempenho do índice bolsista e a que espelha o peso da carteira de acções dos bancos

no seu activo total. Os resultados desta regressão (não apresentados mas disponíveis sob pedido)

não permitem rejeitar estatisticamente a irrelevância desta hipótese.

Entre as outras hipóteses para as quais não se encontrou evidência estatisticamente significativa (e

cujos resultados não são apresentados) está a importância da rendibilidade dos capitais próprios, va-

riável que foi introduzida enquanto medida do custo de capital. Recorde-se, contudo, que sendo a re-

ferida variável construída através de informação contabilística, constitui apenas uma aproximação ao

custo de capital económico dos bancos. Da mesma forma, não foram obtidos resultados conclusivos

quanto às hipóteses de os bancos com um rácio mais baixo entre os fundos próprios de base e os fun-

dos próprios totais e com um peso mais elevado da dívida de mercado por grosso na dívida total dete-

rem maiores reservas de capital. Testou-se adicionalmente, também sem resultados conclusivos, a
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(15) O teste F para a hipótese nula de que tanto o coeficiente associado à medida de rendibilidade como o correspondente à medida de volatilidade dos lucros

são zero permite a rejeição da referida hipótese para um nível de significância de 5 por cento no modelo.

(16) De facto, através de uma regressão auxiliar do crescimento do índice PSI Geral numa constante e no hiato do produto desfasado, verifica-se que o

coeficiente associado a esta variável vem estatisticamente significativo, o mesmo não acontecendo quando se estima o impacto do crescimento do índice

bolsita no hiato do produto do período seguinte. Estes resultados sugerem que as flutuações cíclicas tenderão a antecipar os desenvolvimentos nos

mercados bolsistas e não o inverso.



hipótese do efeito da dívida de mercado por grosso no excesso de capital variar de acordo com a di-

mensão da instituição. Por fim, foi ainda investigada a existência de possíveis diferenças no

comportamento dos bancos domésticos e estrangeiros, através da inclusão de uma variável binária.

Contudo, esta distinção não se mostrou relevante.

Tendo em conta a reduzida dimensão da amostra disponível, é confortável constatar que tanto o sinal

como a significância da maioria dos coeficientes estimados se mantêm estáveis num leque bastante

variado de especificações alternativas17.

5. CONCLUSÕES

O principal intuito deste estudo foi investigar quais os factores que determinam o excesso de capital

que os bancos portugueses detêm por comparação com o respectivo mínimo regulamentar, através

da estimação de um modelo de dados painel dinâmico.

A persistência encontrada nas reservas de capital dos bancos sugere que existem custos de ajusta-

mento relevantes nesta variável. Por outro lado, os resultados permitem concluir que a geração de lu-

cros elevados e estáveis, assim como a existência de políticas de provisionamento mais

conservadoras, são substitutos, ainda que imperfeitos, da manutenção de objectivos mais exigentes

quanto às reservas de capital dos bancos.

A literatura empírica anterior reporta, em geral, uma relação negativa e algo contra intuitiva entre me-

didas de risco de crédito e o excesso de capital. A análise levada a cabo neste estudo não permite

identificar, na amostra de bancos portugueses e para o período considerado, qualquer efeito da medi-

da de risco de crédito utilizada. Pelo contrário, a exposição dos bancos ao risco no mercado de ac-

ções foi identificada como relevante na definição do nível de capital óptimo dos bancos, estando

associada a uma maior exposição ao mercado de acções um excesso de capital correspondentemen-

te mais elevado. Tendo em conta que a instabilidade da rendibilidade constitui uma medida de risco

em sentido lato, a relação positiva encontrada entre esta variável e o excesso de capital está também

em linha com a ideia de que o capital tem uma função de seguro contra a insolvência. Desta forma, os

bancos que apresentam maior risco tendem a constituir maiores reservas de capital.

A hipótese de os bancos de maior dimensão deterem menores reservas de capital foi confirmada pe-

los resultados, tal como o efeito negativo dos ciclos económicos, implicando esta última conclusão

que a escolha óptima do capital por parte dos bancos contribui para amplificar a prociclicidade da res-

pectiva política de crédito. Os resultados são ainda consistentes com a existência de uma relação po-

sitiva entre o excesso de capital e o desempenho dos mercados accionistas.

Estes resultados permitem uma melhor compreensão dos factores subjacentes a alterações nas re-

servas de capital dos bancos portugueses, bem como informar o debate sobre alterações regulamen-

tares neste domínio. Na verdade, os resultados obtidos corroboram a ideia de que os bancos ajustam

as suas reservas de capital em resposta a alterações nos riscos que enfrentam, sejam os que resul-

tam directamente das alterações no ambiente macroeconómico ao longo do ciclo, sejam os que resul-

tam das decisões dos próprios bancos. Contudo, é importante ressalvar que a análise desenvolvida

não permite identificar os efeitos da intervenção explícita e implícita do regulador, no sentido de levar

as instituições a adoptar medidas correctivas do ponto de vista prudencial. Por fim, a interpretação

dos resultados obtidos, particularmente no que respeita à sua extrapolação para o futuro, deve
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(17) De facto, através da aplicação do método dos mínimos quadrados generalizado assumindo efeitos aleatórios – a metodologia utilizada em Lindquist (2003)

– obter-se-iam, qualitativamente, os mesmos resultados.



rodear-se de especiais cautelas, no sentido em que são expectáveis alterações do comportamento

dos bancos no novo regime regulamentar subjacente a Basileia II.
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UMA AVALIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO SISTEMA
BANCÁRIO PORTUGUÊS NO PERÍODO 1991-2004*

Miguel Boucinha**

Nuno Ribeiro**

1. INTRODUÇÃO

Durante as décadas de oitenta e noventa, o sistema bancário português sofreu significativas altera-

ções estruturais, com um importante impacto no grau de concorrência enfrentado pelas instituições fi-

nanceiras. Os primeiros passos no sentido da liberalização do sector foram observados em meados

dos anos oitenta, destacando-se a abertura do mercado à iniciativa privada, num contexto em que o

sector bancário era dominado por instituições públicas. Ainda assim, até ao início dos anos noventa,

os bancos encontravam-se fortemente regulamentados em aspectos fundamentais da sua activida-

de. De facto, a autonomia para definir preços e quantidades nos mercados de depósitos e de emprés-

timos era reduzida, ao mesmo tempo que a entrada de bancos (domésticos ou estrangeiros) no

mercado, bem como a expansão da rede de balcões dos bancos já a operar, estavam sujeitas à auto-

rização discricionária das autoridades1. Neste contexto, o reduzido grau de concorrência observado

durante o início dos anos oitenta terá resultado menos do comportamento das instituições bancárias

do que da existência de restrições administrativas muitos fortes ao funcionamento do mercado.

Assim, o desenvolvimento da actividade bancária num verdadeiro ambiente de mercado só foi possí-

vel desde o início da década de noventa, com a liberalização das taxas de juro a aplicar na generalida-

de das operações bancárias, a par da eliminação dos limites quantitativos ao crédito. Deste modo, o

presente artigo analisa as condições concorrenciais no sistema bancário português no período

pós-1990, incluindo a sua evolução ao longo do tempo, bem como a investigação de eventuais

alterações de comportamento associadas à participação na área do euro.

Durante o período em análise, para além do aumento da concentração no sistema bancário nacional,

merece destaque o processo de privatizações bem como o aumento do peso dos bancos estrangei-

ros, na sequência da liberalização do sector. De facto, entre 1991 e 1996, o número de bancos públi-

cos a operar em Portugal diminuiu de dez para apenas um. Consequentemente, a quota de mercado

dos bancos públicos, medida em termos de activo total, diminuiu no mesmo período de um valor próxi-

mo de 60 por cento, para cerca de 20 por cento. Por outro lado, entre 1991 e 2004, tanto o número

como a quota de mercado dos bancos estrangeiros aumentaram consideravelmente, tendo a última

crescido de 5 para 20 por cento. Na verdade, o aumento da quota de mercado dos bancos estrangei-

ros foi mais significativo que o aumento observado no número deste tipo de bancos, o que reflecte a

aquisição de um grande banco nacional por parte de uma instituição estrangeira em 2000. De facto, e

à semelhança do observado na maioria dos países europeus, o crescimento orgânico por parte de

bancos estrangeiros que iniciaram actividade no mercado de retalho doméstico não foi

particularmente bem sucedido.
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O Gráfico 1 apresenta a evolução da concentração no sistema bancário nacional, medida quer pelos

índices de concentração com 3 e 5 bancos (C3 e C5, respectivamente, na escala de esquerda), quer

pelo índice de Herfindahl-Hirshman (HHI, na escala da direita), calculados com base no activo total de

cada banco2. Através da observação dos três indicadores apresentados, é visível o aumento da con-

centração ao longo do período em análise, tendo a fase de desregulamentação sido seguida de uma

tendência de consolidação no mercado. Uma análise mais atenta do Gráfico 1 permite identificar duas

ondas de consolidação distintas entre 1991 e 2004. Até 1996, no seguimento do programa de privati-

zações, a concentração aumentou de uma forma quase linear, tendo em seguida estabilizado até

2000, quando se verificaram profundas alterações na estrutura accionista de alguns dos maiores

grupos bancários.

De acordo com o tradicional paradigma que estabelece uma relação directa entre estrutura, conduta e

comportamento, desenvolvido em Bain (1951), um aumento de concentração deveria surgir associa-

do a menor concorrência. Contudo, este resultado contraria a ideia relativamente consensual, e apoi-

ada por diversas análises informais, de que o sistema bancário português terá sido caracterizado por

um aumento de concorrência neste período. Este comportamento –aumento de concorrência num pe-

ríodo de maior concentração – é consistente quer com a teoria dos mercados contestáveis de Baumol

(1982), quer com a hipótese de que a concentração poderá ser motivada pelo crescimento das

instituições mais eficientes (Demestz 1974), e motiva o recurso ao teste não estrutural descrito em

seguida.

O método utilizado com vista a avaliar o grau de concorrência do sistema bancário consiste na especi-

ficação de testes com base em equações de receita em forma reduzida, como sugerido inicialmente

em Panzar e Rosse (1987). Assim, a receita é explicada por um vector de preços de factores, sendo

que a soma das elasticidades da primeira face a estes constitui uma estatística, conhecida como esta-

tística H, que permite inferir o grau de concorrência. Contudo, o recurso a esta estatística não é imune

a críticas, nomeadamente no que respeita às hipóteses subjacentes ao seu uso como medida de con-
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Gráfico 1
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corrência no mercado bancário. Assim, o método de Panzar e Rosse constitui uma abordagem não

estrutural, por contraposição à estimação de especificações baseadas em modelos de oligopólio es-

táticos, que estabelecem relações passíveis de serem testadas entre estrutura de mercado, medidas

directas de comportamento estratégico e concorrência. Para mais, a metodologia usada assenta na

hipótese fulcral de que os bancos são essencialmente produtores de um só bem no mercado de crédi-

to, ao passo que todas as fontes de financiamento, incluindo os depósitos, são consideradas como

factores de produção. Uma outra questão controversa, e que é transversal à maioria dos estudos em-

píricos deste tipo, reside na definição da variável mais apropriada para representar a receita dos ban-

cos: a receita de juros ou a receita total, usadas em níveis ou normalizadas pelo activo total. Estas

questões, bem como a definição de possíveis formas de as ultrapassar na especificação empírica,

são discutidas em detalhe neste artigo. É dedicada especial atenção à definição da variável que mede

a receita de juros, de forma a restringir a análise ao mercado doméstico de empréstimos, que constitui

a componente dos activos dos bancos com maior probabilidade de exibir poder de mercado. Da mes-

ma forma, a definição da variável que mede o custo de financiamento dos bancos tem em conta as di-

ferenças de perfil de serviços oferecidos pelos bancos, nomeadamente no que respeita a serviços de

pagamento e de liquidez, de forma a controlar diferenças sistemáticas na importância para cada

banco dos tipos de fontes de financiamento nos quais é mais susceptível de ocorrer poder de

mercado. A medida de custo de financiamento dos bancos é ainda ajustada para a possibilidade de

uma determinada instituição estar presente no mercado interbancário simultaneamente como credor

e como devedor.

Apesar das suas limitações, a simplicidade desta metodologia ajuda a explicar a sua frequente utiliza-

ção em estudos de concorrência de mercados bancários. Uma das principais vantagens reside no

facto de, para aplicar esta metodologia, não ser necessário obter informação relativa a preços e quan-

tidades dos serviços oferecidos pelos bancos, informação esta que, sendo necessária para a estima-

ção de equações estruturais para o comportamento dos bancos, muitas vezes não está disponível,

sendo que grande parte dos serviços não são fáceis de quantificar. Uma outra propriedade interes-

sante desta metodologia reside no facto de permitir a inferência sobre a interacção entre choques nos

preços dos factores de produção na função custo e na função receita, sem obrigar à estimação de fun-

ções procura, ou de funções custo. Adicionalmente, não é necessário definir a priori o mercado geo-

gráfico relevante, uma vez que a relação entre os preços dos factores e a receita captura a potencial

diferenciação do produto de acordo com os mercados locais, em média, em termos agregados.

De acordo com os principais resultados obtidos, o sector bancário português, com destaque para o

mercado de crédito, caracterizou-se por reduzida concorrência no período entre 1991 e 1996, tendo

em seguida experimentado um período de reorganização e ajustamento até 2000, e exibindo desde

então e até 2004 um comportamento consistente com um elevado grau de concorrência. Os resulta-

dos sugerem ainda ter havido períodos em que tanto os bancos privados como os bancos domésticos

concorreram de forma mais intensa que a totalidade do sistema bancário, não tendo sido identificada

uma relação robusta entre a dimensão dos bancos e o seu comportamento concorrencial.

A secção seguinte apresenta uma breve síntese dos resultados obtidos em aplicações empíricas da

metodologia de Panzar e Rosse ao mercado bancário português, ao passo que na secção 3 são apre-

sentados os dados e a metodologia utilizada. Na secção 4 são discutidos os resultados obtidos e na

secção 5 são expostas as principais conclusões da análise.
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2. RESULTADOS EMPÍRICOS ANTERIORES

A generalidade dos estudos que aplicam a metodologia de Panzar e Rosse rejeitam tanto a hipótese

de comportamento perfeitamente monopolístico (ou cartelizado) como a hipótese de concorrência

perfeita. O estudo de Casu e Girardone (2006), que analisa a concorrência para os países da UE-15

entre 1997 e 2003, obtém um valor entre zero e um para a estatística H estimada para o conjunto dos

países, bem como para a maioria dos países considerados individualmente, incluindo Portugal. O arti-

go de Koutsomanoli-Fillipaki e Staikouras (2004) rejeita também tanto a hipótese de comportamento

monopolístico como de comportamento perfeitamente concorrencial, para o período entre 1998 e

2002. Contudo, este estudo estima apenas a estatística H para a UE-15 como um todo, e não para

Portugal individualmente. Bikker et al. (2006) estima as condições concorrenciais para 101 países,

para o período entre 1986 e 2005. Uma vez que este estudo pretende ilustrar uma questão metodoló-

gica, é estimado um grande número de especificações diferentes, sendo que os resultados obtidos

para Portugal variam entre comportamento monopolístico, nas especificações que consideram mais

adequadas, e comportamento perfeitamente concorrencial nos modelos que consideram ter erros de

especificação. Em geral, os resultados obtidos para Portugal estão em linha com os estimados para

os outros países. Para uma apresentação mais exaustiva dos resultados obtidos em aplicações

recentes da metodologia de Panzar e Rosse, veja-se a Quadro 1 de Casu e Girardone (2006) ou a

Quadro 1 de Bikker et al. (2006).

3. DADOS E METODOLOGIA

A base de dados utilizada neste estudo foi constituída com recurso a informação retirada das demons-

trações financeiras reportadas pelas instituições bancárias ao Banco de Portugal, constituindo um pa-

inel não equilibrado de dados anuais para todos os bancos activos em Portugal entre 1991 e 2004.

Uma vez que a disponibilidade de informação contabilística detalhada em base consolidada se limita

ao período mais recente, recorreu-se a dados em base individual. Contudo, e uma vez que se preten-

de inferir o comportamento de diferentes entidades económicas, por oposição a entidades legais, a in-

formação para bancos pertencentes ao mesmo grupo económico foi agregada, tomando-se assim

como unidade de observação o grupo e não o banco. A ocorrência de fusões na base de dados colo-

ca, naturalmente, algumas dificuldades, não existindo uma forma de tratamento desta questão que

esteja isenta de críticas. Nesta análise, optou-se por considerar os dois grupos de forma independen-

te até à sua fusão, após a qual apenas um dos dois sobrevive, incluindo-se uma variável binária para

controlar potenciais alterações de comportamento decorrentes da ocorrência da fusão. Todas as

variáveis monetárias utilizadas estão avaliadas a preços constantes de 1991, tendo-se recorrido para

o efeito ao deflator do PIB.

O reporte de demonstrações financeiras ao Banco de Portugal é obrigatório para todos os bancos ac-

tivos no país. Contudo, existe um número considerável de bancos de pequena dimensão cuja princi-

pal actividade é a banca de investimento, sendo portanto provável que exibam um comportamento

distinto do da maioria dos bancos universais e comerciais. Assim, de forma a obter uma amostra de

bancos relativamente homogénea, foram eliminadas as observações correspondentes a instituições

com menos de 15 empregados ou balcões. Os bancos que não recebem quaisquer depósitos de cli-

entes foram também eliminados, e foi verificado que, para todas as observações, foram reportados

valores positivos para o activo total e para os capitais próprios. Os primeiros dois anos de actividade

de cada banco foram também eliminados, uma vez que parece razoável assumir que durante os pri-
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meiros anos de actividade o comportamento dos bancos possa ser algo atípico. No final deste proces-

so, a amostra compreendia um total de 197 observações, correspondentes a 25 grupos bancários.

Para cada ano, a amostra final inclui pelo menos 92% dos empréstimos concedidos a clientes, 94%

dos depósitos de clientes e 92% do total dos activos do sistema bancário português.

A definição dos produtos e factores de produção dos bancos está longe de ser consensual. Por um

lado, a visão conhecida na literatura anglo-saxónica como production approach considera que os ban-

cos são entidades que produzem serviços relacionados com o fornecimento de empréstimos e a ma-

nutenção de depósitos, devendo portanto a sua produção ser medida pelo número de depósitos e de

empréstimos originados, ao passo que como factores de produção são identificados o trabalho e o ca-

pital físico. Por outro lado, de acordo com a visão conhecida como intermediation approach (Sealey

and Lindley 1977), a principal actividade dos bancos consiste na concessão de empréstimos e no in-

vestimento em títulos e outros activos, recorrendo para tal a fundos obtidos através de depósitos, dívi-

da de mercado por grosso e capitais próprios3. Deste modo, convergindo quanto à classificação do

trabalho e do capital físico como factores de produção, as duas visões divergem quanto à classifica-

ção dos depósitos como factor de produção ou como parte integrante da produção. Tendo em conta

que a teoria económica não indica claramente qual das alternativas descreve de forma mais adequa-

da o comportamento dos bancos, é algo confortável constatar que as funções custo estimadas pare-

cem ser relativamente insensíveis à opção tomada (Humphrey 1990). Por outro lado, existe evidência

empírica que aponta no sentido de os depósitos se comportarem essencialmente como factores de

produção (veja-se, a título de exemplo, Gilligan e Smirlock 1984, Hughes e Mester 1993, Shaffer 1994

e Hughes, Mester e Moon 2000). Estes resultados, aliados ao facto de não estar disponível informa-

ção sobre o número de depósitos captados e de empréstimos concedidos por cada banco, sustentam

a opção pela intemediation approach tomada neste artigo e essencial para a aplicação da

metodologia de Panzar e Rosse. Assim, os bancos são modelados como empresas que recorrem a

trabalho, capital físico e depósitos, de forma a produzir empréstimos.

A especificação da variável dependente a utilizar na estimação das equações para levar a cabo o tes-

te de Panzar e Rosse tem também sido alvo de alguma discussão na literatura, não sendo óbvio se

será mais apropriado considerar a receita total ou apenas a receita de juros. Por um lado, o facto da

própria metodologia considerar, a priori, que a produção dos bancos é essencialmente constituída

pela concessão de empréstimos, sugere que será mais apropriado recorrer apenas a informação res-

peitante à receita de juros. Por outro lado, o aumento verificado na importância relativa das comissões

no total da receita dos bancos não deve ser negligenciado. Assim, optou-se por recorrer à definição

mais restrita de receita, incluindo o rácio entre as outras receitas e a receita de juros como regressor, o

que permite obter um modelo geral que inclui tanto a especificação em que a variável dependente é a

receita de juros (quando o coeficiente associado a este regressor é zero), como a especificação em

que a variável dependente é a receita total (quando o coeficiente associado a este regressor é menos

um)4.

Uma terceira questão prende-se com a opção de controlar a dimensão dos bancos. Dado que parece

ser demasiado simplista assumir que a dimensão dos bancos não está correlacionada com o preço

dos factores de produção, é provável que a exclusão desta variável afecte a consistência das estima-

tivas para as elasticidades dos preços dos factores, enviesando as estimativas para baixo caso haja

rendimentos crescentes à escala, e para cima na presença de rendimentos decrescentes à escala.

Contudo, o estudo de Bikker et al. (2006) alerta para o facto de o controlo para a dimensão através da

inclusão do activo total (como variável independente ou através da definição da variável dependente
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(4) Este resultado verifica-se uma vez que ln ln( ) ln ( / )RT RJ OR RJ OR RJ� � � � , em que RT designa a receita total, RJ a receita de juros e OR a receita

obtida através de outras actividades. Este resultado é utilizado em Bikker et al. (2006).44444444



como o rácio entre a receita e o activo total) na prática transformar a equação de receita em algo muito

semelhante a uma equação de preços, sendo que a soma das elasticidades do preço do produto com

respeito aos diversos factores de produção é positiva por definição, e independente do grau de con-

corrência. Assim, a inclusão de uma variável de dimensão na equação a estimar poderá enviesar para

cima a estimativa para a estatística H. Contudo, há ainda que ter em conta que a potencial presença

de erros de medida devido à aproximação dos preços dos factores de produção deverá enviesar os

coeficientes estimados para baixo, independentemente da opção tomada com respeito ao controlo da

dimensão.

Caso os bancos a operar em Portugal no período em análise se tenham comportado de forma consis-

tente com um equilíbrio de longo prazo em concorrência perfeita, a estatística H deverá ser igual a

um, uma vez que, numa situação em que os bancos têm lucro económico nulo e enfrentam uma pro-

cura infinitamente elástica, a receita terá necessariamente de seguir a evolução dos preços dos facto-

res de produção de forma a garantir a sobrevivência dos bancos, sendo que a livre entrada se

encarrega de manter os lucros nulos. Em situações de monopólio, cartelização perfeita ou equilíbrio

em concorrência monopolística de curto prazo, a estatística de interesse deverá ser negativa. Para o

caso de monopólio, este resultado é bastante intuitivo, uma vez que um monopolista opera sempre na

zona elástica da curva de procura, pelo que um aumento do preço dos factores de produção, que le-

vará a um aumento de preço, provocará uma diminuição da receita. Por fim, no caso de um modelo de

concorrência monopolística de longo prazo com livre entrada de empresas no mercado, a estatística

H deverá ser crescente na elasticidade da procura enfrentada pelas empresas, convergindo para um

à medida que esta tende para infinito, replicando assim o resultado de concorrência perfeita5.

A equação de receita foi estimada com base na seguinte especificação base6:

[1] ln (Receita de juros)it=h w h w h w XL K F it i itit it it1 2 3ln ln ln '� � � � � �� � � 	

em que a estatística H de Panzar e Rosse é obtida através de hk
k �

�
1

3

, Xit designa um conjunto de variá-

veis de controlo, � é uma constante, �i é uma variável não observável que captura características idi-

ossincráticas de cada instituição que são constantes ao longo do tempo (embora possam estar

correlacionadas com algumas das variáveis explicativas) e 	it é um choque aleatório.

O preço médio do factor trabalho – wL– é aproximado pelo rácio entre os custos com pessoal e o nú-

mero de empregados, ao passo que o rácio entre os custos com amortizações de imobilizado (tangí-

vel e intangível) e o stock de imobilizado não financeiro (tangível e intangível) – wK – aproxima o custo

do capital físico, e o rácio entre os juros pagos e a dívida remunerada – wF – constitui uma medida do

custo médio de financiamento dos bancos.

A variável dependente utilizada na especificação base é o logaritmo natural da receita de juros obtidos

em empréstimos concedidos a clientes domésticos. A opção de concentrar a análise apenas na frac-

ção da receita de juros proveniente de empréstimos, por contraponto à inclusão da totalidade da rece-

ita de juros, deve-se ao facto dos bancos deterem necessariamente reduzido poder de mercado nas

restantes actividades geradoras de receita de juros, tais como o mercado interbancário e a detenção

de títulos de dívida. Assim, o interesse reside em testar o comportamento concorrencial dos bancos

nos empréstimos a clientes. Esta é uma característica inovadora desta análise que merece destaque,
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(5) Estes resultados são derivados formalmente em Boucinha e Ribeiro (2008).

(6) O recurso à forma loglinear é comum entre estudos que aplicam a metodologia de Panzar e Rosse, uma vez que tipicamente melhora a qualidade de

ajustamento da regressão, podendo também reduzir o enviesamento provocado por eventuais problemas de simultaneidade (De Bandt e Davies 2000).

Adicionalmente, o estudo de Molyneux et al. (1996) obtém com uma equação de receita loglinear resultados muito semelhantes aos obtidos através da

estimação de uma equação mais flexível, do tipo translog.66666666



uma vez que, de acordo com o que se conhece, todos os estudos anteriores aplicam a metodologia à

totalidade da receita de juros.

No que respeita às variáveis incluídas em Xit , e de modo a ter em conta a estrutura de financiamento

dos bancos, considera-se como variável o rácio entre os depósitos à ordem e o total de depósitos e o

rácio entre os passivos de mercado e o passivo total. A estrutura dos activos, por sua vez, é controla-

da através da fracção dos empréstimos totais que são de curto prazo e pelo rácio entre os activos in-

terbancários e os empréstimos a clientes. A crescente importância da actividade dos bancos não

registada no seu balanço é medida através do rácio entre a actividade fora do balanço e o activo total.

O rácio entre o activo e o número de balcões pretende captar diferentes estratégias de distribuição,

medindo diferenças sistemáticas na densidade da rede de agências dos bancos.

A fracção dos empréstimos de clientes que entram em incumprimento em cada ano constitui uma me-

dida de risco de crédito que pretende captar o fluxo em lugar do stock de crédito em incumprimento,

diminuindo assim o carácter ex-post das variáveis. Por sua vez, controlando para o risco de crédito, o

rácio entre os capitais próprios e o activo deverá aproximar a aversão ao risco dos bancos.

O rácio entre as outras receitas (constituídas pelas comissões líquidas) e as receitas de juros de em-

préstimos, tal como acima referido, pretende captar o crescente peso das receitas não provenientes

de juros na receita total dos bancos. São ainda incluídas na equação variáveis binárias que identifi-

cam o quartil de activo a que cada banco pertence num determinado período. Esta é uma solução de

compromisso que pretende ter em conta a falha de especificação descrita em Bikker et al. (2006), ao

mesmo tempo que controla, ainda que parcialmente, para a correlação entre a dimensão dos bancos

e os preços de factores que estes enfrentam7. Por fim, são ainda incluídas variáveis binárias que iden-

tificam a ocorrência de fusões, bancos estrangeiros e bancos públicos8.

O Quadro 1 apresenta algumas estatísticas descritivas das variáveis incluídas na análise.
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Quadro 1

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

Variável Número de

Observações

Média Desvio

Padrão

Mínimo Máximo

Receita de Juros 197 307.6 340.0 2.5 1445.6
Receita Total 197 348.7 385.0 2.5 1702.3
Rec. Juros/Activo 197 4.2 2.0 0.4 10.6
Rec. Total/Activo 197 4.7 2.0 0.8 10.9
wL (em milhares de euros) 197 21.2 3.9 7.4 31.9
wK 197 13.3 5.6 4.0 41.9
wF 197 6.9 4.5 1.1 27.6
Depósitos à Ordem/Depósitos Totais 197 35.6 9.5 18.7 65.2
Dívida de Mercado/Dívida Total 197 44.1 14.6 13.4 88.7
Emp. a Curto Prazo/Emp. Totais 197 46.7 20.8 9.3 93.8
Activos Interbancários/Emp. a Clientes 197 45.2 36.5 0.3 169.7
Actividade Fora Balanço/Activo 197 190.1 2365.9 3.4 33228.2
Activo/Balcões 197 27.3 10.9 4.4 58.7
Rácio de Incumprimento 197 1.5 1.3 0.0 7.6
Capitais Próprios/Activo 197 6.9 2.7 1.5 29.8
Outras Receitas/Receita Total 197 14.6 12.8 1.0 105.6
ROA 197 4.9 5.7 -47.4 25.8
Activo 197 9295.6 11447.3 70.5 45172.8

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Variáveis monetárias em milhões de euros de 1991 (salvo indicação em contrário) e rácios em percentagem.

(7) Na amostra utilizada, o coeficiente de correlação simples entre o logaritmo do activo e os preços do trabalho, do capital e dos fundos é, respectivamente,

0.36, -0.07 e -0.23.

(8) Uma vez que os bancos públicos a operar no estrangeiro deverão comportar-se de forma diferente dos bancos públicos a operar no seu país de origem,

apenas os bancos públicos domésticos são considerados públicos. Os Quadros A.1 e A.2 em anexo indicam, para cada ano, quais os bancos classificados

como públicos e como estrangeiros.



A equação [1] foi inicialmente estimada para a totalidade da amostra, incluindo tanto bancos domésti-

cos como estrangeiros, assim como bancos privados e públicos, ao longo do período entre 1991 e

2004. Contudo, tal como discutido na introdução, este período está longe de ser homogéneo, uma vez

que durante a primeira metade dos anos noventa o sistema bancário português atravessou uma fase

de privatizações, consolidação e liberalização, preparando-se assim para participação na área do

euro. De modo a ter em conta este facto, foi aplicado um teste sequencial com o objectivo de identifi-

car diferenças na estatística H ao longo do período de tempo considerado. O referido teste foi levado

a cabo estimando inicialmente a equação [1] para os primeiros quatro anos de dados, testando em se-

guida se a estimativa da estatística H para o quarto ano é estatisticamente diferente da estimativa ob-

tida para o período que compreende os primeiros três anos. Caso se rejeite a igualdade das

estimativas, cria-se um novo período com início no quarto ano da amostra; caso contrário o ano de

1994 é incluído no período de 1991 a 1993. Este processo é repetido até 2004, mantendo a restrição

de cada período compreender um mínimo de 3 anos de dados9.

Com o objectivo de investigar diferenças no comportamento concorrencial de diferentes tipos de ban-

cos, foram estimadas equações nas quais a amostra foi restringida aos bancos domésticos, bem

como aos bancos privados. Apesar de, assumidamente, ser mais elucidativo permitir que a estimativa

para o grau de concorrência varie de acordo com o tipo de banco, esta opção não é viável dado o nú-

mero reduzido de bancos públicos e estrangeiros na amostra. Deste modo, a abordagem seguida,

não permitindo testar a significância estatística das diferenças de comportamento entre diferentes

tipos de bancos, deverá ainda assim fornecer algumas pistas a este respeito.

Tal como salientado por diversos autores – entre os quais Bikker e Haaf (2002) e Hempel (2002) – os

bancos de menor dimensão poderão deter maior poder de mercado nos mercados locais, ao passo

que os bancos de maior dimensão tenderão a ser mais activos em mercados onde deverão estar su-

jeitos a pressões concorrenciais mais fortes. Contudo, este argumento poderá não ser relevante no

contexto do sector bancário português, tendo em conta que a menor dimensão do mercado nacional

deixa menos espaço para a existência de mercados locais independentes, sendo a generalidade das

regiões servida por pelo menos um dos bancos de maior dimensão. Ainda assim, a única forma de re-

solver completamente o erro de especificação salientado em Bikker et al. (2006) sem introduzir outras

fontes de enviesamento na análise é avaliar o grau de concorrência de bancos de dimensão seme-

lhante, evitando assim a necessidade de incluir na especificação uma variável de controlo de dimen-

são das instituições. Deste modo, é estimada uma equação semelhante à apresentada em [1]

separadamente para os bancos pequenos e grandes, classificando-se um banco como pequeno ou

grande consoante o total dos seus activos seja superior ou inferior ao activo total médio em cada

ano10.

A interpretação da estatística H depende do sistema bancário se encontrar ou não numa situação de

equilíbrio de longo prazo. De facto, enquanto que o resultado de que a soma das elasticidades da re-

ceita de um monopolista face aos respectivos preços dos factores não é superior a zero se verifica

mesmo no curto prazo, a validade da rejeição dos modelos de concorrência perfeita e monopolística

depende da hipótese de que os grupos bancários observados se encontram em equilíbrio de longo

prazo (Panzar e Rosse 1987). De modo a investigar se o sistema se encontra em equilíbrio de longo

prazo, recorre-se, tal como diversos outros estudos que aplicam a metodologia de Panzar e Rosse11,
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(9) A imposição desta restrição justifica-se, por um lado, pela reduzida dimensão da amostra, sendo que, por outro lado, o estudo de De Bandt e Davies (2000)

argumenta ser importante manter uma componente de variação temporal, uma vez que obtém resultados pouco robustos aquando da estimação de

equações individuais para cada ano, apesar de dispor de um número elevado de bancos na amostra.

(10) O Quadro A.3, apresentado em anexo, mostra quais os bancos classificados como grandes em cada ano. De modo a testar a robustez das estimativas, foi

também utilizada uma classificação alternativa que não permite que um determinado grupo bancário transite de uma classe para outra, excepto quando se

tenha verificado uma aquisição/alienação de um banco de dimensão considerável por parte do grupo.

(11) Veja-se, a título de exemplo, Shaffer (1982) e Molyneux et al. (1994).1111111111111111



ao facto de, em equilíbrio, a rendibilidade ajustada do risco dever ser a mesma para todos os bancos.

Assim, numa situação de equilíbrio, a rendibilidade do activo (ROA) não deverá estar correlacionada

com os preços dos factores de produção, pelo que um teste directo de equilíbrio consiste na estima-

ção da equação para a receita, substituindo a variável dependente pela rendibilidade do activo e tes-

tando em seguida a hipótese nula de H � 0 (equilíbrio) contra a alternativa de H 
 0 (desequilíbrio),

onde H designa o somatório das elasticidades da rendibilidade do activo face aos preços dos factores

de produção.

De forma a testar a robustez dos resultados, foram estimadas algumas especificações alternativas,

nomeadamente recorrendo à receita total em lugar da receita de juros para a definição da variável de-

pendente e utilizando diferentes variáveis de controlo de dimensão, tais como o logaritmo natural do

activo total, definir a variável dependente em percentagem do activo total e não utilizar qualquer

controlo de dimensão.

4. RESULTADOS

O Quadro 2 apresenta os resultados da estimação da equação [1] para o sistema bancário português

para o período entre 1991 e 2004, bem como da regressão auxiliar utilizada para testar se o sector se

encontrava em equilíbrio de longo prazo neste período. As estimativas para as elasticidades da recei-

ta de juros de empréstimos face aos três factores de produção considerados mostraram-se positivas,

sendo que a estimativa obtida para a estatística H, situando-se em 0.691, varia apenas marginalmen-

te quando são eliminadas da regressão as variáveis que não são estatisticamente significativas. O

teste de monopólio aplicado consiste num teste unilateral para a hipótese nula de queH � 0, face à hi-
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Quadro 2

EQUAÇÃO [1] PARA O PERÍODO 1991-2004 E TESTE DE EQUILÍBRIO DE LONGO PRAZO

Variável Equação [1] Teste de Equilíbrio

ln Receita de Juros ROA

ln wL 0.284 0.155 -0.692 1.795

ln wK 0.230 0.076 -0.492 0.818

ln wF 0.177 0.105 3.188 1.911

Depósitos à Ordem/Depósitos Totais -0.794 0.709 3.837 6.506

Dívida de Mercado/Dívida Total -0.631 0.582 -5.729 6.097

Emp. a Curto Prazo/Emp. Totais -1.025 0.307 6.617 3.675

Activos Interbancários/Emp. a Clientes -0.460 0.099 -3.852 1.199

Actividade Fora Balanço/Activo 0.004 0.001 -0.015 0.014

Activo/Balcões
(a) 0.022 0.006 0.147 0.070

Rácio de Incumprimento 1.580 2.328 -193.520 82.798

Capitais Próprios/Activo -8.103 2.616 39.284 14.485

Outras Receitas/Receita Total -1.730 0.416 8.455 6.059

Quartil de Activo (25) -1.352 0.206 -0.671 1.797

Quartil de Activo (50) -1.107 0.186 -0.935 1.520

Quartil de Activo (75) -0.271 0.108 -0.542 0.966

Fusão 0.022 0.064 0.119 0.683

Banco Estrangeiro 0.491 0.172 4.839 2.482

Banco Público -0.821 0.162 -3.424 1.841

Constante 14.218 0.721 9.812 8.186

Estatística H 0.691 0.184

p(H � 0) 0.00
p(H � 1) 0.10

Teste de Equilíbrio (p-value) 0.41
R2 0.63 0.00
Núm. Obs. 197 197
Núm. Bancos 25 25

Fonte: Cálculos dos autores.

Nota: Os valores dos desvios padrão robustos à heteroescedasticidade são apresentados em itálico. (a) O valor do coeficiente associado a esta variável, bem como o do respectivo des-

vio-padrão, foram multiplicados por 1000.



pótese alternativa de que H � 0. A hipótese nula é claramente rejeitada face à alternativa formulada,

apresentando assim forte evidência de que o sector bancário português não terá operado de forma

consistente com monopólio ou cartel durante o período em estudo. Se, pelo contrário, o sistema se ti-

ver comportado de forma perfeitamente concorrencial, a estatística H deverá ser igual a um, pelo que

é feito um teste bilateral a esta hipótese cujo p-value, tal como apresentado no Quadro 1, é igual a 10

por cento, não sendo portanto óbvio se a hipótese de concorrência perfeita deverá ou não ser rejeita-

da. Adicionalmente, tal como ilustrado no Quadro 2, a aplicação do teste de equilíbrio de longo prazo

descrito na secção anterior não permite rejeitar a hipótese nula, não havendo portanto evidência para

rejeitar a hipótese de que o sector bancário português se encontrava numa situação de equilíbrio de

longo prazo no período em estudo. Assim, conclui-se que, em média, entre 1991 e 2004, o comporta-

mento dos bancos portugueses não foi consistente com diferentes formas de comportamento

monopolístico (tais como cartel ou concorrência monopolística num mercado sem ameaça de

entrada), não sendo claro se foi consistente com comportamento perfeitamente concorrencial ou se

um modelo de concorrência monopolística de longo prazo com fraco poder de mercado será mais

indicado.

Quanto às variáveis de controlo incluídas na especificação, conclui-se que a estrutura de financia-

mento não terá sido um determinante relevante da receita de juros de empréstimos, ao passo que o si-

nal do coeficiente associado à variável que mede a estrutura dos empréstimos concedidos de acordo

com a maturidade dos mesmos sugere que os bancos que concedem relativamente mais emprésti-

mos de curto prazo tendem a obter menores receitas de juros de empréstimos, resultado que é con-

sistente com o facto da margem financeira ajustada de risco de crédito ser, em geral, mais baixa nos

empréstimos concedidos com prazos mais reduzidos. O facto de um rácio mais elevado entre os acti-

vos interbancários e os empréstimos a clientes surgir associado a uma menor receita de juros pode

ser explicado com um argumento semelhante, uma vez que, ajustando para o risco de crédito, as ta-

xas de juro do mercado monetário são em geral mais baixas que as aplicadas aquando da concessão

de empréstimos. Para mais, parece razoável assumir que bancos mais activos nos mercados inter-

bancário e de títulos em detrimento do mercado de empréstimos a clientes obtenham, para a mesma

classe de dimensão do total do activo, menores receitas neste mercado. Os bancos com mais activi-

dade fora do balanço tendem a receber receitas de juros de empréstimos mais elevadas, resultado

que poderá ser explicado pela possibilidade desta variável captar o efeito de que bancos com mais

actividade fora do balanço tendem a incorrer em maiores riscos.

Os bancos que têm relativamente menos balcões – potencialmente de maior dimensão – estão asso-

ciados a uma receita de juros de empréstimos mais elevada, enquanto que as medidas de risco de

crédito e de aversão ao risco apresentam os sinais esperados, apesar da primeira não ser estatistica-

mente significativa. O coeficiente associado à variável que mede o rácio entre as outras receitas e as

receitas de juros de empréstimos surge negativo, mas diferente de menos um, o que significa que a

equação estimada não é equivalente a uma especificação em que a variável dependente é especifica-

da como a receita total, em lugar da receita de juros12. Como esperado, os coeficientes associados às

variáveis binárias que identificam os quartis da distribuição de activo a que cada banco pertence indi-

cam que, tudo o resto constante, os bancos de menor dimensão têm menores receitas de juros de

empréstimos. No que respeita às restantes variáveis de controlo, as fusões não parecem ter um im-

pacto relevante na receita de juros de empréstimos obtida, ao passo que, tudo o resto constante, os

bancos estrangeiros surgem associados a uma receita de juros de empréstimos mais elevada,

verificando-se a relação inversa quanto aos bancos públicos.
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(12) Ver nota 4.



O Quadro A.4 apresentado em anexo ilustra, através de uma série de testes de robustez, o impacto

nos resultados da escolha de diferentes especificações para a variável dependente, bem como de for-

mas alternativas de controlar a dimensão das instituições. A reduzida sensibilidade dos resultados às

diversas especificações alternativas sugere que as conclusões do Quadro 2 são bastante robustas às

mesmas. Assim, apesar dos autores estarem disponíveis para disponibilizar os resultados da estima-

ção de outras especificações, no sentido de facilitar a leitura dos resultados, a análise levada a cabo

na restante parte do artigo foca-se apenas nos resultados de uma especificação semelhante à

apresentada em [1].

Tal como brevemente discutido na introdução deste artigo, o sistema bancário português foi alvo de

significativas alterações durante o período em análise. Assim, de forma a investigar se o processo de

liberalização e consolidação do sector teve um impacto relevante nas condições concorrenciais, per-

mite-se que a estimativa para a estatística H varie ao longo do tempo, sem impor qualquer forma fun-

cional à sua evolução, através do método descrito na secção anterior. Assim, foram obtidos três

períodos: um primeiro período de consolidação e adaptação à diminuição da regulamentação que se

terá estendido entre 1991 a 1996, um segundo período de ajustamento pós-consolidação, que inclui o

início da participação na área do euro – 1997 a 2000 e, por fim, um período pós liberalização e

consolidação em que o sistema bancário português se apresenta já relativamente maduro – 2001 a

2004.

A primeira linha do Quadro 3 apresenta estimativas para a estatística H dos bancos portugueses para

cada um dos três períodos, bem como para o total da amostra. Durante o primeiro período, não é pos-

sível rejeitar a hipótese de comportamento monopolístico, sendo a hipótese de concorrência perfeita

claramente rejeitada. Adicionalmente, não existe evidência empírica para rejeitar a hipótese do siste-

ma ter operado em equilíbrio de longo prazo durante este período inicial de intensa consolidação e

desregulamentação. Assim, conclui-se que o grau de concorrência terá sido relativamente baixo nes-

te período. Quanto ao comportamento do sistema bancário como um todo no período seguinte, ape-

sar de não se verificar qualquer alteração a respeito das conclusões a retirar dos testes de hipóteses

sobre a estatística H, existe evidência de que neste período o sistema não estaria a operar em equilí-

brio de longo prazo. Por este motivo, os coeficientes estimados não constituem evidência de compor-

tamento monopolístico uma vez que, enquanto uma eventual rejeição da hipótese de monopólio se

manteria válida neste contexto, a não rejeição de H � 0 deixa de implicar que o sector possa ter-se

comportado conjuntamente como um monopólio. No período mais recente, existe evidência estatísti-

ca para rejeitar a hipótese de comportamento cartelizado, não se rejeitando a hipótese de concorrên-

cia perfeita. Adicionalmente, a estimativa pontual para a estatística H neste período é próxima de um,

pelo que a diferença entre as estimativas obtidas para o período intermédio e para o período mais

Relatório de Estabilidade Financeira 2007 | Banco de Portugal

Artigos | Parte II

191

Quadro 3

EVOLUÇÃO DA ESTATÍSTICA H PARA OS GRUPOS BANCÁRIOS PORTUGUESES

1991-1996 1997-2000 2001-2004 1991-2004

Núm.

Obs.

Núm.

Bancos

Todos os Bancos 0.07 -0.50* 0.97 0.69
197 25

0.39 0.00 0.20 0.87 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.10

Bancos Domésticos 0.17 1.19 1.37 0.98
150 21

0.27 0.00 0.01 0.00 0.64 0.64 0.00 0.05 0.00 0.92

Bancos Privados 0.39 -0.13* 0.80 0.74
162 180.14 0.09 0.26 0.60 0.03 0.08 0.00 0.48 0.00 0.30

Fonte: Cálculos dos autores.

Nota: Para cada célula, o valor no centro diz respeito à estatística H, sendo apresentados abaixo os p-values para os testes da hipótese de que H � 0(à esquerda), H=1 (à direita) e de

que Ht=Ht+1 (entre períodos). ***, ** e * indicam evidência de desequilíbrio a um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente.



recente são, tanto em termos de magnitude como de significância estatística, mais relevantes que as

encontradas entre o primeiro e o segundo período.

Os bancos domésticos parecem ter competido de forma mais intensa ao longo do período em análise.

De facto, apesar das conclusões relativamente ao primeiro período considerado não se alterarem, en-

tre 1997 e 2000 não é possível rejeitar a hipótese de que os bancos domésticos se comportaram de

forma perfeitamente concorrencial. Os resultados obtidos para o período mais recente são consisten-

tes com um comportamento demasiado agressivo por parte dos bancos domésticos, que poderá ser

racionalizado no contexto de um modelo de oligopólio dinâmico, no qual os bancos competem agres-

sivamente por quota de mercado de forma a obter lucros mais elevados no futuro13. Adicionalmente,

não existe evidência empírica de que os bancos domésticos não operavam em equilíbrio de longo

prazo entre 1997 e 2000. Restringindo a estimativa para a estatística H a ser constante entre 1991 e

2004, o valor obtido para os bancos domésticos é claramente superior ao estimado para a totalidade

do sistema bancário, sendo que não existe evidência empírica para rejeitar que os bancos domésticos

se tenham comportado de forma consistente com concorrência perfeita ao longo da totalidade do

período em análise. Contudo, o valor médio da estatística H estimado para a totalidade do período em

análise esconde importantes alterações de comportamento ao longo do tempo.

Quanto ao comportamento dos bancos privados, obtém-se para o período entre 1991 e 2004 um valor

para a estatística H superior ao obtido para o sector bancário como um todo e não se rejeita a hipótese

de comportamento perfeitamente concorrencial. Ainda assim, é mais uma vez importante analisar a

evolução desta estatística ao longo do tempo. De facto, apesar da estimativa pontual obtida para o pe-

ríodo entre 1991 e 1996 ser mais elevada para os bancos privados que para a totalidade do sistema

bancário, o que sugere um comportamento mais concorrencial por parte dos bancos privados, conti-

nua a não ser possível excluir a hipótese de comportamento cartelizado. Desde 1997, o comporta-

mento dos bancos privados segue de perto o do sistema como um todo, o que não é surpreendente

tendo em conta que neste período a fase de privatizações estava já concluída, restando apenas um

grupo bancário público na totalidade do sistema.

No que respeita à comparação do comportamento dos bancos de diferentes dimensões, não foi en-

contrada uma diferença substancial, pois para além dos resultados não serem robustos a ligeiras alte-

rações na classificação dos bancos, um teste formal para a igualdade das estimativas obtidas para os

bancos grandes e pequenos não identifica diferenças estatisticamente relevantes. Assim, durante o

período analisado, não foi encontrada evidência para a hipótese frequentemente formulada e testada

na literatura empírica relativamente a outros países de que os bancos de menor dimensão poderão

conseguir exercer maior poder de mercado devido à sua presença mais significativa em mercados

onde a concorrência é menos intensa. Este facto deverá estar associado à menor dimensão do mer-

cado nacional por comparação com os mercados para os quais foram obtidos esses resultados, sen-

do que nos países de maior dimensão é usual encontrar bancos com dimensão relevante na região

em que operam, apesar de não terem expressão no conjunto do mercado nacional. Este factor mitiga

a possibilidade de existência de mercados locais totalmente independentes no caso português.

5. CONCLUSÕES

A primeira conclusão a reter deste estudo prende-se com o facto de, em média, no período compreen-

dido entre 1991 e 2004, os bancos portugueses não terem operado sob concorrência perfeita ou

como um cartel perfeito. Durante este período, os bancos privados e os bancos domésticos terão
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(13) Este comportamento é consistente com a presença de custos de mudança e de busca (search costs).1313131313



competido em média de forma mais intensa que o sistema bancário como um todo, não sendo possí-

vel rejeitar a hipótese de concorrência perfeita para estes dois tipos de bancos.

Uma investigação da evolução da concorrência ao longo do período sugere que a concorrência era

relativamente fraca entre 1991 e 1996, apesar dos resultados apontarem para um comportamento li-

geiramente mais concorrencial por parte dos bancos domésticos e especialmente dos bancos priva-

dos. O período entre 1997 e 2000 terá sido caracterizado pelo ajustamento à liberalização,

consolidação e abertura do sector, embora no caso dos grupos bancários domésticos não seja possí-

vel rejeitar, já para este período, um comportamento fortemente concorrencial e consistente com uma

situação de equilíbrio de longo prazo. O período mais recente compreendido entre 2001 e 2004, já

após a liberalização e abertura do sector bancário nacional, caracteriza-se por um elevado grau de

concorrência no sector, sendo mesmo possível que os bancos domésticos tenham competido de for-

ma mais intensa do que seria expectável no contexto de um modelo estático e sem distorções no

mercado. Assim, as perspectivas de participação na área do euro terão sido um dos factores que

catalizaram o aumento da concorrência do sistema bancário nacional.

É, contudo, importante ter em mente as limitações do teste não estrutural utilizado, nomeadamente no

que respeita às hipóteses que impõe implicitamente sobre o modelo de comportamento dos bancos

subjacente. Assim, os resultados obtidos deverão ser confrontados com os que vierem a resultar da

aplicação de métodos alternativos, com vista ao estabelecimento de conclusões mais gerais sobre o

grau de concorrência no conjunto dos mercados de serviços bancários disponibilizados em Portugal.
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Quadro A 1

GRUPOS BANCÁRIOS PÚBLICOS

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BCA BCA BCA BCA BCA CGD CGD CGD CGD CGD CGD CGD CGD CGD
BFB BCM BFE BFE BFE
BFE BFE BPSM BPSM CGD
BPA BPA CGD CGD
CGD BPSM
CPP CGD
UBP CPP

UBP

7/17 8/19 4/15 4/14 3/15 1/15 1/14 1/14 1/14 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: O BPSM não foi considerado em 1991 devido à indisponibilidade de dados referentes à sua demonstração de resultados. Todos os bancos estrangeiros são classificados como privados.

Quadro A 2

GRUPOS BANCÁRIOS ESTRANGEIROS

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS
BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA
CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER BNC BNC

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

3/17 3/19 3/15 3/14 4/15 4/15 4/14 3/14 3/14 3/12 3/12 3/12 4/12 4/12

Quadro A 3

GRUPOS BANCÁRIOS DE GRANDE DIMENSÃO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP BCP
BFE BFE BFE BPA BPSM BPI BPI BPI BPI BPI BPI BPI BPI BPI
BPA BPA BPA BTA CGD BPSM BPSM BPSM BPSM CGD CGD CGD CGD CGD
BTA BPI BTA CGD GES CGD CGD CGD CGD GES GES GES GES GES
CGD BPSM CGD GES GES GES GES GES SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER
GES BTA GES

CGD
GES

6/17 8/19 6/15 5/14 4/15 5/15 5/14 5/14 5/14 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: O BPSM não foi considerado em 1991 devido à indisponibilidade de dados referentes à sua demonstração de resultados. Os bancos de grande dimensão são definidos como aqueles cujo activo total exceda o activo total médio para cada ano. O bancos remanescentes são classificados como pequenos.

Fonte: Banco de Portugal.
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Quadro A 4

VARIÁVEIS DEPENDENTES E DE DIMENSÃO ALTERNATIVAS

Variável de dimensão

Variável Dependente ln (Activo) Quartis de Activo Nenhum controlo de dimensão

Ln (Receita de Juros) 0.70 0.69 0.61
0.00 0.04 0.00 0.10 0.00 0.06

Ln (Receita total) 0.71 0.71 0.60
0.00 0.06 0.00 0.12 0.00 0.07

Ln (Rec. de Juros/Activo) ________ ________ 0.71
0.00 0.06

Ln (Rec. Total/Activo) ________ ________ 0.71
0.00 0.07

Núm. Obs. 197

Núm. Bancos 25

Fonte: Cálculos dos autores.

Nota: Para cada célula, o valor no centro diz respeito à estatística H, sendo apresentados abaixo os p-values para os testes da hipótese de que H � 0(à esquerda) e de que H=1 (à direi-

ta). ***, ** e * indicam evidência de desequilíbrio a um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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Quadro A.1

PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indicadores macroeconómicos e financeiros

Taxa de variação real do PIB
EUA 2.5 3.7 4.5 4.2 4.4 3.7 0.8 1.6 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2
Área do euro 2.6 1.5 2.6 2.8 3.0 3.9 1.9 0.9 0.8 2.1 1.6 2.8 2.6
Portugal 2.3 3.6 4.2 4.7 3.9 3.9 2.0 0.8 -0.8 1.5 0.9 1.3 1.9

Saldo orçamental (em percentagem do PIB)
EUA -3.1 -2.2 -0.8 0.4 0.9 1.6 -0.4 -3.8 -4.8 -4.4 -3.6 -2.6 -2.5
Área do euro -5.1 -4.3 -2.6 -2.3 -1.4 -1.0 -1.9 -2.6 -3.1 -2.9 -2.6 -1.4 -0.6
Portugal -4.2 -3.8 -2.8 -2.4 -2.7 -2.9 -4.3 -2.9 -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6

Saldo da balança corrente (em percentagem do PIB)
EUA -1.5 -1.6 -1.7 -2.4 -3.2 -4.2 -3.8 -4.4 -4.8 -5.5 -6.1 -6.2 -5.3
Área do euro n.d. n.d. 1.4 0.7 0.3 -0.7 0.1 0.7 0.5 1.1 0.2 -0.1 -0.2
Portugal -2.8 -4.2 -5.9 -7.0 -8.5 -10.2 -9.9 -8.1 -6.1 -7.6 -9.5 -10.1 -9.9

Preço do petróleo (Tvh USD brent) 11.7 28.9 -29.4 -37.2 142.7 -6.7 -13.6 46.6 -1.2 34.0 44.4 5.5 56.1

Taxas de juro de referência da política monetária
EUA 5.50 5.25 5.50 4.75 5.50 6.50 1.75 1.25 1.00 2.25 4.25 5.25 4.25
Área do euro n.d. n.d. n.d. n.d. 4.00 5.75 4.25 3.75 3.00 3.00 3.25 4.50 4.00

Euribor 3 meses n.d. n.d. n.d. n.d. 3.3 4.9 3.3 2.9 2.1 2.2 2.5 3.7 4.7

Yield das obrigações do Tesouro 10 anos
EUA 5.6 6.4 5.7 4.7 6.4 5.1 5.0 3.8 4.3 4.2 4.4 4.7 4.0
Área do euro 7.7 6.3 5.4 3.9 5.4 4.8 5.0 4.2 4.3 3.7 3.3 4.0 4.3

Mercados accionistas (tvh)
S&P 500 34.1 20.3 31.0 26.7 19.5 -10.1 -13.0 -23.4 26.4 9.0 3.0 13.6 3.5
Dow Jones Euro Stoxx 8.7 21.2 37.0 29.8 39.5 -5.9 -19.7 -34.5 18.1 10.0 23.0 20.3 4.9
PSI Geral -4.6 32.6 65.2 26.2 12.6 -8.2 -19.0 -20.7 17.4 18.0 17.2 33.3 18.3
PSI Serviços Financeiros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -14.6 -24.8 4.0 12.0 24.4 34.8 4.9

(continua)

Notas: tvh - taxa de variação homóloga; n.d.- não disponível.
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Quadro A.1

PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Situação financeira do sector privado não financeiro

Particulares

Endividamento
Em percentagem do PIB 27 32 37 45 54 60 64 68 73 78 83 88 91
Em percentagem do rendimento disponível 36 43 52 63 76 85 90 97 103 110 116 123 129

Empréstimos totais
Taxa de variação anual n.d. 25.3 25.4 29.4 27.0 19.4 12.6 11.2 10.6 9.8 10.3 9.8 9.0

Empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes (a)

Taxa de variação anual n.d. 25.4 25.6 30.9 29.6 19.9 12.7 11.3 11.0 9.8 10.1 9.8 9.2
dos quais:

Para aquisição de habitação n.d. 25.9 27.3 34.6 30.0 20.2 14.9 16.0 11.8 10.5 11.1 9.9 8.5
Para consumo e outros fins n.d. 24.2 22.3 23.2 28.8 19.1 7.5 -0.1 8.7 7.4 6.8 9.4 11.7

Capacidade (+) / Necessidade (-) de financiamento (b)

Em percentagem do PIB 5.3 3.4 1.9 1.4 0.9 1.2 2.7 3.0 3.1 2.8 3.2 1.8 1.3
Em percentagem do rendimento disponível 7.0 4.6 2.6 2.0 1.3 1.7 3.8 4.3 4.4 4.0 4.5 2.5 1.8

Poupança corrente (b)

Em percentagem do PIB 9.9 8.8 7.8 7.4 6.9 7.3 7.8 7.5 7.5 6.9 6.6 6.0 5.5
Em percentagem do rendimento disponível 13.1 11.9 10.8 10.5 9.8 10.2 10.9 10.6 10.5 9.7 9.2 8.4 7.9

Investimento em activos reais (b)

Em percentagem do PIB 6.2 6.1 6.5 6.8 6.9 6.7 6.5 6.1 5.1 5.1 5.1 4.9 4.7

Variação dos activos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 14.2 15.2 12.9 11.5 9.2 11.2 10.1 10.4 9.5 9.4
Idem, excluindo contribuições extraordinárias para fundos de pensões n.d. n.d. n.d. 14.0 14.9 12.7 10.6 8.0 10.7 9.7 9.0 9.3 9.4

Variação dos passivos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 12.8 14.3 11.6 8.9 6.2 8.1 7.2 7.2 7.7 8.2

Notas: (a) Taxas calculadas a partir dos empréstimos concedidos por Outras Instituições Financeiras Monetárias e Outros Intermediários Financeiros, ajustados de titularizações através de veículos não residentes. (b) Os rácios de capacidade/necessidade de financiamento, poupança e investimento em percentagem do PIB

até 2005 são calculados utilizando dados das Contas Nacionais na base 2000; os rácios de 2006 e 2007 correspondem a estimativas do Banco de Portugal. O investimento inclui a formação bruta de capital e as aquisições menos cessões de activos não financeiros não produzidos (essencialmente, terrenos).
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Quadro A.1

PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sociedades não financeiras

Dívida total (c)

Em percentagem do PIB n.d. n.d. 63 73 80 89 95 95 100 99 104 107 114
Taxa de variação anual n.d. n.d. n.d. 22.1 17.6 20.1 12.6 5.2 7.1 5.6 7.8 7.0 12.4

Dívida financeira (d)

Em percentagem do PIB n.d. n.d. 56 65 72 80 90 91 94 91 96 99 107

Empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes (a)

Taxa de variação anual n.d. n.d. n.d. n.d. 25.6 26.4 15.5 7.3 5.4 3.2 4.1 6.2 12.5

Capacidade (+) / Necessidade (-) de financiamento (b)

Em percentagem do PIB -1.1 -1.1 -2.9 -3.8 -5.3 -8.3 -7.2 -6.4 -4.7 -4.5 -5.9 -7.8 -8.8

Poupança corrente(b)

Em percentagem do PIB 9.7 9.4 8.4 9.2 8.7 7.2 7.6 7.6 8.2 8.1 6.6 5.0 4.3

Investimento em activos reais (b)

Em percentagem do PIB 12.0 11.9 13.4 15.2 16.0 16.6 15.9 14.9 13.8 13.6 13.7 13.0 14.2

Variação dos activos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 13.5 11.7 16.0 13.3 -0.2 14.1 8.9 4.3 7.1 8.0

Variação dos passivos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 17.3 17.0 24.5 20.5 5.9 18.9 13.6 10.0 15.0 16.7

Notas: (c) Inclui empréstimos concedidos por instituições de crédito residentes e não residentes, empréstimos/suprimentos concedidos por empresas não residentes do mesmo grupo económico (excluindo os concedidos a sociedades não financeiras com sede na zona franca da Madeira), papel comercial e obrigações emiti-

das por sociedades não financeiras na posse de outros sectores e créditos comerciais recebidos de outros sectores. (d) Igual à dívida total excluindo créditos comerciais e incluindo os empréstimos concedidos a sociedades não financeiras com sede na zona franca da Madeira. Corresponde aos instrumentos das Contas

Financeiras “Títulos excepto acções” e “Empréstimos”.
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Quadro A.1

PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004* 2005* 2006* 2006** 2007**

Rendibilidade (e)

ROE - Rendibilidade dos capitais próprios (f) 13.2 13.5 20.1 19.3 18.0 18.3 17.8 14.1 16.2 14.5 13.1 19.4 20.6 20.6 18.0
ROA - Rendibilidade do activo (f) 0.82 0.81 1.18 1.16 1.12 1.11 1.01 0.78 0.91 0.87 0.65 1.03 1.30 1.25 1.13

Margem financeira (perc. activo total médio) 2.76 2.45 2.72 2.69 2.45 2.21 2.24 2.12 2.00 1.94 1.91 1.86 1.89 1.87 1.86
Comissões líquidas (perc. activo total médio) 0.44 0.43 0.59 0.79 0.76 0.70 0.63 0.63 0.69 0.76 0.72 0.77 0.78 0.75 0.74

Rácio entre custos operacionais e produto bancário 64.5 66.1 60.9 54.1 63.1 58.2 57.6 59.1 57.4 57.2 71.7 58.3 53.4 53.5 53.2

Solvabilidade (e)

Rácio de adequação global dos fundos próprios 11.8 11.3 11.7 11.1 10.8 9.2 9.5 9.8 10.0 10.4 10.2 11.3 10.9 11.0 10.2

Risco de mercado

Posição líquida aberta no mercado de acções em percentagem dos fundos próprios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.8 1.3 2.6 2.6 2.3
Taxa de cobertura dos fundos de pensões dos empregados bancários (em percentagem dos
fundos próprios) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.8 -0.8 0.1 -0.4 -0.4 1.2 5.3 5.1 4.9

Risco de liquidez (e)

Rácio crédito-depósitos 62.5 65.4 72.5 90.9 104.7 116.0 122.7 129.5 129.1 128.3 130.9 137.5 145.6 146.7 154.9
Rácio cobertura de passivos interbancários por activos elevada liquidez n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85.6 80.0 100.7 99.5 110.0 98.5 99.2 87.6 77.1
Gap de liquidez (g)

até 3 meses n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.2 -2.4 1.6 2.4 1.4 -0.9 -1.5 -0.6 -1.9
até 1 ano n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.4 -7.2 -6.3 -3.6 -5.4 -8.2 -8.9 -7.1 -9.7

Para o conjunto dos bancos domésticos

Rácio crédito-depósitos n.d. n.d. n.d. 87.2 99.9 114.6 121.1 125.6 124.8 127.2 129.2 134.2 140.6 139.3 149.0
Rácio cobertura de passivos interbancários por activos de elevada liquidez n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88.1 91.6 120.1 120.8 127.3 126.5 115.7 118.1 107.2
Gap de liquidez (g)

até 3 meses n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.5 -3.4 0.5 0.7 0.6 -0.7 -0.9 -0.8 -2.1
até 1 ano n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.8 -7.6 -6.5 -4.8 -5.4 -7.4 -8.9 -8.5 -9.9

Notas: * Quebra de série associada à introdução das normas internacionais de contabildiade (NIC), que implicou, adicionalmente, uma redefinição do conjunto de instituições bancárias analisado. ** Quebra de série relacionada com o alargamento do conjunto de instituições bancárias analisado, passando a incluir as institui-

ções que adoptaram as NIC na elaboração das respectivas demonstrações financeiras apenas em 2006. As quebras de série não se aplicam aos indicadores baseados nas Estatísticas Monetárias e Financeiras, que dizem respeito às instituições bancárias residentes. (e) Os indicadores apresentados para o período entre 1995

e 1997 dizem respeito a estimativas efectuadas pelo Banco de Portugal para um universo de instituições mais reduzido do que o considerado entre 1998 e 2004. (f) Para efeitos do cálculo das rendibilidades do activo e dos capitais próprios foram considerados os resultados antes de impostos e de interesses minoritários, utili-

zando valores médios de período para as variáveis de stock. (g) Os valores de 2005, 2006 e 2007 foram reportados tendo em consideração os critérios valorimétricos subjacentes à aplicação das NIC.
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Quadro A.1

PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004* 2005* 2006* 2006** 2007**

Risco de crédito

Empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes ao sector privado não
financeiro (a)

Taxa de variação anual n.d. 16.0 23.1 26.6 27.7 23.0 14.1 9.3 8.3 6.6 6.6 7.4 8.2 8.2 10.7
Crédito e juros vencidos (em base consolidada)

Em percentagem do crédito sobre clientes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.2 2.2 2.3 2.4 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5
Em percentagem do activo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.4 1.4 1.6 1.6 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0

Incumprimento no crédito a particulares
Em percentagem do crédito a particulares n.d. n.d. 3.2 2.5 2.1 1.8 2.0 2.1 2.4 2.2 2.2 2.0 1.7 1.7 1.7

Incumprimento no crédito a sociedades não financeiras
Em percentagem do crédito a sociedades não financeiras n.d. n.d. 6.4 4.7 3.2 2.5 2.4 2.4 2.1 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5

Fluxo anual de novos créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa(h)

Em percentagem dos empréstimos bancários ajustados de operações de titularização
Particulares n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 0.27 0.43 0.38 0.58 0.21 0.21 0.22 0.36 0.36 0.44

Ajustado de vendas para fora do sistema bancário 0.28 0.47 0.47 0.47
Sociedades não financeiras n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 0.34 0.74 0.76 0.56 0.52 0.52 0.60 0.42 0.42 0.56

Ajustado de vendas para fora do sistema bancário 0.62 0.47 0.47 0.61

Exposição internacional (para o conjunto dos bancos domésticos)
Peso dos activos externos no activo total (i) n.d. n.d. n.d. n.d. 23.1 21.7 19.8 18.1 21.6 20.5 30.3 27.6 29.0 31.7 26.0

dos quais:
Activos locais em moeda local n.d. n.d. n.d. n.d. 1.8 2.8 1.8 1.2 1.7 1.6 7.1 6.4 6.4 7.0 7.8
Activos internacionais, por sector de contrapartida:

Sector bancário n.d. n.d. n.d. n.d. 14.1 12.3 10.6 8.3 14.1 14.8 13.6 12.7 13.6 14.8 8.2
Sector não bancário n.d. n.d. n.d. n.d. 7.1 6.6 7.4 8.5 5.8 4.0 9.6 8.5 9.0 9.8 10.0

Fontes: Bloomberg, FMI, INE, Thomson Financial Datastream, Reuters e Banco de Portugal.

Notas: (h) Variação do saldo de crédito vencido e outros de cobrança duvidosa no balanço das instituições financeiras monetárias residentes acrescida dos abatimentos ao activo, em percentagem dos empréstimos bancários corrigidos de titularização. As vendas para fora do sistema bancário incluídas no fluxo ajustado corres-

pondem a créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa não abatidos ao activo, conforme reporte trimestral definido pela Instrução nº 2/2007. (i) A partir de 2004, os valores dos activos externos baseiam-se num novo reporte de informação. Os valores comparáveis para 2004, 2005 e 2006 têm subjacente estimativas do valor

do activo total para o conjunto dos bancos domésticos. No caso dos valores comparáveis para 2006 e 2007, considera-se o valor do activo das instituições domésticas.
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Quadro A.2

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE GERAL PORTUGUÊS E DOS ÍNDICES SECTORIAIS

Taxa de variação anual, em percentagem

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PSI Geral -19.0 -20.7 17.4 18.0 17.2 33.3 18.3

PSI 20 -24.7 -25.6 15.8 12.6 13.4 29.9 16.3

PSI Matérias Primas -9.7 -14.2 15.1 15.6 16.7 36.5 -4.1

PSI Indústrias -29.1 13.4 26.4 31.1 68.3 40.9 4.8

PSI Bens de Consumo -10.8 -13.1 -0.5 -6.7 21.2 31.6 0.2

PSI Serviços de Consumo -27.8 17.0 23.7 29.3 11.6 18.0 23.1

PSI Telecomunicações -17.7 -24.6 27.1 20.6 12.0 22.3 6.4

PSI Utilities -27.2 -31.4 38.0 15.5 21.7 52.4 19.3

PSI Serviços Financeiros -14.6 -24.8 4.0 12.0 24.4 34.8 4.9

PSI Tecnologia -58.9 -37.9 4.5 24.0 -9.5 -15.1 -22.8

Fontes: Bloomberg e Euronext.
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Quadro A.3

BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Caixa e activos face a bancos centrais 8 867 10 829 9 642 10 063 8 762 15 430 8 637
dos quais: caixa e activos face ao Banco de Portugal 8 608 10 026 8 592 8 987 7 857 14 327 7 657

Aplicações em outras instituições de crédito 30 984 27 254 28 596 33 887 30 293 32 837 36 119
no país n.d. n.d. 10 952 12 768 9 570 7 968 9 232
no estrangeiro n.d. n.d. 17 644 21 119 20 723 24 868 26 887

Crédito sobre clientes (líquido de provisões) 103 523 131 213 160 235 181 468 194 219 199 477 206 631
crédito vencido n.d. n.d. 3 553 3 903 4 462 4 881 4 164
provisões 2 577 2 377 2 406 2 609 2 802 3 561 3 471

Títulos e imobilizações financeiras (líquidos de provisões) 33 594 31 843 36 984 35 951 32 149 37 485 44 349
dos quais: Títulos de emissores públicos (valor bruto) n.d. n.d. 10 793 10 742 9 697 9 853 10 636

Imobilizado não financeiro 4 468 4 631 4 600 4 735 4 578 4 551 4 315
Outros activos 9 092 13 249 10 661 12 361 12 995 14 288 15 499

Total do activo 190 527 219 019 250 719 278 464 282 996 304 067 315 550

Recursos de bancos centrais 1 690 3 158 3 462 2 766 1 284 3 147 3 899
dos quais: do Banco de Portugal 1 383 2 658 3 300 2 258 1 031 2 766 3 195

Recursos de outras instituições de crédito 41 748 44 920 51 834 57 017 54 503 54 546 49 184
no país n.d. n.d. 10 024 11 099 7 767 5 569 7 129
no estrangeiro n.d. n.d. 41 810 45 918 46 736 48 977 42 055

Recursos de clientes 116 729 127 606 140 205 150 033 152 136 157 236 163 761
Por residência do cliente:

Depósitos de clientes residentes n.d. n.d. 109 976 113 870 116 485 117 673 122 667
Depósitos de clientes não residentes n.d. n.d. 30 181 36 101 35 538 39 440 41 006

Por tipo de depósito:
Depósitos à ordem 37 659 44 363 47 188 53 033 54 649 55 709 57 350
Depósitos a prazo e de poupança 78 975 83 195 92 969 96 938 97 374 101 404 106 323

Responsabilidades representadas por títulos 6 606 13 225 23 106 32 973 38 686 49 814 56 206
das quais: obrigações 5 239 10 072 18 214 27 309 30 921 37 444 42 307

Passivos subordinados 3 892 4 521 5 392 8 076 8 721 8 883 9 207
Provisões 1 847 2 263 3 119 3 354 3 510 3 365 3 484
Outros passivos 6 217 9 487 9 015 8 810 8 326 9 490 10 409
Capitais próprios 11 798 13 840 14 587 15 436 15 830 17 586 19 398

Resultado líquido do exercício 1 241 1 431 1 672 1 829 1 488 1 914 1 910

Total do passivo e capitais próprios 190 527 219 019 250 719 278 464 282 996 304 067 315 550

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Demonstração elaborada de acordo com as regras contabilísticas em vigor até Dezembro de 2004. n.d. - não disponível.
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Quadro A.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Juros e proveitos equiparados 12 974 12 629 14 633 17 181 15 026 14 508 14 477

2. Juros e custos equiparados 8 164 7 622 9 401 11 246 9 077 8 606 8538

3. Margem financeira (1-2) 4 809 5 007 5 231 5 935 5 949 5 902 5 939

4. Rendimento de títulos 140 113 166 213 191 160 176

5. Comissões líquidas 1 414 1 548 1 662 1 670 1 758 2 037 2 320

6. Resultado de operações financeiras 610 549 625 417 437 529 481

7. Resultados em empresas assoc. e filiais exc. da consolidação (líq.) (a) 102 62 228 147 112 370 361

8. Outros proveitos de exploração (líq.) 425 442 408 641 707 842 945

9. Outros resultados correntes (4+5+6+7+8) 2 691 2 714 3 090 3 089 3 206 3 937 4 283

10. Produto bancário (3+9) 7 500 7 721 8 321 9 024 9 154 9 839 10 222

11. Custos com o pessoal 2 525 2 608 2 626 2 722 2 812 2 949 3 025

12. Fornecimentos e serviços de terceiros 1 531 1 626 1 625 1 849 1 929 2 021 2 135

13. Custos administrativos (11+12) 4 056 4 234 4 251 4 571 4 740 4 970 5 160

14. Resultado bruto global (10-13) 3 444 3 487 4 070 4 453 4 414 4 869 5 062

15. Resultados extraordinários 327 813 643 30 163 184 -20

16. Amortizações do exercício 613 640 590 625 667 677 685

17. Provisões líquidas 1 081 1 356 1 501 1 191 1 713 1 683 1 699

18. Resultados antes de impostos e de minoritários (14+15-16-17) 2 078 2 303 2 623 2 666 2 197 2 693 2 657

19. Impostos sobre lucros do exercício 473 418 457 427 369 389 321

20. Resultados antes de minoritários(b) (18-19) 1 605 1 885 2 166 2 240 1 828 2 304 2 336

21. Interesses minoritários (líquidos) 364 454 494 410 340 390 426

22. Resultado do exercício (20-21) 1 241 1 431 1 672 1 829 1 488 1 914 1 910

Por memória:

Activo médio 190 527 204 773 237 223 264 753 280 795 294 640 306 275

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Demonstração elaborada de acordo com as regras contabilísticas em vigor até Dezembro de 2004. (a) Na rubrica “Resultados em empresas associadas e em filiais excluídas da consolidação” é registada a parte dos resultados gerados pelas empresas participadas que não consolidam nos grupos bancários considera-

dos, parte essa atribuível ao grupo em função da percentagem de participação detida nessas empresas. Empresas associadas são aquelas em que existe uma influência significativa na gestão, presumindo-se que tal existe quando a participação corresponda a, pelo menos, 20 por cento dos direitos de voto. Por seu lado, as

empresas filiais excluídas da consolidação são aquelas em que, pese embora exista uma influência relevante na gestão, são desenvolvidas actividades incompatíveis com o objectivo das contas consolidadas, nomeadamente as empresas comerciais, industriais, agrícolas e de seguros. (b) O resultado antes de interesses mino-

ritários permite ter uma medida mais rigorosa dos resultados gerados por todo o activo consolidado, devendo por isso ser utilizado para efeitos de comparação com a rendibilidade em base individual.
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Quadro A.5

BALANÇO DOS BANCOS DOMÉSTICOS

Base consolidada

Em milhões de euros

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Caixa e activos face a bancos centrais 8 090 10 127 7 996 8 911 7 795 14 651 7 803

dos quais: caixa e activos face ao Banco de Portugal 7 903 9 378 7 270 7 899 6 957 13 613 6 853

Aplicações em outras instituições de crédito 24 436 21 464 20 470 21 495 22 020 23 029 25 401

no país n.d. n.d. 8 539 10 013 7 583 6 246 7 528

no estrangeiro n.d. n.d. 11 931 11 482 14 437 16 783 17 873

Crédito sobre clientes (líquido de provisões) 95 878 120 529 134 819 150 840 160 391 164 170 172 314

crédito vencido n.d. n.d. 2 933 3 268 3 835 4 247 3 564

provisões 2 451 2 241 2 038 2 252 2 451 2 994 2 815

Títulos e imobilizações financeiras (líquidos de provisões) 31 320 29 870 33 778 32 895 28 573 29 992 32 408

dos quais: Títulos de emissores públicos (valor bruto) n.d. n.d. 9 185 9 471 8 393 8 340 9 124

Imobilizado não financeiro 4 252 4 401 3 976 4 105 3 961 3 839 3 571

Outros activos 8 403 9 317 9 475 10 772 11 140 12 417 12 763

Total do activo 172 379 195 708 210 514 229 019 233 880 248 099 254 258

Recursos de bancos centrais 1 596 2 979 3 133 2 611 1 272 2 923 1 326

dos quais: do Banco de Portugal 1 383 2 658 3 300 2 258 1 031 2 766 3 195

Recursos de outras instituições de crédito 32 756 35 502 40 223 40 107 37 360 34 233 29 725

no país n.d. n.d. 7 812 9 857 6 564 4 660 6 248

no estrangeiro n.d. n.d. 32 411 30 250 30 796 29 574 23 477

Recursos de clientes 110 268 120 976 119 381 126 449 129 669 133 938 137 732

Por residência do cliente:

Depósitos de clientes residentes n.d. n.d. 95 144 98 779 101 630 102 175 106 339

Depósitos de clientes não residentes n.d. n.d. 24 237 27 670 28 038 31 762 31 392

Por tipo de depósito:

Depósitos à ordem 35 655 42 062 41 040 44 603 47 708 47 931 49 753

Depósitos a prazo e de poupança 74 561 78 911 78 341 81 845 81 960 86 006 87 978

Responsabilidades representadas por títulos 5 970 11 589 20 632 29 635 34 608 43 629 49 764

das quais: obrigações 4 808 9 370 16 746 25 611 28 952 35 676 40 198

Passivos subordinados 3 625 4 233 4 808 7 126 7 835 8 042 8 422

Provisões 1 740 2 153 2 412 2 601 2 751 2 685 2 940

Outros passivos 5 429 5 302 7 417 7 048 6 730 7 731 7 942

Capitais próprios 10 996 12 975 12 508 13 442 13 654 14 917 16 409

Resultado líquido do exercício 1 241 1 431 1 672 1 829 1 488 1 914 1 910

Total do passivo e capitais próprios 172 379 195 708 210 514 229 019 233 880 248 099 254 258

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Demonstração elaborada de acordo com as regras contabilísticas em vigor até Dezembro de 2004. n.d. - não disponível.
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Quadro A.6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS BANCOS DOMÉSTICOS

Base consolidada

Em milhões de euros

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Juros e proveitos equiparados 11 761 11 414 12 336 14 101 12 275 11 322 11 225

2. Juros e custos equiparados 7 196 6 691 7 815 9 035 7 172 6 383 6 283

3. Margem financeira (1-2) 4 565 4 722 4 521 5 066 5 103 4 939 4 942

4. Rendimento de títulos 132 98 161 180 159 127 141

5. Comissões líquidas 1 312 1 443 1 479 1 427 1 494 1 691 1 918

6. Resultado de operações financeiras 595 534 573 338 363 488 434

7. Resultados em empresas assoc. e filiais exc. da consolidação (líq.) (a) 88 48 205 123 97 336 318

8. Outros proveitos de exploração (líq.) 408 422 359 558 618 742 847

9. Outros resultados correntes (4+5+6+7+8) 2 536 2 545 2 777 2 626 2 731 3 384 3 657

10. Produto bancário (3+9) 7 101 7 268 7 298 7 692 7 834 8 323 8 600

11. Custos com o pessoal 2 385 2 456 2 264 2 292 2 430 2 527 2 596

12. Fornecimentos e serviços de terceiros 1 419 1 501 1 392 1 584 1 659 1 717 1 812

13. Custos administrativos (11+12) 3 804 3 957 3 656 3 877 4 089 4 244 4 408

14. Resultado bruto global (10-13) 3 297 3 311 3 642 3 816 3 745 4 079 4 192

15. Resultados extraordinários 335 744 384 65 188 202 17

16. Amortizações do exercício 582 611 518 538 584 589 592

17. Provisões líquidas 1 059 1 318 1 094 1 030 1 521 1 457 1 513

18. Resultados antes de impostos e de minoritários (14+15-16-17) 1 990 2 125 2 414 2 312 1 827 2 234 2 104

19. Impostos sobre lucros do exercício 454 397 421 372 311 311 227

20. Resultados antes de minoritários (b) (18-19) 1 537 1 728 1 993 1 940 1 516 1 923 1 877

21. Interesses minoritários (líquidos) 364 454 452 365 302 352 384

22. Resultado do exercício (20-21) 1 173 1 275 1 541 1 575 1 215 1 571 1 493

Por memória:

Activo médio 172 379 184 044 200 744 218 879 230 577 242 094 246 779

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Demonstração elaborada de acordo com as regras contabilísticas em vigor até Dezembro de 2004. (a) Na rubrica “Resultados em empresas associadas e em filiais excluídas da consolidação” é registada a parte dos resultados gerados pelas empresas participadas que não consolidam nos grupos bancários considera-

dos, parte essa atribuível ao grupo em função da percentagem de participação detida nessas empresas. Empresas associadas são aquelas em que existe uma influência significativa na gestão, presumindo-se que tal existe quando a participação corresponda a, pelo menos, 20 por cento dos direitos de voto. Por seu lado, as

empresas filiais excluídas da consolidação são aquelas em que, pese embora exista uma influência relevante na gestão, são desenvolvidas actividades incompatíveis com o objectivo das contas consolidadas, nomeadamente as empresas comerciais, industriais, agrícolas e de seguros. (b) O resultado antes de interesses mino-

ritários permite ter uma medida mais rigorosa dos resultados gerados por todo o activo consolidado, devendo por isso ser utilizado para efeitos de comparação com a rendibilidade em base individual.
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Quadro A.7

BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2006* 2007*

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 555 6 205 6907 7 156 8 105

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 25 041 30 876 31442 41 841 41 003

No país n.d. 5 748 5763 7 848 10 720

No estrangeiro n.d. 25 127 25679 33 993 30 283

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 12 900 18 150 20 137 22 635 22 742

Títulos de capital n.d. 853 1 301 1 684 1 691

Instrumentos de dívida n.d. 12 221 12 734 14 500 13 173

Outros n.d. 5 076 6 102 6 451 7 877

Activos financeiros disponíveis para venda 14 806 14 037 17 965 20 323 26 566

Títulos de capital n.d. 4 169 6 077 6 153 7 766

Instrumentos de dívida n.d. 8 909 11 468 13 724 18 100

Outros n.d. 959 420 446 700

Investimentos detidos até à maturidade 520 718 663 1 060 1 116

Derivados de cobertura 692 816 1 096 1 501 1 376

Investimento em filiais 2 613 3 475 4 070 4 089 3 465

Crédito a clientes líquido 182 717 199 873 222 898 239 028 275 676

Activos titularizados e não desreconhecidos 12 157 14 186 15 391 16 199 19 317

do qual: Crédito a clientes 12 157 14 186 15 372 16 181 19 320

Activos tangíveis e intangíveis 3 611 3 886 4 232 4 401 4 880

Outros activos 9 799 13 768 13 269 14 441 14 415

Total do activo 272 411 305 989 338 070 372 674 418 660

Recursos de bancos centrais 3 542 6 215 1 739 1 901 5 550

Recursos de outras instituições de crédito 33 315 38 840 42 921 60 862 66 671

No país n.d. 5 384 4077 4 863 5 962

No estrangeiro n.d. 33 457 38843 55 999 60 709

Recursos de clientes e outros empréstimos 142 784 149 139 156 633 166 678 181 815

Responsabilidades representadas por títulos 55 694 62 807 81 254 82 774 96 875

Passivos subordinados 9 887 9 973 9 890 10 112 11 142

Passivos Financeiros de negociação 2 589 4 306 5 397 7 277 9 985

Derivados de cobertura 562 956 1 744 1 881 2 002

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de titularização 0 2 363 4 130 4 226 4 592

Outros passivos 10 013 13 608 12 641 13 831 14 053

Total do passivo 258 386 288 208 316 349 349 543 392 685

Capital 14 025 17 782 21 721 23 131 25 974

Total do passivo e situação líquida 272 411 305 989 338 070 372 674 418 660

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: * Alteração do conjunto de instituições bancárias analisado, passando a incluir as instituições que adoptaram as normas internacionais de contabilidade na elaboração das res-

pectivas demonstrações financeiras apenas em 2006. n.d. - não disponível.
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Quadro A.8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2006* 2007*

1. Juros e rendimentos similares 12 622 13 977 17 258 18 790 24 488

2. Juros e encargos similares 7 504 8 601 11 273 12 322 17 149

3. Margem financeira (1-2) 5 119 5 375 5 985 6 468 7 339

4. Rendimentos de instrumentos de capital 161 217 164 168 203

5. Rendimentos de serviços e comissões líquido 1 923 2 212 2 473 2 602 2 933

6. Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor 346 505 -40 -54 -170

7. Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 104 663 455 445 1 083

8. Resultados de reavaliação cambial 208 53 498 563 403

9. Resultados de alienação de outros activos financeiros 72 366 758 777 306

10. Outros resultados líquidos de exploração 602 417 596 643 619

11. Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 8 535 9 809 10 890 11 612 12 716

12. Custos com o pessoal 3 667 3 300 3 348 3 530 3 719

13. Gastos gerais administrativos 1 891 1 956 2 020 2 226 2 528

14. Amortizações do exercício 562 465 445 462 515

15. Provisões líquidas de reposições e anulações 279 187 129 149 192

16. Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 1 012 1 138 1 069 1 135 1 606

17.Diferenças de consolidação negativas 0 0 0 0 -12

18. Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) 624 217 231 231 298

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 1 749 2 981 4 109 4 341 4 467

20. Imposto sobre os lucros do exercício 228 401 722 776 710

21. Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 1 521 2 580 3387 3 565 3 757

22. Interesses minoritários (líquidos) 236 383 579 607 683

23. Resultado líquido (21-22) 1 284 2 197 2807 2 958 3 074

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: * Alteração do conjunto de instituições bancárias analisado, passando a incluir as instituições que adoptaram as normas internacionais de contabilidade na elaboração das respectivas demonstrações financeiras apenas em 2006.
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Quadro A.9

BALANÇO DOS BANCOS DOMÉSTICOS (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2006* 2007*

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 955 5 548 6 200 6 254 7 084

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 21 629 25 780 27 037 30 240 27 491

No país n.d. 4 795 4 700 5 650 8 448

No estrangeiro n.d. 20 985 22 337 24 590 19 044

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 12 038 16 302 17 822 19 561 19 683

Títulos de capital n.d. 622 1 127 1 211 1 360

Instrumentos de dívida n.d. 11 720 12 213 13 819 12 480

Outros n.d. 3 960 4 482 4 530 5 844

Activos financeiros disponíveis para venda 13 206 13 117 17 139 17 797 22 164

Títulos de capital n.d. 3 775 5 818 5 890 7 692

Instrumentos de dívida n.d. 8 383 10 901 11 486 13 786

Outros n.d. 959 420 421 686

Investimentos detidos até à maturidade 495 693 663 681 525

Derivados de cobertura 669 680 885 891 901

Investimento em filiais 2 396 3 204 3 705 3 710 3 038

Crédito a clientes líquido 157 128 171 226 190 921 192 546 224 509

Activos titularizados e não desreconhecidos 5 214 5 316 7 332 8 141 8 832

do qual: Crédito a clientes 5214 5 316 7 314 8 122 8 835

Activos tangíveis e intangíveis 2 962 3 220 3 527 3 605 3 824

Outros activos 9 006 12 983 12 145 12 897 13 161

Total do activo 231 697 258 068 287 376 296 323 331 213

Recursos de bancos centrais 1 010 851 1 736 1 803 3 320

Recursos de outras instituições de crédito 24 751 27 441 31 238 33 285 34 407

No país n.d. 4 610 3 569 4 028 5 084

No estrangeiro n.d. 22 833 27 669 29 257 29 322

Recursos de clientes e outros empréstimos 124 770 130 933 139 056 141 546 154 070

Responsabilidades representadas por títulos 49 509 56 715 67 989 68 848 82 225

Passivos subordinados 8 959 8 702 8 851 9 008 9 953

Passivos Financeiros de negociação 1 921 3 150 3 572 5 092 7 207

Derivados de cobertura 539 822 1 350 1 350 1 625

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de titularização 0 2 363 4 130 4 226 4 592

Outros passivos 8 693 12 439 11 525 12 321 12 718

Total do passivo 220 151 243 415 269 445 277 479 310 117

Capital 11 546 14 654 17 931 18 843 21 095

Total do passivo e situação líquida 231 697 258 068 287 376 296 322 331 212

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: * Alteração do conjunto de instituições bancárias analisado, passando a incluir as instituições que adoptaram as normas internacionais de contabilidade na elaboração das res-

pectivas demonstrações financeiras apenas em 2006. n.d. - não disponível.
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Quadro A.10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS BANCOS DOMÉSTICOS (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2006* 2007*

1. Juros e rendimentos similares 10 255 11 192 13 642 14 039 18 484

2. Juros e encargos similares 5 959 6 669 8 552 8 782 12 574

3. Margem financeira (1-2) 4 297 4 523 5 090 5 257 5 911

4. Rendimentos de instrumentos de capital 141 198 156 157 193

5. Rendimentos de serviços e comissões líquido 1 610 1 835 2 028 2 078 2 337

6. Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor 280 470 -45 -6 -262

7. Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 120 643 412 410 1 017

8. Resultados de reavaliação cambial 213 29 488 490 386

9. Resultados de alienação de outros activos financeiros 66 364 710 713 266

10. Outros resultados líquidos de exploração 540 356 542 547 495

11. Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 7 267 8 419 9 382 9 646 10 343

12. Custos com o pessoal 3 178 2 917 2 914 2 976 3 110

13. Gastos gerais administrativos 1 667 1 717 1 780 1 825 2 017

14. Amortizações do exercício 482 386 361 368 404

15. Provisões líquidas de reposições e anulações 197 180 139 139 171

16. Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 835 993 919 944 1 339

17. Diferenças de consolidação negativas 0 0 0 0 -12

18. Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) 587 164 160 160 178

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 1 498 2 390 3 430 3 555 3 491

20. Imposto sobre os lucros do exercício 196 296 584 609 531

21. Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 1 302 2 094 2 846 2 946 2 960

22. Interesses minoritários (líquidos) 197 362 551 579 647

23. Resultado líquido (21-22) 1 105 1 732 2 295 2 367 2 313

Fonte: Banco de Portugal.

Notas: * Alteração do conjunto de instituições bancárias analisado, passando a incluir as instituições que adoptaram as normas internacionais de contabilidade na elaboração das respectivas demonstrações financeiras apenas em 2006.
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Quadro A.11

ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004* 2005* 2006*

1. Fundos próprios

1.1. Fundos próprios de base 9 715 11 026 12 991 13 238 13 351 13 966 14 950 13 729 14 891 17 851

1.2. Fundos próprios complementares 3 834 4 269 5 026 7 030 7 809 8 313 8 567 8 337 10 776 9 914

1.3. Deduções 821 513 2 273 2 999 2 829 2 617 2 319 2 092 1 948 2 405

1.4. Fundos próprios suplementares 13 27 0 1 0 2 2 1 0 0

Total dos fundos próprios 12 740 14 809 15 745 17 270 18 331 19 664 21 200 19 975 23 719 25 360

2. Requisitos de fundos próprios

2.1. Rácio de solvabilidade 8 748 10 652 13 184 14 094 14 687 15 304 15 747 15 096 16 213 17 968

2.2. Riscos de posição 234 181 284 289 220 365 531 488 493 468

2.3. Riscos de liquidação e contraparte 38 48 31 41 41 45 53 53 67 70

2.4. Riscos cambiais 135 79 135 87 87 87 44 41 57 92

2.5. Outros requisitos 0 0 21 1 0 0 1 1 1 2

Total dos requisitos de fundos próprios 9 154 10 959 13 655 14 513 15 035 15 802 16 377 15 679 16 830 18 599

Em percentagem

3. Rácios

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 139.2 135.1 115.3 119 121.9 124.4 129.5 127.4 140.9 136.4

3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5) 11.1 10.8 9.2 9.5 9.8 10 10.4 10.2 11.3 10.9

3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5) 8.5 8.0 7.6 7.3 7.1 7.1 7.3 7.0 7.1 7.7

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: * Quebra de série associada à introdução das normas internacionais de contabildiade (NIC), que implicou, adicionalmente, uma redefinição do conjunto analisado de instituições bancárias.
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Quadro A.12

ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO - BASILEIA II

Base consolidada

Em milhões de euros

Instrução 25/97- Basileia I 2006 2007 Instrução 23/2007 - Basileia II

1. Fundos próprios 1. Fundos próprios
18 806 1.1. Fundos próprios de base totais para efeitos de solvabilidade

1.1. Fundos próprios de base 18 917 19 665 1.1.1. Fundos próprios de base (brutos)
860 1.1.2. Deduções aos fundos próprios de base

10 603 1.2. Fundos próprios complementares totais para efeitos de solvabilidade
1.2. Fundos próprios complementares 10 076 11 453 1.2.1. Fundos próprios complementares (brutos)

850 1.2.2. Deduções aos fundos próprios complementares
1.3. Deduções 2 415 745 1.3. Deduções aos fundos próprios totais
1.4. Fundos próprios suplementares 4 17 1.4. Fundos próprios suplementares totais disponíveis para cobertura de riscos de mercado

Total dos fundos próprios 26 582 28 680 Total dos fundos próprios

2. Requisitos de fundos próprios 2. Requisitos de fundos próprios
21 657 2.1. Requisitos de FP para risco de crédito, risco de crédito de contraparte e transacções incompletas

198 2.1.1. Método Padrão
2.1. Exigidos pelo Aviso nº 1/93 (Rácio de solvabilidade) 18 546 21 340 2.1.2. Risco de crédito (Aviso n.º 1/93) - derrogação transitória do método padrão
2.2. Riscos de liquidação e contraparte 72 118 2.1.3. Trans. Incomp. e risco de crédito de contraparte (carteira de negociação) - derrogação transitória

0 2.2.Risco de liquidação
761 2.3.Requisitos de fundos próprios para riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias

2.3. Riscos de posição - Intrumentos de dívida 476 527 2.3.1. Instrumentos de dívida
2.4. Riscos de posição - Títulos de capital 103 111 2.3.2. Títulos de capital
2.5. Riscos cambiais 94 94 2.3.3. Riscos cambiais
2.6. Riscos de mercadorias 1 30 2.3.4. Risco de mercadorias

13 2.4.Requisitos de fundos próprios para risco operacional
2.7. Requisitos de fundos próprios - Despesas gerais fixas 0 0 2.5.Requisitos de fundos próprios - Despesas gerais fixas
2.8. Grandes riscos - Carteira de negociação 0 0 2.6.Grandes riscos - Carteira de negociação
2.9. Outros requisitos 1 0 2.7.Requisitos transitórios de fundos próprios ou outros requisitos de fundos próprios

Total dos requisitos de fundos próprios 19 292 22 431 Total dos requisitos de fundos próprios

Em percentagem
3. Rácios 3. Rácios

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 137.8 127.9 3.1. Fundos próprios/Requisitos totais
3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5) 11.0 10.2 3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5)
3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5) 7.8 6.7 3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5)

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Quebra de série resultante da alteração dos modelos de reporte prudenciais.




