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1. APRECIAÇÃO GLOBAL

A cri se nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, ini ci a da no Ve rão de 2007 e que se exa cer bou em

Se tem bro de 2008, bem como a sua cres cen te in te rac ção com a de sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó -

mi ca glo bal, têm con di ci o na do de for ma mar can te o en qua dra men to em que o sis te ma ban cá rio por -

tu guês de sen vol ve a sua acti vi da de. Sen do a eco no mia por tu gue sa uma pe que na eco no mia

in te gra da eco nó mi ca e fi nan ce i ra men te, os ban cos por tu gue ses fo ram afec ta dos por es tas per tur ba -

ções de ca rác ter glo bal. A actual cri se, que cons ti tui um dos epi só di os mais se ve ros das úl ti mas dé ca -

das, tra du ziu-se numa fase ini cial em for tes di fi cul da des no fun ci o na men to da ge ne ra li da de dos

mer ca dos de dí vi da por gros so, in clu in do os mer ca dos mo ne tá ri os, re flec tiu-se pos te ri or men te em

que das de co ta ções e au men to da vo la ti li da de nos mer ca dos de acções e, mais recentemente, com a

progressiva transmissão dos seus efeitos à actividade económica, numa crescente materialização do

risco de crédito.

Dada a re le vân cia que o fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da por gros so as su miu para a ex pan são

da acti vi da de dos ban cos por tu gue ses nos anos an te ri o res ao de fla grar da cri se fi nan cei ra, em li nha

com a ten dên cia in ter na cio nal, bem como a sen si bi li da de de al guns ele men tos do ba lan ço (e dos res -

pec ti vos fun dos de pen sões) a flu tu a ções nos mer ca dos ac ci o nis tas, a mag ni tu de, per sis tên cia e in -

ten si fi ca ção dos de sen vol vi men tos in ter na ci o na is po ten ci a ram um abran da men to da acti vi da de dos

ban cos e uma re vi são das res pec ti vas es tra té gi as de ges tão de ac ti vos e pas si vos. Note-se, con tu do,

que os ban cos por tu gue ses têm re ve la do uma ele va da ca pa ci da de de adap ta ção a este con tex to par -

ti cu lar men te ad ver so, con se guin do continuar a desempenhar a sua função de intermediação

financeira, para o que têm contribuído factores de diferente natureza.

Em pri me i ro lu gar, são de des ta car fac to res que se re la ci o nam com a si tua ção de par ti da, quer da

eco no mia, quer da es tru tu ra de ba lan ço dos pró prios ban cos. No pri me i ro caso avul ta a au sên cia de

uma bo lha es pe cu la ti va no mer ca do imo bi liá rio com con se quên ci as po si ti vas para a si tua ção fi nan -

cei ra das em pre sas e dos par ti cu la res e, con se quen te men te, dos ban cos. No se gun do caso, é de sa -

lien tar, por um lado, que em bo ra o fi nan cia men to dos ban cos por tu gue ses es te ja ex pos to às

per tur ba ções dos mer ca dos in ter na ci o na is de dí vi da por gros so, o fac to de este fi nan cia men to ser ge -

ne ri ca men te de no mi na do em eu ros e ca rac te ri za do por ma tu ri da des mé di as/lon gas tem fa ci li ta do o

ajus ta men to dos ban cos por tu gue ses no con tex to da actual cri se, evi tan do que este se fi zes se de for -

ma abrup ta. Por ou tro lado, a car tei ra de ac ti vos dos ban cos por tu gue ses não se en con tra ex pos ta

ma te ri al men te aos ac ti vos com ple xos que es tão na base da pre sen te cri se, mui to em bo ra se te nham

ve ri fi ca do per das sig ni fi ca ti vas de va lor da car tei ra de tí tu los, de cor ren tes no mea da men te da trans -

mis são das per tur ba ções do mer ca do da dí vi da aos mer ca dos ac ci o nis tas. Adi cio nal men te, ape sar

da ti tu la ri za ção de cré di to as su mir uma im por tân cia si gni fi ca ti va no caso por tu guês, ten do cres ci do

subs tan ci al men te a par tir de 2002, re fe re-se pre do mi nan te men te a em prés ti mos à ha bi ta ção, não

sen do a ma i o ria dos ac ti vos ti tu la ri za dos des re co nhe ci da dos ba lan ços das ins ti tui ções, uma vez que

tal só pode ocor rer quan do há uma trans fe rên cia de to dos os ris cos e be ne fí ci os dos ac ti vos. Este fac -

to con tri bui para que as ins ti tui ções ban cá rias, por um lado, efec tu em uma ade qua da ava li a ção dos

ris cos an tes da re a li za ção das ope ra ções e, por ou tro, con ti nu em a acom pa nhar a ca pa ci da de dos cli -

en tes para ser vir a dí vi da, mes mo após a sua con cre ti za ção. No caso dos ban cos por tu gue ses, as

prin ci pais mo ti va ções para a ti tu la ri za ção de em prés ti mos re la ci o na ram-se com a trans for ma ção de

ac ti vos ilí qui dos em ac ti vos lí qui dos (fon te de li qui dez) e com a di mi nui ção dos cus tos de

financiamento. Neste contexto, refira-se ainda que os incentivos para a realização de operações de

titularização relacionados com requisitos de capital são relativamente limitados, uma vez que os
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bancos retêm normalmente em balanço a parcela de títulos com maior grau de subordinação, a qual

tem associado um ponderador bastante elevado na determinação do rácio de capital.

Em se gun do lu gar, os ban cos por tu gue ses, à se me lhan ça de ou tros ban cos eu ro peus, têm ti ra do par -

ti do das al te ra ções ao en qua dra men to re gu la men tar da po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma, bem

como da con ces são de ga ran ti as es ta ta is pelo go ver no por tu guês para a emis são de dí vi da ti tu la da

pe los ban cos, em sin to nia com as de ci sões dos go ver nos eu ro peus e de ou tras eco no mias avan ça -

das. Fi nal men te, a si tua ção de li qui dez dos ban cos por tu gue ses tem be ne fi ci a do des de o eclo dir da

pre sen te cri se dos ajus ta men tos da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros do pú bli co, em es pe cia l dos par ti -

cu la res, num con tex to de maio r aver são ao ris co e, con se quen te men te, me nor ape tên cia por ac ti vos

fi nan cei ros mais sen sí ve is a flu tu a ções de mer ca do, o que se tra du ziu no au men to da pro cu ra de de -

pó si tos ban cá rios. Será tam bém de re al çar a este res pe i to que os ban cos tam bém têm adop ta do es -

tra té gi as mais competitivas de captação de depósitos de clientes, traduzidas numa maior

aproximação da sua remuneração às taxas de juro do mercado monetário. 

Ape sar de evi den ci ar um abran da men to face ao for te cres ci men to re gis ta do nos anos an te ri o res ao

eclo dir da cri se, os ban cos por tu gue ses con se gui ram man ter um cres ci men to ele va do da sua acti vi -

da de, me di da pelo ac ti vo to tal, em base con so li da da (8.2 por cen to). A de sa ce le ra ção da acti vi da de

ban cá ria foi tam bém ob ser va da a ní vel in ter na cio nal, sen do par ti cu lar men te pro nun ci a da para os

ban cos que apre sen tam uma maio r sen si bi li da de do ac ti vo a flu tu a ções dos pre ços de mer ca do de tí -

tu los, ten do em con ta as acen tu a das des va lo ri za ções ve ri fi ca das nes ses mer ca dos. No caso dos

ban cos por tu gue ses, a car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros caiu 15 por cen to em 2008 mas

apre sen ta um peso li mi ta do no to tal do ac ti vo, o qual é cla ra men te do mi na do pela car tei ra de cré di to a

cli en tes, que re pre sen ta mais de dois ter ços do ba lan ço e re gis tou um cres ci men to pró xi mo de 10 por

cen to. A que da da car tei ra de tí tu los e ac ti vos fi nan cei ros re flec tiu a evo lu ção dos pre ços dos tí tu los,

bem como a ali e na ção de par ti ci pa ções re a li za da pe los maio res gru pos ban cá rios. A evo lu ção do cré -

di to a cli en tes re flec tiu, em par te, o con tri bu to da acti vi da de in ter na cio nal de sen vol vi da por al guns dos 

prin ci pais gru pos ban cá rios por tu gue ses. A ní vel in ter no, os em prés ti mos a so ci e da des não fi nan cei -

ras con ti nua ram a apre sen tar um cres ci men to mui to for te, se bem que em abran da men to a par tir do fi -

nal de 2008. Adi cio nal men te, as so ci e da des não fi nan cei ras emi ti ram mon tan tes subs tan ci a is de

pa pel co mer ci al em lar ga me di da to ma do pe los ban cos. No que se re fe re aos par ti cu la res, os em prés -

ti mos à ha bi ta ção pros se gui ram a ten dên cia de de sa ce le ra ção, evi den te des de 2006, e que se acen -

tuou a par tir da se gun da me ta de de 2008. Os em prés ti mos a par ti cu la res para con su mo e ou tros fins

man ti ve ram um cres ci men to elevado na primeira metade de 2008, desacelerando de forma

acentuada desde então. O menor crescimento dos empréstimos ao sector privado não financeiro

ocorreu num contexto de maior restritividade por parte dos bancos nos critérios de concessão de

novos créditos, bem como de uma quebra do lado da procura de crédito.

Num con tex to de cri se fi nan cei ra e eco nó mi ca glo bal, tra du zi da de sig na da men te em per tur ba ções no

fun ci o na men to dos mer ca dos in ter na ci o na is de dí vi da por gros so, os ban cos por tu gue ses têm vin do a 

ajus tar a sua es tru tu ra de fi nan cia men to, de for ma a mi ti gar o im pac to des tas per tur ba ções so bre a

sua acti vi da de, ren di bi li da de e sol va bi li da de. Em tra ços ge ra is, a ex pan são da acti vi da de do sis te ma

ban cá rio por tu guês foi sus ten ta da fun da men tal men te por um in cre men to dos de pó si tos de cli en tes,

mas tam bém pelo re cur so acres ci do a ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma e, em me nor

me di da, pela ma nu ten ção de al gum aces so aos mer ca dos in ter na ci o na is de dí vi da por gros so. Con tu -

do, é de re al çar que se re gis tou uma que da das res pon sa bi li da des re pre sen ta das por tí tu los em De -

zem bro de 2008. Pa ra le la men te, à se me lhan ça do ob ser va do para um con jun to de ban cos eu ro peus,

re gis tou-se um au men to na in ten si da de de uti li za ção dos ca pi tais pró prios pe los ban cos por tu gue ses, 

ou seja, um au men to da ala van ca gem fi nan cei ra, de fi ni da pelo rá cio entre o activo total e os capitais
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próprios, apesar dos aumentos de capital ocorridos no ano. Refira-se que, considerando a relação

entre capital tangível e activo tangível, se chega a idêntica conclusão.

A for te ace le ra ção dos de pó si tos de cli en tes (cres ci men to de 12 por cen to em De zem bro de 2008)

con tri bu iu para uma me lho ria da po si ção es tru tu ral de li qui dez do sis te ma ban cá rio por tu guês, con for -

me ilus tra do pela re du ção do rá cio en tre cré di to e de pó si tos, em par ti cu lar para as ins ti tui ções do més -

ti cas. As di fi cul da des de fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da por gros so fi ze ram-se sen tir

so bre tu do nos pra zos mé dios e lon gos, pelo que os ban cos por tu gue ses, em bo ra con ti nu an do a emi -

tir nes tes mer ca dos, fi ze ram-no com ma tu ri da des mais re du zi das e tam bém com custos mais

elevados, em linha com o observado para a generalidade dos bancos a nível global.

No con jun to de 2008, os ban cos con se gui ram emi tir um vo lu me bas tan te si gni fi ca ti vo de dí vi da. De

fac to, os ban cos por tu gue ses emi ti ram 17 mil mi lhões de eu ros de obri ga ções, que cons ti tuem o seu

prin ci pal ins tru men to de fi nan cia men to atra vés de dí vi da ti tu la da, sen do que 40 por cen to das obri ga -

ções emi ti das em 2008 fo ram obri ga ções hi po te cá ri as. Estas obri ga ções têm sub ja cen te um grau de

ris co me nor para os in ves ti do res, uma vez que são ga ran ti das por em prés ti mos à ha bi ta ção, que

cons ti tuem um pa tri mó nio au tó no mo na car tei ra dos ban cos. Não obs tan te, as sis tiu-se em 2008 a

uma forte redução das emissões líquidas de obrigações, globalmente consideradas.

Re fi ra-se que em 2009 irá ven cer cer ca de 18 por cen to do sal do vivo de obri ga ções de ban cos por tu -

gue ses. Até fi nal de Abril, mais de me ta de des se mon tan te já ti nha sido emi ti do nos mer ca dos obri ga -

ci o nis tas, re flec tin do al gu ma me lho ria nas con di ções de emis são de dí vi da ti tu la da nos pri me i ros

me ses de 2009. Con tu do, dada a per sis tên cia de al gu mas di fi cul da des no aces so a este tipo de fi nan -

cia men to, as ga ran ti as con ce di das pelo go ver no por tu guês à emis são de dí vi da pe los ban cos con ti -

nuam a as su mir um pa pel im por tan te, fa ci li tan do o re fi nan cia men to dos seus pas si vos nes tes

mer ca dos. A uti li za ção des tas ga ran ti as per mi te aos ban cos por tu gue ses ter aces so a fi nan cia men to

de mé dio pra zo nos mer ca dos por gros so, su por tan do um pré mio de ris co in fe rior ao das obri ga ções

sem ga ran tia. Con tu do, os ban cos têm de pa gar ao Esta do uma co mis são de 50 p.b., a que acres ce o

pré mio do seu cre dit de fa ult swap (ou de ban cos se me lhan tes, caso não exis ta cre dit de fa ult swap

para esse emi ten te) se o tí tu lo for emi ti do com uma ma tu ri da de su pe rior a 1 ano. Em 2008 foi efec tua -

da ape nas uma emis são de obri ga ções com ga ran tia es ta tal, pela CGD, sen do que ou tros ban cos re -

cor re ram a es tas ga ran ti as já em 2009. Ape sar do en qua dra men to par ti cu lar men te des fa vo rá vel, os

ban cos por tu gue ses têm con ti nu a do a conseguir emitir dívida titulada mesmo sem garantia estatal.

De facto, apenas cerca 45 por cento do montante emitido nos primeiros quatro meses de 2009

corresponde a emissões ao abrigo desta medida.

Em ter mos glo ba is, os gaps de li qui dez do sis te ma ban cá rio por tu guês, que es ta be le cem uma re la ção 

en tre os ac ti vos de ele va da li qui dez e os pas si vos vo lá te is, apre sen ta ram uma evo lu ção fa vo rá vel nos 

pra zos mais lon gos (até 1 ano), re flec tin do, por um lado, o au men to dos ac ti vos de ele va da li qui dez,

em par ti cu lar dos ac ti vos ele gí ve is como ga ran tia em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te -

ma, e, por outro, a redução das responsabilidades representadas por títulos.

Des te modo, mes mo num en qua dra men to par ti cu lar men te ad ver so, os ban cos por tu gue ses con se -

gui ram, em 2008, ob ter o fi nan cia men to ne ces sá rio à ex pan são re la ti va men te ele va da do cré di to. A

ten dên cia de re for ço dos re cur sos ob ti dos jun to de cli en tes cons ti tui um de sen vol vi men to po si ti vo, im -

pli can do uma me nor ex po si ção aos mer ca dos fi nan cei ros por gros so, ain da que seja ne ces sá rio ter

pre sen te que o ritmo re cen te de cres ci men to dos de pó si tos não de ve rá ser sus ten tá vel por um pe río -

do pro lon ga do, uma vez que teve sub ja cen te um acen tu a do ajus ta men to de car tei ra das fa mí lias, que

di fi cil men te po de rá vol tar a ocor rer com a mes ma mag ni tu de. As me di das de apoio ao sis te ma fi nan -

cei ro, de sig na da men te no que diz res pe i to à con ces são de ga ran ti as es ta ta is à emis são de dí vi da ti tu -

la da dos ban cos e às al te ra ções no qua dro re gu la men tar da po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma,

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Apreciação Global | Ca pí tu lo 1

11



de ve rão con ti nuar a con tri bu ir para fa ci li tar o aces so a fi nan cia men to por par te dos ban cos por tu gue -

ses, mes mo num con tex to de per sis tên cia de for tes per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros por gros -

so. Assim, a si tua ção de li qui dez dos ban cos por tu gue ses não de ve rá cons ti tuir um fac tor li mi ta ti vo ao

fi nan cia men to da eco no mia, so bre tu do num con tex to de abran da men to ex pec tá vel da pro cu ra de

empréstimos bancários, que deverá ser consentânea com a continuação da evolução favorável do

rácio entre crédito e depósitos e do gap de liquidez até um ano.

Re la ti va men te ao ris co de mer ca do, mui to em bo ra as ali e na ções de par ti ci pa ções e a re clas si fi ca ção

de al guns ac ti vos fi nan cei ros per mi tam re du zir o im pac to das flu tu a ções de mer ca do so bre a de mons -

tra ção de re sul ta dos dos ban cos por tu gue ses, es tes es tão ain da mui to ex pos tos a ris co de mer ca do,

em par ti cu lar do mer ca do ac ci o nis ta, via fun dos de pen sões dos em pre ga dos ban cá rios. De fac to,

ape sar do au men to das con tri bu i ções dos ban cos, ob ser vou-se uma re du ção si gni fi ca ti va de va lor

das car te i ras dos fun dos de pen sões em re fle xo das per tur ba ções dos mer ca dos fi nan cei ros. No en -

tan to, re gis ta ram-se al guns ga nhos ac tu a ri a is, re la ci o na dos com o au men to da taxa de des con to ac -

tu a ri al, que con tri bu í ram para re du zir o va lor das res pon sa bi li da des dos fun dos. Em De zem bro de

2008, a taxa de des con to ac tu a ri al dos prin ci pais fun dos de pen sões si tu a va-se en tre 5.5 e 6.0 por

cen to, va lo res su pe ri o res ao da taxa de ren di bi li da de mé dia da dí vi da pú bli ca por tu gue sa em 2008, o

que re pre sen ta um fac tor de ris co caso a dis cre pân cia de ní vel en tre os dois ti pos de ta xas ve nha a

per sis tir nos anos se guin tes. Dada a ele va da in cer te za so bre o de sem pe nho dos mer ca dos fi nan cei -

ros in ter na ci o na is em 2009, é possível que os desvios actuariais dos fundos de pensões voltem a ser

negativos em 2009 podendo, assim, gerar tensões acrescidas sobre o nível do rácio de solvabilidade

de algumas instituições.

No de cur so da úl ti ma dé ca da, o au men to do en di vi da men to tor nou-se um tra ço es tru tu ral mar can te

da eco no mia por tu gue sa. Em 2008, as sis tiu-se a uma evo lu ção con tras tan te do en di vi da men to dos

par ti cu la res e das so ci e da des não fi nan cei ras. Assim, no caso dos par ti cu la res ocor reu uma vir tu al

es ta bi li za ção do rá cio de en di vi da men to face ao ren di men to dis po ní vel, con sen tâ neo com um au men -

to da ca pa ci da de de fi nan cia men to do sec tor e uma in ter rup ção da ten dên cia des cen den te da res pec -

ti va taxa de pou pan ça. Pelo con trá rio, no caso das so ci e da des não fi nan cei ras, quer o rá cio de

en di vi da men to em re la ção ao PIB quer o rá cio de ala van ca gem fi nan cei ra evi den ci a ram um acrés ci -

mo subs tan ci al, re flec tin do o for te au men to das ne ces si da des de fi nan cia men to. Dado o pa pel de in -

ter me dia ção fi nan cei ra com o ex te rior de sem pe nha do pelo sis te ma ban cá rio, o en di vi da men to lí qui do 

des te sec tor face a não re si den tes sur ge como a con tra par ti da ex ter na do en di vi da men to lí qui do in ter -

no do sec tor pri va do não fi nan cei ro (par ti cu la res e so ci e da des não fi nan cei ras). Num con tex to de cri -

se eco nó mi ca e fi nan cei ra in ter na cio nal, o ele va do en di vi da men to da eco no mia por tu gue sa re for ça a

im por tân cia da aná li se da si tua ção fi nan cei ra do sec tor pri va do não fi nan cei ro para afe rir a es ta bi li da -

de fi nan cei ra, mesmo tendo em mente que os processos de ajustamento das economias no contexto

das  uniões monetárias tendem a ser prolongados, em particular na ausência de bolhas especulativas

nos mercados de activos e na presença de sistemas financeiros sólidos.

Des de o fi nal de 2007, os ní veis de in cum pri men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro re gis ta ram acrés -

ci mos subs tan ci a is, ul tra pas san do os ve ri fi ca dos du ran te a re ces são de 2003, mas man ten do-se ain -

da as sim em va lo res re la ti va men te con ti dos. Este com por ta men to vem re ver ter a ten dên cia de li gei ra

di mi nui ção ob ser va da des de o iní cio de 2004. Não obs tan te o au men to ob ser va do dos in di ca do res de

in cum pri men to, as pro vi sões es pe cí fi cas para cré di to man têm-se aci ma dos mí ni mos re gu la men ta res 

es ta be le ci dos pelo Ban co de Por tu gal. Da das as ac tu a is pers pec ti vas ma cro e co nó mi cas des fa vo rá -

veis e a in cer te za re la ti va às re per cus sões da cri se fi nan cei ra so bre a acti vi da de eco nó mi ca, e não

obs tan te a des ci da das ta xas de juro, exis te a ex pec ta ti va de um au men to si gni fi ca ti vo do in cum pri -

men to no cré di to ao sec tor pri va do não fi nan cei ro. Por um lado, o ex pec tá vel au men to do de sem pre -

go con tri bu i rá para a su bi da do in cum pri men to do cré di to a par ti cu la res. Por ou tro lado, no que diz
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res pe i to às em pre sas, a actual con jun tu ra, ali a da à ele va da ci cli ci da de de al guns sec to res da eco no -

mia, tor na ex pec tá vel um au men to das ta xas de in cum pri men to bem como da per da dado o in cum pri -

men to, caso as em pre sas não con si gam hon rar os seus pa ga men tos. De fac to, se gun do um mo de lo

de in cum pri men to que in cor po ra pro jec ções para o ci clo eco nó mi co, a pro ba bi li da de de in cum pri men -

to pre vis ta para 2009 apon ta para um acrés ci mo face a 2008 que é su pe rior ao acrés ci mo ob ser va do

en tre 2007 e 2008, si tuan do-se aci ma do má xi mo ante rior, re gis ta do em 2003. Por ou tro lado, a gra vi -

da de da si tua ção re ces si va vi vi da ac tu al men te ul tra pas sa lar ga men te o observado na anterior

recessão, o que poderá contribuir para uma maior materialização do risco de crédito nas grandes

exposições a empresas, em particular tendo em conta a forte expansão do crédito a estas empresas

em 2008, período caracterizado por uma forte desaceleração da actividade económica.

No en tan to, ape sar do ex pec tá vel au men to do rá cio de in cum pri men to do sec tor pri va do não fi nan cei -

ro, esta si tua ção não de ve rá pôr em ca u sa a es ta bi li da de fi nan cei ra. Para tal con tri bui o fac to do cré di -

to a par ti cu la res ser do mi na do pelo cré di to des ti na do à aqui si ção de ha bi ta ção pró pria. Além dis so, as 

fa mí lias por tu gue sas com ren di men tos mais bai xos têm uma par ti ci pa ção mui to li mi ta da no mer ca do

de cré di to imo bi liá rio, em com pa ra ção com as fa mí lias de ren di men to mais ele va do e com a si tua ção

mé dia na área do euro. Adi cio nal men te, ape sar de exis tir al gu ma ex po si ção a fa mí lias jo vens com

ele va do ní vel de en di vi da men to, deve no tar-se que nes ta fa i xa etá ria, nos ca sos em que o ren di men to 

é mais in cer to, é usu al os ban cos so li ci ta rem ga ran ti as pes soais. Acres ce ain da o fac to de não exis tir

evi dên cia de va lo ri za ções ex ces si vas nos pre ços da ha bi ta ção em Por tu gal. Ain da as sim, não será de 

ex clu ir a pos si bi li da de de al gum ajus ta men to dos pre ços nes te mer ca do. Este po de rá re sul tar do con -

tex to de cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra que con di ci o na a pro cu ra de ac ti vos imo bi liá ri os por via das ex -

pec ta ti vas acer ca da evo lu ção do ren di men to e dos pró prios pre ços no mer ca do imo bi liá rio, bem

como de uma me nor dis po ni bi li da de de fi nan cia men to ban cá rio para este tipo de investimento. Por

seu turno, as medidas de política monetária e governamentais de apoio às empresas, em particular às 

pequenas e médias empresas, poder-se-ão revelar importantes na mitigação do risco de crédito.

O eclo dir da cri se fi nan cei ra no Ve rão de 2007 ti nha já afec ta do de for ma ne ga ti va os re sul ta dos dos

ban cos por tu gue ses nos úl ti mos me ses des se ano, no mea da men te atra vés do au men to dos cus tos

de fi nan cia men to, da per da de va lor da car tei ra de in ves ti men tos fi nan cei ros e da evo lu ção ne ga ti va

de al gu mas co mis sões. Ao lon go de 2008, face ao acen tu a do agra va men to da si tua ção nos mer ca -

dos fi nan cei ros in ter na ci o na is e à for te de te rio ra ção das pers pec ti vas de cres ci men to eco nó mi co a ní -

vel glo bal, es tes efe i tos in ten si fi ca ram-se si gni fi ca ti va men te. Des ta for ma, 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 re gis ta ram uma re du -

ção de cer ca de 40 por cen to. Esta evo lu ção re flec tiu-se numa di mi nui ção quer da ren di bi li da de do ac -

ti vo quer dos ca pi tais pró prios, si tuan do-se res pec ti va men te em 0.64 e 10.6 por cen to no fi nal de

2008. A ren di bi li da de do sis te ma ban cá rio atin giu nes te ano va lo res in fe ri o res aos mí ni mos ob ser va -

dos nos pe río dos re ces si vos de 2003, mas con ti nua a com pa rar fa vo ra vel men te a ní vel eu ro peu. Re -

cor de-se, no en tan to, que no con tex to da al te ra ção do en qua dra men to con ta bi lís ti co que ocor reu no

iní cio de 2005, tra du zi da na adop ção das Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de, a va lo ri za ção con -

ta bi lís ti ca de uma parte significativa da carteira de activos financeiros dos bancos, em particular dos

títulos, passou a ser feita a preços de mercado, o que se traduz numa maior sensibilidade a flutuações 

de mercado por comparação com o regime anterior.

A di mi nui ção da ren di bi li da de do ac ti vo de veu-se so bre tu do a per das por im pa ri da de, cer ca de me ta -

de as so ci a das a cré di to a cli en tes e o re ma nes cen te a ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da.

Nes te úl ti mo caso as su mi ram par ti cu lar re le vân cia as per das por im pa ri da de de cor ren tes de par ti ci -

pa ções de ti das por al guns dos prin ci pais gru pos ban cá rios en tre si. De re fe rir, con tu do, que 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 cer ca de 60 por cen to do pro du to

ban cá rio), apre sen tou um cres ci men to de cer ca de 10 por cen to em 2008, pelo que o seu con tri bu to
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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. O efe i to vo lu me

con ti nuou a ser o ele men to de ter mi nan te para a evo lu ção re gis ta da na mar gem fi nan cei ra, num pe río -

do em que o efe i to re la ti vo à mar gem de taxa de juro foi re du zi do. A acti vi da de in ter na cio nal de sen vol -

vi da por al guns dos prin ci pais gru pos por tu gue ses deu um con tri bu to im por tan te para este

cres ci men to da mar gem fi nan cei ra. É tam bém de sa lien tar a cres cen te im por tân cia da acti vi da de in -

ter na cio nal nos re sul ta dos con so li da dos do con jun to das ins ti tui ções fi nan cei ras, que pas sou de cer -

ca de 20 por cen to em 2007 para 40 por cen to em 2008, ape sar de se ter ve ri fi ca do um au men to

si gni fi ca ti vo das per das de im pa ri da de nes te tipo de acti vi da de. A evo lu ção das im pa ri da des na acti vi -

da de in ter na cio nal re flec tiu os de sen vol vi men tos des fa vo rá veis não ape nas ao ní vel dos mer ca dos fi -

nan cei ros in ter na ci o na is, mas tam bém no que se re fe re às eco no mias onde essa acti vi da de é

de sen vol vi da, com des ta que para algumas economias da Europa de Leste. De facto, apesar de os

bancos portugueses não apresentarem uma exposição muito significativa a economias de mercados

emergentes, existem alguns riscos associados a este tipo de exposições, ainda que limitados e com

reduzido impacto sistémico.

Para 2009, é de es pe rar uma sen sí vel de sa ce le ra ção da acti vi da de ban cá ria pro ve ni en te do abran da -

men to do cré di to, de po is do for te cres ci men to re gis ta do em 2008, re sul ta do, em par te, da acti vi da de

in ter na cio nal o que, con ju ga do com uma maio r ma te ri a li za ção do ris co de cré di to, terá re per cus sões

ne ga ti vas para a ren di bi li da de da acti vi da de ban cá ria. A es ses fac to res acres ce a in cer te za so bre a

evo lu ção dos mer ca dos de ac ti vos fi nan cei ros e dos mer ca dos da dí vi da por gros so, não obs tan te os

de sen vol vi men tos mais fa vo rá veis nos pri me i ros me ses de 2009, que constituem um sinal de que a

aversão extrema ao risco registada anteriormente se estará a reduzir.

Em 2008, to das as ins ti tui ções fi nan cei ras sob su per vi são do Ban co de Por tu gal de ter mi na ram os rá -

cios de ade qua ção de ca pi tal apli can do a re gu la men ta ção as so cia da ao Novo Acor do de Ca pi tal, nor -

mal men te de sig na do por Ba si le ia II. Os cri té ri os de Ba si le ia II afec ta ram es sen ci al men te o cál cu lo dos 

re qui si tos de ca pi tal, ten do a de fi ni ção de fun dos pró prios per ma ne ci do se me lhan te à do ante rior

Acor do. Face à in ten si fi ca ção da cri se fi nan cei ra in ter na cio nal, ao lon go de 2008, fo ram al te ra das al -

gu mas re gras de su per vi são pru den ci al e con ta bi lís ti cas com im pac to na evo lu ção dos fun dos pró -

prios. Nes te âm bi to avul ta a pos si bi li da de de di fe ri men to ao lon go de qua tro anos do re co nhe ci men to

pru den ci al em fun dos pró prios dos des vi os ac tu a ri a is ne ga ti vos de 2008 dos fun dos de pen sões. Em

De zem bro de 2008, e de acor do com as al te ra ções an te ri o res, o rá cio de ade qua ção de fun dos pró -

prios do sis te ma ban cá rio por tu guês em base con so li da da si tuou -se em 10.3 por cento, enquanto o

rácio de fundos próprios de base (Tier I) se fixou em 7.5 por cento.

Re fi ra-se que al guns ban cos têm efec tua do ven das de ac ti vos es tre i tan do o foco da sua acti vi da de e

re for ça do o seu ca pi tal atra vés de emis sões em mer ca do pri má rio. Nes te sen ti do, im por ta re al çar que

vá rios ban cos por tu gue ses já ma ni fes ta ram a in ten ção de au men tar os res pec ti vos fun dos pró prios

em 2009, com o in tu i to de re for çar os res pec ti vos rá cios de ca pi tal, em li nha com a re co men da ção

emi ti da pelo Ban co de Por tu gal para que man te nham um rá cio de ca pi tal Tier I de pelo me nos 8 por

cen to a par tir de Se tem bro de 2009. To da via, a tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros é uma con di ci o -

nan te à con cre ti za ção des tes au men tos. Nes te con tex to, po de rá ser par ti cu lar men te re le van te o pla -

no de re ca pi ta li za ção disponibilizado pelo Governo português para as instituições nacionais, no

montante de 4000 milhões de euros. 

No actual en qua dra men to, um dos prin ci pais de sa fi os para o sis te ma fi nan cei ro pren de-se com o im -

pac to ne ga ti vo da pro fun da de te rio ra ção das pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca, que se de -

ve rá tra du zir numa maio r ma te ri a li za ção do ris co de cré di to e, con se quen te men te, num au men to dos

rá cios de in cum pri men to das fa mí lias e, em par ti cu lar, das em pre sas, ge ran do pres sões so bre a ren -

di bi li da de e sol va bi li da de do sis te ma ban cá rio por tu guês. De fac to, as pers pec ti vas so bre a acti vi da de 
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eco nó mi ca mun dial são bas tan te ne ga ti vas, pre ven do-se uma re ces são glo bal se ve ra em 2009. Adi -

cio nal men te, a mag ni tu de e du ra ção do pe río do re ces si vo con ti nuam a ser mui to in cer tas, não obs -

tan te di ver sos in di ca do res ma cro e co nó mi cos su gi ram que o ritmo de que da da pro cu ra se te nha

re du zi do. Uma das con di ções para a re cu pe ra ção sus ten ta da da eco no mia mun dial é a es ta bi li za ção

da si tua ção do sec tor fi nan cei ro e no mer ca do do cré di to. Des de o iní cio de Março exis tem al guns si -

na is de que o ní vel mui to ele va do de aver são ao ris co que pre va le ceu du ran te um pe río do pro lon ga do

nos mer ca dos fi nan cei ros está a re du zir-se, as sis tin do-se à re cu pe ra ção nos mer ca dos ac ci o nis tas e

à re du ção dos spreads nos mer ca dos de dí vi da. Não obs tan te, con ti nua ram a exis tir mu i tas in cer te -

zas re la ti va men te à si tua ção fi nan cei ra da ban ca a ní vel glo bal. Os re sul ta dos re la ti vos ao pri me i ro tri -

mes tre de 2009 apre sen ta dos por al guns ban cos in ter na ci o na is ex ce de ram as ex pec ta ti vas.

Con tu do, esta me lho ria re flec ti rá, em par te, fac to res tem po rá ri os, ao mes mo tem po que a ma te ri a li za -

ção do ris co de cré di to ten de rá a ser cres cen te. Nes te con tex to de ele va da in cer te za, o prin ci pal ris co

para a es ta bi li da de fi nan cei ra pren de-se com os efe i tos de in te rac ção en tre o sistema financeiro e a

economia real, que se reforçam mutuamente, podendo dar origem a efeitos de espiral em sentido

descendente. As medidas de apoio ao sistema financeiro e à economia poderão ser essenciais para

quebrar estes efeitos de espiral, restabelecendo a estabilidade do sistema financeiro e promovendo o

crescimento económico.

Este Re la tó rio foi re di gi do com in for ma ção dis po ní vel até ao fi nal de Abril de 2009, com ex cep ção das

de ci sões de po lí ti ca mo ne tá ria, das me di das re la ti vas ao sis te ma fi nan cei ro e das Esta tís ti cas

Monetárias e Financeiras.
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PRINCIPAIS INDICADORES (continua)

Em percentagem; valores em final de período

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indicadores macroeconómicos e financeiros

Taxa de variação real do PIB

EUA 1.6 2.5 3.6 2.9 2.8 2.0 1.1

Área do euro 0.9 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.9

Portugal 0.8 -0.8 1.5 0.9 1.4 1.8 0.0

Saldo orçamental (em percentagem do PIB)

EUA -3.8 -4.8 -4.4 -3.3 -2.2 -2.9 -6.1

Área do euro -2.6 -3.0 -2.9 -2.5 -1.3 -0.7 -1.8

Portugal -2.8 -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6 -2.6

Saldo da balança corrente (em percentagem do PIB)

EUA -4.4 -4.8 -5.3 -5.9 -6.0 -5.3 -4.7

Área do euro 0.7 0.5 1.2 0.4 0.3 0.2 -0.7

Portugal -8.1 -6.1 -7.6 -9.5 -10.0 -9.4 -12.1

Preço do petróleo (tvh USD brent) 47.9 -1.4 34.0 43.1 8.2 55.4 -58.4

Taxas de juro de referência da política monetária

EUA 1.25 1.00 2.25 4.25 5.25 4.25 0.25

Área do euro 3.75 3.00 3.00 3.25 4.50 4.00 2.50

Euribor 3 meses 2.9 2.1 2.2 2.5 3.7 4.7 2.9

Yield das obrigações do Tesouro 10 anos

EUA 3.8 4.3 4.2 4.4 4.7 4.0 2.2

Área do euro 4.3 4.3 3.7 3.4 4.1 4.4 3.8

Mercados accionistas (tvh)

S&P 500 -23.4 26.4 9.0 3.0 13.6 3.5 -38.5

Dow Jones Euro Stoxx -34.5 18.1 10.0 23.0 20.3 4.9 -46.3

PSI Geral -20.7 17.4 18.0 17.2 33.3 18.3 -49.7

PSI Serviços Financeiros -24.8 4.0 12.0 24.4 34.8 4.9 -62.9

Situação financeira do sector privado não financeiro

Particulares

Endividamento 

Em percentagem do PIB 70 75 80 85 90 94 96

Em percentagem do rendimento disponível 100 106 113 120 127 136 135

Empréstimos concedidos por instituições 

financeiras residentes (a) 

Taxa de variação anual 11.3 11.0 9.7 10.1 9.7 10.1 4.3

dos quais:

Para aquisição de habitação 16.0 11.8 10.5 11.1 9.9 8.5 4.3

Para consumo e outros fins -0.1 8.9 7.4 6.9 9.3 15.9 4.6

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

Em percentagem do PIB 3.0 3.1 2.8 3.2 2.1 0.7 1.2

Em percentagem do rendimento disponível 4.3 4.4 4.0 4.5 3.0 1.1 1.7

Poupança corrente(b) 

Em percentagem do PIB 7.5 7.5 6.9 6.6 5.8 4.3 4.6

Em percentagem do rendimento disponível 10.6 10.6 9.8 9.3 8.1 6.2 6.5

Investimento em activos reais (b)

Em percentagem do PIB 6.1 5.1 5.1 5.1 4.0 4.2 4.5

Sociedades não financeiras

Dívida total (c)

Em percentagem do PIB 114 118 116 120 123 130 140

Taxa de variação anual 4.0 5.4 4.4 6.2 6.9 10.9 10.1

Dívida financeira (d)

Em percentagem do PIB 109 112 108 112 115 122 134

Empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes (a) 

Taxa de variação anual 7.3 5.4 3.2 4.1 6.6 11.4 12.1

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

Em percentagem do PIB -6.4 -4.7 -4.5 -5.9 -7.4 -8.0 -10.3

Poupança corrente(b) 

Em percentagem do PIB 7.6 8.2 8.1 6.6 5.4 4.9 3.2

Investimento em activos reais (b)

Em percentagem do PIB 14.9 13.8 13.6 13.7 13.7 13.8 14.8

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 2006 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 ba se i am-se nas con tas tri mes tra is do INE. 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”.
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PRINCIPAIS INDICADORES (continuação)

Em percentagem; valores em final de período

2002 2003 2004 2004* 2005* 2006* 2007* 2007** 2008**

Rendibilidade

ROE - Rendibilidade dos capitais próprios (e) 14.1 16.2 14.5 13.1 19.4 20.6 18.0 18.2 10.6

ROE - Rendibilidade dos capitais próprios -

ajustado(e),(f) 18.9

ROA - Rendibilidade do activo (e) 0.78 0.91 0.87 0.65 1.03 1.30 1.18 1.15 0.64

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

Margem financeira (perc. activo total médio) 2.12 2.00 1.94 1.91 1.86 1.89 1.88 1.96 1.95

Comissões líquidas (perc. activo total médio) 0.63 0.69 0.76 0.72 0.77 0.78 0.76 0.76 0.71

Rácio entre custos operacionais e produto bancário 59.1 57.4 57.2 71.7 58.3 53.4 53.7 54.1 53.7

Solvabilidade (g)

Rácio de adequação global dos fundos próprios 9.8 10.0 10.4 10.2 11.3 10.9 10.0 10.3 10.3

Risco de mercado

Posição líquida aberta no mercado de acções

(em percentagem dos fundos próprios) n.d. n.d. n.d. 1.8 1.3 2.6 2.3 2.0 0.2

Taxa de cobertura dos fundos de pensões dos

empregados bancários (em percentagem dos fundos

próprios) -0.8 0.1 -0.4 -0.4 1.2 5.3 5.1 4.7 1.1

Risco de liquidez

Rácio crédito-depósitos 129.5 129.1 128.3 130.9 137.5 145.6 153.9 155.0 152.8

Rácio cobertura de passivos interbancários por

activos elevada liquidez 80.0 100.7 99.5 110.0 98.5 99.2 88.1 75.4 68.3

Gap de liquidez (h)

até 3 meses -2.4 1.6 2.4 1.4 -0.9 -1.5 -2.5 -1.5 -1.5

até 1 ano -7.2 -6.3 -3.6 -5.4 -8.2 -8.9 -11.4 -9.9 -6.4

Para o conjunto dos bancos domésticos

Rácio crédito-depósitos 125.6 124.8 127.2 129.2 134.2 140.6 150.8 145.9 142.8

Rácio cobertura de passivos interbancários por

activos de elevada liquidez 91.6 120.1 120.8 127.3 126.5 118.0 107.1 115.4 106.9

Gap de liquidez (h)

até 3 meses -3.4 0.5 0.7 0.6 -0.7 -0.9 -2.1 -1.4 -2.2

até 1 ano -7.6 -6.5 -4.8 -5.4 -7.4 -8.9 -10.1 -9.0 -6.7

Risco de crédito

Empréstimos concedidos por instituições financeiras

residentes ao sector privado não financeiro (a)

Taxa de variação anual 9.3 8.3 6.6 6.6 7.4 8.4 10.7 10.7 7.7

Crédito e juros vencidos (em base consolidada)

Em percentagem do crédito sobre clientes 2.3 2.4 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 1.7 2.1

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

Incumprimento no crédito a particulares

Em percentagem do crédito a particulares 1.9 2.0 1.8 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.9

Incumprimento no crédito a sociedades não

financeiras

Em percentagem do crédito a sociedades não

financeiras 2.4 2.1 1.7 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4 2.2

Fluxo anual de novos créditos vencidos e outros de

cobrança duvidosa(i)

Em percentagem dos empréstimos bancários

ajustados de operações de titularização

Particulares 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7

Ajustado de vendas  para fora do sistema bancário 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7

Sociedades não financeiras 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 1.2

Ajustado de vendas  para fora do sistema

bancário 0.6 0.5 0.6 0.6 1.3

Exposição internacional (para o conjunto dos bancos 

domésticos)

Peso dos activos externos no activo total (j) 18.1 21.6 20.5 30.5 27.6 30.0 26.8 27.6 28.9

dos quais:

Activos locais em moeda local 1.2 1.7 1.6 7.2 6.4 6.7 8.0 8.2 8.4

Activos internacionais, por sector de

contrapartida:

Sector bancário 8.3 14.1 14.8 13.7 12.7 14.0 8.2 8.4 6.5

Sector não bancário 8.5 5.8 4.0 9.7 8.5 9.3 10.7 11.0 14.0

Fon tes: Blo om berg, FMI, INE, Thom son Re u ters e Ban co de Por tu gal.
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 bi li da 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 um alar ga men to do con jun to de ins ti tui ções em aná li se. 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) Em 2008, to das as ins ti tui ções em aná li se de ter mi na ram o rá cio de ade qua ção de fun dos pró prios de acor do
com a re gu la men ta ção de Ba si le ia II, o que se re flec tiu es sen ci al men te no cál cu lo dos re qui si tos de ca pi tal. (h) O cál cu lo des te in di ca dor tem por base a Instru ção n.º 1/2000, à qual es tão 
su je i tas ape nas as ins ti tui ções fi nan cei ras que cap tam de pó si tos. (i) 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. (j) A par tir de 2004, os
valores dos activos externos baseiam-se num novo reporte de informação. Os valores comparáveis para 2004, 2005, 2006 e 2007 têm subjacente estimativas do valor do activo total
para o conjunto dos bancos domésticos. No caso dos valores comparáveis para 2007 e 2008, considera-se o valor do activo das instituições domésticas.
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BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Estrutura

 (em percentagem do activo total)

Taxas de variação homóloga  

(em percentagem) (a)

2007 2008 2007 2008 2007 2008

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

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 5 279 8 809 7 602 9 261 1.3 2.1 1.7 2.0 18.2 -11.9 3.5 12.4 34.6 44.0 27.5 5.1

Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 468 4 094 3 857 4 184 0.9 1.0 0.9 0.9 -0.4 -19.4 23.6 2.5 11.5 11.2 -12.2 2.2

Aplicações em instituições de crédito 37 614 35 995 35 898 28 001 9.2 8.4 8.0 6.0 -15.1 11.2 0.9 -6.7 -0.9 -4.6 -1.2 -22.2

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 25 691 22 582 23 944 21 037 6.3 5.3 5.4 4.5 5.2 13.4 4.7 0.1 -5.5 -6.8 -8.9 -6.8

Títulos de capital 1 482 1 644 1 340 1 082 0.4 0.4 0.3 0.2 -9.6 32.8 -10.3 21.9 -25.0 -9.6 -15.0 -34.1

Instrumentos de dívida 16 414 13 127 12 964 8 788 4.0 3.1 2.9 1.9 0.4 3.4 -4.0 -12.8 -20.4 -21.0 -29.0 -33.1

Outros 7 795 7 812 9 640 11 166 1.9 1.8 2.2 2.4 23.3 34.9 28.5 22.3 35.8 23.7 31.0 42.9

Activos financeiros disponíveis para venda 23 894 26 467 26 861 25 961 5.9 6.2 6.0 5.6 23.3 29.9 25.4 34.2 14.7 12.4 21.4 -1.9

Títulos de capital 7 870 7 681 5 774 4 954 1.9 1.8 1.3 1.1 42.4 66.8 29.9 25.9 -9.6 -26.6 -22.9 -35.5

Instrumentos de dívida 15 548 18 019 19 290 19 177 3.8 4.2 4.3 4.1 20.3 22.4 22.6 37.0 23.9 24.1 35.4 6.4

Outros 476 767 1 797 1 830 0.1 0.2 0.4 0.4 -39.2 -56.4 40.3 78.2 69.3 277.3 161.4 138.7

Investimentos detidos até à maturidade 1 620 1 438 2 283 4 898 0.4 0.3 0.5 1.1 -19.2 -21.8 -27.2 -28.4 65.6 40.9 81.1 240.6

Derivados de cobertura 2 060 1 385 1 596 2 298 0.5 0.3 0.4 0.5 31.6 56.3 -5.6 -12.9 15.0 -22.5 17.8 65.9

Investimento em filiais 3 097 3 229 2 765 2 480 0.8 0.8 0.6 0.5 6.1 -11.6 -7.4 -15.3 -25.2 -10.7 -29.7 -23.2

Crédito a clientes líquido 265 636 285 561 299 858 313 786 65.3 66.7 67.0 67.7 12.5 13.9 16.8 14.5 17.9 12.9 11.9 9.9

Crédito bruto 272 150 292 171 306 943 321 745 66.9 68.2 68.6 69.4 12.2 13.6 16.4 14.3 17.8 12.8 12.0 10.1

do qual: Crédito vencido a clientes 4 882 4 905 5 957 6 702 1.2 1.1 1.3 1.4 4.5 8.4 5.1 14.1 21.5 22.0 31.9 36.6

Imparidade e correcções de valor de crédito a clientes -6 514 -6 610 -7 085 -7 958 -1.6 -1.5 -1.6 -1.7 -0.4 3.9 -0.7 8.4 13.6 8.8 13.6 20.4

Activos titularizados e não desreconhecidos 18 454 19 212 22 255 27 276 4.5 4.5 5.0 5.9 23.3 20.8 3.7 18.5 10.4 20.6 19.6 42.0

do qual: Crédito a clientes 18 454 19 279 22 255 26 784 4.5 4.5 5.0 5.8 23.0 20.8 3.7 19.1 10.6 20.6 19.6 38.9

Activos tangíveis e intangíveis 4 962 5 184 5 220 5 583 1.2 1.2 1.2 1.2 13.0 12.6 10.0 10.0 10.7 5.2 6.7 7.7

Outros activos 15 218 14 248 15 385 18 559 3.7 3.3 3.4 4.0 -0.3 5.4 0.6 -0.9 8.2 1.1 23.5 30.3

Total do activo 406 993 428 205 447 524 463 323 100.0 100.0 100.0 100.0 10.2 13.4 13.1 11.7 13.8 10.0 10.7 8.2

Recursos de bancos centrais 2 151 5 465 6 612 13 968 0.5 1.3 1.5 3.0 -77.3 -76.6 150.0 198.8 110.2 207.4 132.9 155.6

Recursos de outras instituições de crédito 70 445 69 620 71 615 70 582 17.3 16.3 16.0 15.2 8.8 6.7 -3.0 4.1 9.8 1.7 7.6 1.4

Recursos de clientes e outros empréstimos 172 779 188 487 195 135 210 572 42.5 44.0 43.6 45.4 4.2 5.6 10.3 8.2 16.9 12.9 13.4 11.7

Responsabilidades representadas por títulos 95 019 96 629 104 503 92 765 23.3 22.6 23.4 20.0 32.0 44.2 23.5 17.5 12.0 10.0 4.2 -4.0

Passivos subordinados 10 202 11 201 10 886 11 319 2.5 2.6 2.4 2.4 0.8 0.9 4.7 9.3 12.8 6.7 15.7 1.0

Passivos financeiros de negociação 9 565 9 662 11 633 17 338 2.4 2.3 2.6 3.7 16.9 29.7 55.2 61.1 42.7 21.6 46.8 79.4

Derivados de cobertura 2 777 2 013 2 428 2 493 0.7 0.5 0.5 0.5 76.9 92.8 7.6 7.8 5.2 -12.6 10.7 23.8

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de

titularização 4 852 4 512 3 916 3 299 1.2 1.1 0.9 0.7 77.1 81.0 47.4 9.3 -10.8 -19.3 -40.0 -26.9

Outros passivos 13 470 14 105 13 979 13 171 3.3 3.3 3.1 2.8 -4.6 -0.1 3.3 0.9 2.1 3.8 3.6 -6.6

Total do passivo 381 260 401 694 420 707 435 506 93.7 93.8 94.0 94.0 9.5 13.1 13.2 11.7 14.3 10.3 11.0 8.4

Capital 25 733 26 511 26 818 27 817 6.3 6.2 6.0 6.0 21.6 17.5 12.0 11.8 6.1 4.2 5.8 4.9

Total do passivo e capital 406 993 428 205 447 524 463 323 100.0 100.0 100.0 100.0 10.2 13.4 13.1 11.7 13.8 10.0 10.7 8.2

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 2007 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios que adop ta ram as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de em 2005, 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 sistema bancário em 2006 e 2007.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Estrutura  (em percentagem do activo médio) (a) Taxas de variação homóloga (em percentagem) (b)

2007 2008 2007 2008 2007 2008

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

1.Juros e rendimentos similares 11 727 13 540 25 267 14 790 16 359 31 149 6.00 6.50 6.25 6.75 7.15 6.95 27.5 29.8 28.7 26.1 20.8 23.3

2.Juros e encargos similares 7 821 9 505 17 325 10 560 11 861 22 420 4.00 4.56 4.29 4.82 5.18 5.00 34.9 40.3 37.8 35.0 24.8 29.4

3.Margem financeira (1-2) 3 906 4 035 7 941 4 231 4 498 8 729 2.00 1.94 1.96 1.93 1.97 1.95 14.2 9.1 11.5 8.3 11.5 9.9

4.Rendimentos de instrumentos de capital 158 37 195 219 59 278 0.08 0.02 0.05 0.10 0.03 0.06 12.8 42.7 17.5 39.0 59.6 42.9

5.Rendimentos (líquidos) de serviços e comissões 1 409 1 647 3 056 1 546 1 641 3 187 0.72 0.79 0.76 0.71 0.72 0.71 4.3 14.2 9.4 9.8 -0.4 4.3

6.Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao

justo valor através de resultados 281 -452 -172 -206 265 59 0.14 -0.22 -0.04 -0.09 0.12 0.01 - - 172.7 -173.4 -158.6 -134.4

7.Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 400 681 1 080 406 128 534 0.20 0.33 0.27 0.19 0.06 0.12 72.7 190.1 130.8 1.5 -81.2 -50.6

8.Resultados de reavaliação cambial 116 292 409 57 134 190 0.06 0.14 0.10 0.03 0.06 0.04 -60.8 31.0 -20.8 -51.4 -54.3 -53.5

9.Resultados de alienação de outros activos financeiros 191 -31 160 51 271 322 0.10 -0.01 0.04 0.02 0.12 0.07 -67.1 -102.7 -79.0 -73.3 -980.1 101.0

10.Outros resultados de exploração 315 371 686 345 312 656 0.16 0.18 0.17 0.16 0.14 0.15 -16.5 -22.5 -19.7 9.5 -16.0 -4.3

11.Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 6 775 6 580 13 356 6 648 7 307 13 956 3.46 3.16 3.30 3.03 3.19 3.12 9.1 3.0 6.0 -1.9 11.0 4.5

12.Custos com o pessoal 1 821 2 091 3 912 1 965 2 049 4 013 0.93 1.00 0.97 0.90 0.90 0.90 -0.1 8.0 4.1 7.9 -2.0 2.6

13.Gastos gerais administrativos 1 283 1 465 2 748 1 369 1 510 2 878 0.66 0.70 0.68 0.62 0.66 0.64 8.5 11.8 10.2 6.7 3.1 4.7

14.Amortizações do exercício 264 295 559 283 315 598 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 6.5 14.1 10.4 6.9 6.9 6.9

15.Provisões líquidas de reposições e anulações 131 81 212 36 -98 -62 0.07 0.04 0.05 0.02 -0.04 -0.01 112.0 -11.1 41.2 -72.6 -221.4 -129.3

16.Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 803 887 1 690 1 307 2 329 3 636 0.41 0.43 0.42 0.60 1.02 0.81 45.9 27.2 35.6 62.7 162.5 115.1

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

18.Apropriação de resultados de associadas e

empreedimentos conjuntos (equi. patrimonial) 161 232 393 59 -88 -29 0.08 0.11 0.10 0.03 -0.04 -0.01 25.0 237.2 97.4 -63.0 -138.0 -107.3

19. Resultado antes de impostos e de interesses

minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 2 637 2 002 4 639 1 749 1 114 2 863 1.35 0.96 1.15 0.80 0.49 0.64 7.1 -4.7 1.7 -33.7 -44.4 -38.3

20.Imposto sobre os lucros do exercício 460 311 772 356 252 607 0.24 0.15 0.19 0.16 0.11 0.14 25.5 -41.4 -11.9 -22.7 -19.2 -21.3

21.Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 2 177 1 691 3 868 1 394 862 2 256 1.11 0.81 0.96 0.64 0.38 0.50 4.1 5.3 4.6 -36.0 -49.0 -41.7

22.Interesses minoritários 372 281 653 293 168 462 0.19 0.13 0.16 0.13 0.07 0.10 8.2 19.4 12.8 -21.2 -40.0 -29.3

23.Resultado líquido (21-22) 1 805 1 410 3 215 1 101 694 1 795 0.92 0.68 0.80 0.50 0.30 0.40 3.2 2.6 2.9 -39.0 -50.8 -44.2

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (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 2007 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios que adop ta ram as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de em 2005, 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 sistema bancário em 2006 e 2007.
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ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Em base consolidada

Em milhões de euros 2007 2008

Jun. Dez. Jun. Dez.

1. Fundos próprios

1.1. Fundos próprios de base totais para efeitos de solvabilidade 19 086 19 443 21 458 23 015

1.1.1. Fundos próprios de base (brutos) 19 900 20 216 22 179 23 799

1.1.2. Deduções aos fundos próprios de base 814 773 721 783

1.2. Fundos próprios complementares totais para efeitos de solvabilidade 10 068 10 766 9 433 10 006

1.2.1. Fundos próprios complementares (brutos) 10 875 11 523 10 130 10 765

1.2.2. Deduções aos fundos próprios complementares 807 757 697 759

1.3. Deduções aos fundos próprios totais 1 116 841 1 013 1 276

1.4. Fundos próprios suplementares totais disponíveis para cobertura de riscos de mercado 17 14 0 0

Total de fundos próprios 28 055 29 381 29 878 31 745

2. Requisitos de fundos próprios

2.1. Requisitos de FP para risco de crédito, risco de crédito de contraparte e transacções

incompletas 20 568 22 096 21 570 22 197

2.2. Risco de liquidação 2 1 0 0

2.3. Requisitos de fundos próprios para riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias 881 737 803 629

2.4. Requisitos de fundos próprios para risco operacional 9 11 1 726 1 758

2.5. Requisitos de fundos próprios - Despesas gerais fixas 6 6 5 5

2.6. Grandes riscos - Carteira de negociação 0 0 2 0

2.7. Requisitos transitórios de fundos próprios ou outros requisitos de fundos próprios 1 0 0 0

Total dos requisitos de fundos próprios 21 465 22 850 24 107 24 589

3. Rácios (em percentagem)

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 130.7 128.6 123.9 129.1

3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5) 10.5 10.3 9.9 10.3

3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5) 7.1 6.8 7.1 7.5

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da cor res pon de à adop ção dos cri té ri os de Ba si le ia II por to das as ins ti tui ções ana li sa das, que se re flec tiu es sen ci al men te na evo lu ção das di fe ren tes
com po nen tes dos requisitos de capital.



2. RISCOS MACROECONÓMICOS E FINANCEIROS

2.1. Apreciação global

No de cur so de 2008 e nos pri me i ros me ses de 2009, a acti vi da de do sis te ma fi nan cei ro por tu guês foi

en qua dra da por uma si tua ção ma cro e co nó mi ca e fi nan cei ra par ti cu lar men te des fa vo rá vel a ní vel glo -

bal. Por um lado, per sis tiu uma ele va da in cer te za so bre o ní vel das im pa ri da des por di vul gar pelo sis -

te ma fi nan cei ro in ter na cio nal. Adi cio nal men te, os ban cos con ti nua ram a en fren tar di fi cul da des no

fi nan cia men to nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so, so bre tu do em pra zos mé dios e lon gos, não obs -

tan te a li gei ra me lho ria nas con di ções de fi nan cia men to em pra zos cur tos nos pri me i ros me ses de

2009. Por ou tro lado, as pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca são bas tan te ne ga ti vas, pre ven -

do-se uma re ces são glo bal se ve ra em 2009, o que de ve rá in ten si fi car o pro ces so de di mi nui ção do

grau de ala van ca gem fi nan cei ra de par ti cu la res, em pre sas e ban cos. Nes te en qua dra men to, exis tem

múl ti plos ca na is de in te rac ção en tre o sis te ma fi nan cei ro e a acti vi da de eco nó mi ca que po dem agra -

var a si tua ção eco nó mi ca e fi nan cei ra a ní vel glo bal. Nes te con tex to de ele va da in cer te za, o prin ci pal

ris co para a es ta bi li da de fi nan cei ra pren de-se com es tes efe i tos de in te rac ção en tre o sis te ma fi nan -

cei ro e a eco no mia real, que se re for çam mu tu a men te, po den do dar ori gem a efe i tos de espiral em

sentido descendente. As medidas de apoio ao sistema financeiro e à economia poderão ser

essenciais para quebrar estes efeitos de espiral, restabelecendo a estabilidade do sistema financeiro

e promovendo o crescimento económico.

A si tua ção do sis te ma fi nan cei ro po de rá con tri bu ir para agra var a cri se eco nó mi ca por di ver sas vias.

Em pri me i ro lu gar, as di fi cul da des de fi nan cia men to dos ban cos têm vin do a tra du zir-se em for tes res -

tri ções no aces so ao cré di to ban cá rio, so bre tu do nos Esta dos Uni dos. As res tri ções no aces so a fi -

nan cia men to ban cá rio e de mer ca do di fi cul tam a con cre ti za ção de pro jec tos de in ves ti men to e

afec tam ne ga ti va men te o con su mo pri va do, po den do even tu al men te con tri bu ir para a in sol vên cia dos 

agen tes eco nó mi cos com si tua ções de ba lan ço mais vul ne rá veis. Adi cio nal men te, as per tur ba ções

no sis te ma fi nan cei ro po dem ori gi nar efe i tos ri que za ne ga ti vos, agra van do as per das re gis ta das por

al guns agen tes eco nó mi cos nos mer ca dos fi nan cei ros e imo bi liá ri os. Por úl ti mo, al gu mas das

medidas de apoio ao sistema financeiro tomadas pelas autoridades a nível global têm um impacto

significativo sobre as finanças públicas.

O ce ná rio re ces si vo a ní vel glo bal tem ne ces sa ri a men te efe i tos bas tan te ad ver sos so bre o sis te ma fi -

nan cei ro. Em pri me i ro lu gar, as pers pec ti vas de con ti nu a da de te rio ra ção dos mer ca dos imo bi liá ri os

em países que ti nham re gis ta do uma so bre va lo ri za ção nes tes mer ca dos ten de rão a con ti nuar a afec -

tar os ban cos de for ma mui to si gni fi ca ti va, so bre tu do por via de uma di mi nui ção do va lor dos ac ti vos

da dos como ga ran tia em em prés ti mos. Esta si tua ção agra va-se pe ran te um au men to do in cum pri -

men to. Nes te sen ti do, na actual con jun tu ra, um dos prin ci pais ris cos para o sis te ma fi nan cei ro a ní vel

glo bal pren de-se com o agra va men to do ris co de cré di to, que de ve rá afec tar so bre tu do os ban cos

mais ex pos tos ao mer ca do imo bi liá rio (em par ti cu lar em países onde se re gis ta ram so bre va lo ri za -

ções), bem como a sec to res cí cli cos ou a em pre sas ex por ta do ras, num con tex to de for te con trac ção

do co mér cio mun dial. Por seu tur no, o au men to ge ne ra li za do da in cer te za, as so ci a do à deterioração

das condições económicas, tende a contrair a procura de crédito, o que limita a expansão da

actividade bancária e condiciona a rendibilidade dos bancos.

Sen do uma pe que na eco no mia aber ta, for te men te in te gra da do pon to de vis ta eco nó mi co e fi nan cei -

ro, a eco no mia por tu gue sa é sen sí vel às per tur ba ções so bre o sis te ma fi nan cei ro in ter na cio nal e à cri -

se eco nó mi ca glo bal, bem como aos seus me ca nis mos de in te rac ção. Des ta for ma, o sis te ma
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fi nan cei ro por tu guês en con tra-se ex pos to a es tas per tur ba ções, não por via de ex po si ções di rec tas

aos ac ti vos que de sen ca de a ram a actual cri se fi nan cei ra, uma vez que os ban cos por tu gue ses não se 

en con tram ma te ri al men te ex pos tos a es tes ac ti vos, mas por via de im pa ri da des e ou tros ajus ta men -

tos de va lor em ac ti vos fi nan cei ros que de cor rem da evo lu ção glo bal men te ne ga ti va dos mer ca dos fi -

nan cei ros in ter na ci o na is. Para além dis so, e de for ma mais re le van te, os ban cos por tu gue ses

tam bém são vul ne rá veis a es tas per tur ba ções de vi do à im por tân cia as su mi da pelo re cur so a fi nan cia -

men to nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is por gros so, dada a per sis ten te e si gni fi ca ti va dis cre -

pân cia en tre pou pan ça e in ves ti men to in ter nos. Nes te con tex to, im por ta sa lien tar que os ban cos

portugueses têm vindo a ajustar a sua estrutura de financiamento desde o início da crise financeira,

através da expansão dos recursos obtidos junto de clientes e, em menor grau, junto do Eurosistema.

De um modo ge ral, os ele men tos de ris co a ní vel glo bal an te ri or men te des cri tos afec tam a es ta bi li da -

de do sis te ma fi nan cei ro por tu guês, bem como as pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca na cio -

nal o que, por sua vez, con tri bui para a de te rio ra ção do en qua dra men to da acti vi da de dos ban cos

por tu gue ses. Nes te âm bi to, exis tem al guns ele men tos de ris co e vul ne ra bi li da de que po dem ser par ti -

cu lar men te re le van tes para a es ta bi li da de fi nan cei ra em Por tu gal. Em pri me i ro lu gar, as em pre sas de -

ve rão con ti nuar a en fren tar uma for te que bra da pro cu ra ex ter na e in ter na, em par ti cu lar em sec to res

mais sen sí ve is a flu tu a ções cí cli cas, o que se po de rá ma te ri a li zar num au men to do ris co de cré di to

sub ja cen te a ex po si ções a es tas em pre sas. Por seu tur no, o ele va do ní vel de en di vi da men to de al gu -

mas fa mí lias e em pre sas (em par ti cu lar nos sec to res da cons tru ção e ac ti vi da des imo bi liá rias) re duz a 

sua ca pa ci da de de ajus ta men to a cho ques ne ga ti vos, o que será agra va do por e ven tuais di fi cul da des 

no re fi nan cia men to da dí vi da, ori gi nan do um au men to das pro ba bi li da des de in cum pri men to. Con tu -

do, re fi ra-se que a di mi nui ção das ta xas de juro des de o úl ti mo tri mes tre de 2008 re duz os en car gos

com o ser vi ço da dí vi da, o que po de rá con tri bu ir para mi ti gar este ris co. Por sua vez, a con trac ção da

acti vi da de eco nó mi ca, as so cia da a um au men to da taxa de de sem pre go, a per das de ren di men to e a

um au men to ge ne ra li za do da in cer te za, po de rá con tri bu ir para uma de te rio ra ção das pers pec ti vas

para o mer ca do imo bi liá rio que, ape sar de não ter re gis ta do va lo ri za ções ex ces si vas em anos an te ri o -

res, po de rá so frer o im pac to de uma que bra da pro cu ra, agra va da pela apli ca ção de cri té ri os mais res -

tri ti vos na apro va ção de em prés ti mos pe los ban cos. Adi cio nal men te, ape sar de os ban cos

por tu gue ses não apre sen ta rem uma ex po si ção in ter na cio nal mui to si gni fi ca ti va, exis tem al guns ris -

cos as so ci a dos a ex po si ções a eco no mias de mer ca do emer gen tes, ain da que li mi ta das e com re du -

zi do im pac to sis té mi co (ver “Sec ção 4.2 Acti vi da de e ren di bi li da de”, des te Re la tó rio). Por último, o

aumento do risco soberano, associado inter alia às medidas de apoio do Estado ao sistema bancário,

poderá contribuir para mitigar o impacto das intervenções governamentais sobre a actividade

económica, por via nomeadamente do aumento do custo de financiamento dos agentes económicos

domésticos.

Nes te en qua dra men to, os ban cos por tu gue ses con ti nuam a en fren tar um con jun to de ris cos es pe ci al -

men te in ten sos. Em par ti cu lar, a si gni fi ca ti va con trac ção da acti vi da de eco nó mi ca de ver-se-á re flec tir

num au men to vi sí vel do ris co de cré di to, ain da que a des ci da das ta xas de juro con tri bua para mi ti gar

este ris co. Por seu tur no, o ris co de li qui dez con ti nua a afec tar a acti vi da de dos ban cos, dada a per sis -

tên cia de di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so, so bre tu do em pra zos mé -

dios e lon gos. Con tu do, o for te cres ci men to dos de pó si tos de cli en tes, a ac tu a ção do BCE em ter mos

de ce dên cia de li qui dez e as me di das go ver na men tais de apoio ao sis te ma fi nan cei ro por tu guês têm

con tri buí do para mi ti gar este ris co. Des te modo, a si tua ção de li qui dez dos ban cos por tu gue ses não

de ve rá cons ti tuir um fac tor li mi ta ti vo ao fi nan cia men to da eco no mia, so bre tu do num con tex to de di mi -

nui ção ex pec tá vel da pro cu ra de em prés ti mos ban cá rios. Por sua vez, as per tur ba ções nos mer ca dos 

fi nan cei ros têm ori gi na do uma di mi nui ção do va lor da car tei ra de ac ti vos sen sí ve is a ris co de mer ca -

do, afec tan do ne ga ti va men te a ren di bi li da de e sol va bi li da de dos ban cos por tu gue ses, sub sis tin do o
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ris co de per das adi ci o na is nes tes mer ca dos. Adi cio nal men te, as car te i ras de ac ti vos de fun dos de

pen sões de em pre ga dos ban cá rios tam bém são bas tan te sen sí ve is a va ria ções de pre ços dos activos 

financeiros, em particular das acções. Contudo, ao longo dos últimos meses, foram tomadas diversas

medidas que permitem mitigar, diferir e, deste modo, alisar o efeito destes impactos sobre os

resultados e fundos próprios dos bancos.

2.2. Riscos e vulnerabilidades a nível global

O en qua dra men to da acti vi da de dos ban cos ao lon go de 2008 foi pro fun da men te ad ver so. A tur bu lên -

cia fi nan cei ra ob ser va da des de o Ve rão de 2007 agra vou-se no iní cio de 2008, de vi do à di vul ga ção de 

per das em al guns gru pos fi nan cei ros e ao au men to da pro ba bi li da de de re ces são eco nó mi ca, num

con tex to de ele va da aver são ao ris co (Grá fi co 2.2.1). Em me a dos de Março, as sis tiu-se a uma de te -

rio ra ção adi cio nal da si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros, de vi do aos re ce i os de fa lên cia do ban co de

in ves ti men to nor te-ame ri ca no Bear Sterns. O con tri bu to da Re ser va Fe de ral na re so lu ção des te pro -

ble ma con tri bu iu para in ter rom per a ten dên cia de agra va men to nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o -

na is. Con tu do, fo ram gra du al men te di vul ga dos pro ble mas de sol va bi li da de nou tras ins ti tui ções

fi nan cei ras nor te-ame ri ca nas com re le vân cia sis té mi ca, tais como a Fan nie Mae, o Fred die Mac ou a

AIG, que exi gi ram a in ter ven ção das au to ri da des nor te-ame ri ca nas e a uti li za ção de fun dos pú bli cos.

Em Se tem bro de 2008, as au to ri da des nor te-ame ri ca nas de ci di ram não in ter vir na re so lu ção dos pro -

ble mas de sol va bi li da de re gis ta dos pelo ban co de in ves ti men to Leh man Brot hers, que de cla rou fa lên -

cia a 15 de Se tem bro de 2008. Os efe i tos de con tá gio, di rec to e in di rec to, as su mi ram uma mag ni tu de

mui to su pe rior à que po de ria ter sido an te ci pa da, dan do ori gem a uma cri se de con fiança glo bal, as so -

cia da a um au men to dra má ti co do ris co de con tra par te, e con tri bu in do para que se ob ser vas se uma

de te rio ra ção abrup ta das pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca (Grá fi co 2.2.2). Nes te qua dro de 

cri se fi nan cei ra glo bal, têm vin do a ser anun ci a das di ver sas me di das a ní vel in ter na cio nal, al gu mas

de na tu re za con cer ta da, com o ob jec ti vo de res ta be le cer o fun ci o na men to re gu lar dos mer ca dos fi -

nan cei ros e re for çar a con fiança no sis te ma fi nan cei ro (ver “Ca i xa 2.1 Medidas relativas ao sistema
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Gráfico 2.2.1

ÍNDICE DE AVERSÃO AO RISCO
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Nota: O ín di ce de aver são ao ris co da Gold man Sachs mede a pro pen são a in ves tir em
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ní vel mais ele va do do ín di ce im pli ca uma maio r aver são ao ris co e, tudo o res to cons tan -
te, uma me nor propensão em aplicar fundos em activos arriscados.
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financeiro tomadas pelas autoridades portuguesas no âmbito da crise financeira internacional”, deste

Relatório). Desde o final de 2008, estas medidas de apoio ao sistema financeiro têm sido

complementadas por medidas de estímulo fiscal e de apoio à economia.

De um modo ge ral, o im pac to das per tur ba ções do sis te ma fi nan cei ro so bre a eco no mia tem as su mi -

do uma mag ni tu de mui to su pe rior ao que po de ria ser an te ci pa do no Ve rão de 2007 (Grá fi co 2.2.3).

Estas per tur ba ções ti ve ram ori gem em di ver sos fac to res que, em anos an te ri o res, ti nham con tri buí do

para a ex pan são da acti vi da de eco nó mi ca, no mea da men te a ala van ca gem do sis te ma fi nan cei ro, a

dis per são de ris cos e os pré mi os de ris co his to ri ca men te re du zi dos. A ino va ção fi nan cei ra sub ja cen te

a es tas di nâ mi cas não se en con tra va de vi da men te re gu la da, so bre tu do nos Esta dos Uni dos, ten -

do-se ob ser va do pos te ri or men te que uma par te im por tan te dos ris cos as su mi dos pelo sis te ma fi nan -

cei ro, di rec ta ou in di rec ta men te, não se en con tra va co ber ta por fun dos pró prios. Adi cio nal men te, os

in cen ti vos dos agen tes nem sem pre eram os ade qua dos em ter mos de bem-es tar so ci al, em par ti cu -

lar no que diz res pe i to a prá ti cas de ges tão de ris co e a po lí ti cas re mu ne ra tó ri as das ins ti tui ções fi nan -

cei ras. Nes te qua dro, ain da exis te bas tan te in cer te za so bre o mon tan te to tal das per das dos ban cos

de vi do a ex po si ções aos ac ti vos que ori gi na ram as per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros. Enquan -

to que numa fase ini cial da tur bu lên cia fi nan cei ra se po de ria pers pec ti var que os im pac tos des tas per -

tur ba ções so bre a acti vi da de eco nó mi ca se ri am re la ti va men te mo de ra dos, a per cep ção gra du al

so bre as ele va das per das, di rec tas e in di rec tas, a as su mir pe los ban cos, bem como a in cer te za quan -

to à mag ni tu de fi nal da trans mis são dos cho ques fi nan cei ros à eco no mia real, con tri bu í ram para que a 

pro ba bi li da de de re ces são fos se gra du al men te au men tan do. A fa lên cia da Leh man Brot hers em Se -

tem bro, a trans mis são glo bal das per das daí de cor ren tes e a que bra ge ne ra li za da da con fiança, con -

tri bu í ram para agra var de for ma mar ca da as pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca, ten do-se

ob ser va do uma li qui da ção de ac ti vos em lar ga es ca la que afec tou to dos os seg men tos do mer ca do fi -

nan cei ro. A par tir do úl ti mo trimestre de 2008 observou-se uma deterioração assinalável das

perspectivas sobre o crescimento económico a nível global, prevendo-se que em 2009 ocorra uma

contracção da economia mundial. De acordo com o FMI, está será a recessão mais profunda desde a
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Gráfico 2.2.2
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Gráfico 2.2.3 (continua)

COMPARAÇÃO COM EPISÓDIOS ANTERIORES DE TURBULÊNCIA

LTCM/Default Rússia Bolha tecnológica Escândalos contabilísticos Subprime
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Grande Depressão, afectando a maior parte dos países do mundo, com particular incidência nas

economias avançadas.

A de sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó mi ca tem sido acom pa nha da por uma con trac ção mui to si gni fi -

ca ti va do co mér cio mun dial, so bre tu do a par tir do ter ce i ro tri mes tre de 2008, en qua dra da por uma

que bra ge ne ra li za da da con fiança, pelo ele va do ní vel de in cer te za e pe las di fi cul da des no aces so a fi -

nan cia men to (Grá fi co 2.2.4). Adi cio nal men te, ain da que em me nor grau, al gu mas das me di das to ma -

das pe las au to ri da des a ní vel glo bal têm sub ja cen tes al guns as pec tos de na tu re za pro tec ci o nis ta, por

exem plo atra vés da con ces são de sub sí di os a de ter mi na dos sec to res de acti vi da de eco nó mi ca ou do

au men to das ta ri fas so bre al gu mas im por ta ções. As eco no mias de mer ca do emer gen tes tam bém têm 

sido afec ta das pela con trac ção do co mér cio mun dial, bem como pela di mi nui ção dos flu xos de fi nan -

cia men to, que ti nham re gis ta do mon tan tes avul ta dos em anos an te ri o res. As eco no mias do Les te Eu -

ro peu têm sido ain da mais afec ta das, em par ti cu lar de vi do à sua for te li ga ção ao sis te ma ban cá rio da

Eu ro pa Oci den tal. De fac to, uma par te subs tan ci al do sis te ma ban cá rio dos países da Eu ro pa de Les -

te é de ti da por ban cos aus tría cos, bel gas, ale mães, ita li a nos e su e cos. Nal guns des tes países, a ex -

po si ção do sis te ma ban cá rio ao les te eu ro peu as su me uma mag ni tu de si gni fi ca ti va, quan do ava li a da

em per cen ta gem do PIB. Dado o pro ces so de de sa la van ca gem em cur so, os ban cos com ex po si ção a 

es tas eco no mias de mer ca do emer gen tes têm vin do a re du zir o cré di to con ce di do a es tas eco no mias, 

com o in tu i to de di mi nu ir o ris co de cré di to sub ja cen te à sua car tei ra, con cen trar a li qui dez dis po ní vel

nos mer ca dos do més ti cos e me lho rar os rá cios de sol va bi li da de (Grá fi co 2.2.5). As res tri ções no

aces so a cré di to de ve rão agra var ain da mais a si tua ção nes tas eco no mias o que, em ar ti cu la ção com

um au men to do ris co de cré di to, de ve rá afec tar ne ga ti va men te os bancos europeus mais expostos a

estes países. Refira-se que a deterioração da qualidade do crédito nestas economias se encontra em

parte associada a perdas cambiais, uma vez que uma parcela substancial da dívida contraída em
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Gráfico 2.2.3 (continuação)

COMPARAÇÃO COM EPISÓDIOS ANTERIORES DE TURBULÊNCIA

LTCM/Default Rússia Bolha tecnológica Escândalos contabilísticos Subprime
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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 ín di ces
bol sis tas, o dia de re fe rên cia foi nor ma li za do para o va lor 100. Note-se que, dada a du ra ção da actual tur bu lên cia fi nan cei ra, exis te alguma sobreposição temporal entre os diferentes
episódios de turbulência apresentados nos gráficos.



anos anteriores, designadamente por empresas e particulares, se encontra denominada em moeda

estrangeira.

Em suma, as for tes per tur ba ções so bre o sis te ma fi nan cei ro mun dial têm afec ta do de for ma mui to ne -

ga ti va a acti vi da de eco nó mi ca glo bal, so bre tu do a par tir do ter ce i ro tri mes tre de 2008. Vá rios fac to res

po dem con tri bu ir para que este im pac to ne ga ti vo se agra ve e se pro lon gue no tem po, não obs tan te as

me di das de apoio im ple men ta das pe las au to ri da des a ní vel glo bal. Nes te con tex to, a con trac ção da

acti vi da de eco nó mi ca tem ne ces sa ri a men te efe i tos bas tan te ad ver sos so bre o sis te ma fi nan cei ro.

Por seu tur no, as pers pec ti vas so bre o sis te ma fi nan cei ro e so bre a eco no mia real con ti nuam do mi na -

das por uma ele va da in cer te za quan to à du ra ção e mag ni tu de dos pro ces sos de ajus ta men to dos di -
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Gráfico 2.2.4

COMÉRCIO MUNDIAL

Taxas de variação anual de volumes
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Gráfico 2.2.5

ACTIVOS EXTERNOS DE BANCOS FACE A

ECONOMIAS DE MERCADO EMERGENTES

Variações trimestrais ajustadas de efeitos cambiais
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ver sos de se qui lí bri os acu mu la dos em anos an te ri o res. Nes te en qua dra men to, um dos prin ci pais

ris cos pren de-se com os efe i tos de in te rac ção en tre o sis te ma fi nan cei ro e a acti vi da de eco nó mi ca.

Estes efe i tos de in te rac ção po dem ocor rer por di fe ren tes ca na is. Por um lado, o fun ci o na men to re gu -

lar do sis te ma fi nan cei ro cons ti tui um ele men to ba si lar do cres ci men to eco nó mi co, con tri bu in do para

a op ti mi za ção das de ci sões de con su mo, in ves ti men to e pou pan ça dos agen tes eco nó mi cos. Por ou -

tro lado, uma de sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó mi ca tem ne ces sa ri a men te im pac tos cí cli cos ne ga ti -

vos so bre a acti vi da de, ren di bi li da de e sol va bi li da de dos ban cos, dada a na tu re za dos ris cos

as su mi dos por estas instituições. Uma vez que os efeitos negativos de interacção entre o sistema

financeiro e a economia mundial se reforçam mutuamente, dando origem a efeitos de espiral em

sentido descendente, as medidas de política poderão ser essenciais para inverter este ciclo.

Nes te qua dro de in te rac ções en tre o sis te ma fi nan cei ro e a eco no mia é pos sí vel iden ti fi car um con jun -

to de ris cos e vul ne ra bi li da des pro fun da men te in ter li ga dos que as su mem um pa pel re le van te nes te

me ca nis mo am pli fi ca dor, no mea da men te: (i) o au men to do ris co de cré di to; (ii) as di fi cul da des no

aces so a cré di to; (iii) a du ra ção e mag ni tu de do pro ces so de cor rec ção da so bre va lo ri za ção dos

mer ca dos imo bi liá ri os de al guns países; e, por úl ti mo (iv) a in cer te za so bre o im pac to das me di das 

de apoio ao sis te ma fi nan cei ro e à eco no mia, que suscitam preocupações relativamente à

sustentabilidade das finanças públicas.

A cres cen te de te rio ra ção das pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca re flec te-se ne ces sa ri a men -

te num au men to do ris co de cré di to sub ja cen te às car te i ras de ac ti vos de ti dos pe los ban cos (Grá fi -

cos 2.2.6 e 2.2.7). Vá rios fac to res con cor rem para que as pro ba bi li da des de in cum pri men to pos sam

vir a au men tar de for ma ge ne ra li za da, com par ti cu lar in ci dên cia em al guns sec to res es pe cí fi cos da

eco no mia. Em pri me i ro lu gar, não obs tan te o bai xo ní vel das ta xas de juro o fi ciais, o au men to do de -

sem pre go de ve rá con tri bu ir para di fi cul tar o ser vi ço da dí vi da de um nú me ro si gni fi ca ti vo de fa mí lias.

De acor do com as pre vi sões do FMI de Abril de 2009, a taxa de de sem pre go nas eco no mias avan ça -

das de ve rá au men tar de 5.8 por cen to em 2008 para 8.1 por cen to em 2009 e para 9.2 por cen to em

2010, o que se de ve rá tra du zir num au men to ge ne ra li za do das ta xas de in cum pri men to. Por seu tur -

no, a de gra da ção da si tua ção fi nan cei ra das em pre sas, que está pro fun da men te as so cia da à for te de -
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Gráfico 2.2.6
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Gráfico 2.2.7
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te rio ra ção da acti vi da de eco nó mi ca num qua dro de con trac ção da pro cu ra, de ve rá re sul tar num

au men to das pro ba bi li da des de in cum pri men to, ape sar da di mi nui ção das ta xas de juro. De fac to,

com base em es ti ma ti vas de ana lis tas, pers pec ti va-se que a ren di bi li da de das em pre sas não fi nan cei -

ras pos sa so frer uma de te rio ra ção adi cio nal ao lon go de 2009 (Grá fi cos 2.2.8 e 2.2.9). Adi cio nal men -

te, o au men to dos cus tos de fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da de ve rá afec tar subs tan ci al men te

as em pre sas que se fi nan cia m nos mer ca dos de ca pi tais, so bre tu do as que têm pi o res no ta ções de

ra ting (Grá fi co 2.2.10). Os ban cos tam bém de ve rão ser ne ga ti va men te afec ta dos por via dos efe i tos

ri que za ne ga ti vos que a cri se fi nan cei ra e, nal guns países, imo bi liá ria, ori gi nou so bre o sec tor pri va do, 

uma vez que tal se re flec te numa di mi nui ção do va lor dos ac ti vos da dos como ga ran tia em

empréstimos bancários. Neste quadro, e como usual em cenários recessivos, será de esperar um

aumento do loss given default, ou seja, os bancos deverão ter mais dificuldade em recuperar parte do

valor dos seus activos em situação de incumprimento.

Ape sar de o au men to do in cum pri men to ter in ci di do, des de o iní cio da tur bu lên cia, so bre tu do em de -

ve do res com me nor qua li da de de cré di to, é de es pe rar que a de gra da ção da si tua ção eco nó mi ca im -

pli que uma ge ne ra li za ção do in cum pri men to a seg men tos com me lhor qua li da de de cré di to, dado o

au men to da cor re la ção en tre a si tua ção eco nó mi ca de di fe ren tes sec to res ge ral men te ob ser va do em

pe río dos re ces si vos, exis tin do, con tu do, al guns sec to res mais vul ne rá veis a esta si tua ção. Em pri me i -

ro lu gar, as em pre sas e fa mí lias mais en di vi da das te rão mais di fi cul da des em sa tis fa zer o ser vi ço da

dí vi da se con fron ta das com um cho que ne ga ti vo. Re fi ra-se que um ris co re le van te so bre o cres ci men -

to eco nó mi co se pren de com a pos si bi li da de de, em al guns países, se ob ser var uma si tua ção de de -

fla ção. Nes te qua dro, os agen tes en di vi da dos en fren tam um au men to do va lor real da sua dí vi da, o
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Gráfico 2.2.8

RESULTADOS POR ACÇÃO (EPS) DE EMPRESAS
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Gráfico 2.2.9
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que pode ter im pli ca ções ne ga ti vas so bre a qua li da de do cré di to1. As fa mí lias que en fren tem si tua -

ções de de sem pre go tam bém de ve rão au men tar a sua pro ba bi li da de de in cum pri men to, em par ti cu lar 

se tal si tua ção se pro lon gar. Para além dis so, os ban cos mais ex pos tos ao mer ca do de ha bi ta ção e

aos sec to res da cons tru ção e ac ti vi da des imo bi liá rias de ve rão so frer per das mais sig ni fi ca ti vas, so -

bre tu do em países onde a cor rec ção dos pre ços imo bi liá ri os as su ma uma mag ni tu de mais pro fun da.

Note-se que o sec tor da cons tru ção apre sen ta es tru tu ral men te ní veis de en di vi da men to su pe ri o res à

mé dia de ou tros sec to res, re flec tin do ci clos de pro du ção mais lon gos, o que au men ta a sua vul ne ra bi -

li da de a cho ques des ta na tu re za. Por úl ti mo, as empresas cuja actividade é mais sensível a

flutuações cíclicas ou cujos produtos se destinam sobretudo à exportação deverão ser mais afectadas 

pela deterioração da actividade económica e pela contracção do comércio mundial, pelo que a sua

probabilidade de incumprimento também se deverá agravar.

Exis tem, con tu do, al guns mi ti gan tes para este ris co. Por um lado, as em pre sas re gis ta vam, em ter -

mos agre ga dos, uma si tua ção fi nan cei ra fa vo rá vel an tes do iní cio da actual cri se, com ní veis de li qui -

dez e de ren di bi li da de re la ti va men te ele va dos. Por ou tro lado, a ca pa ci da de de ser vir a dí vi da por

par te dos agen tes que se en di vi da ram a ta xas de juro va riá veis é fa vo ra vel men te afec ta da pela re du -

ção das ta xas de juro, num con tex to de au sên cia de pres sões in fla ci o nis tas. Des te modo, as si tua -

ções de in cum pri men to de ve rão in ci dir so bre tu do em fa mí lias que en fren tem si tua ções de

de sem pre go ou ou tros cho ques ne ga ti vos so bre o seu ren di men to e em empresas com estruturas de

balanço mais vulneráveis e que enfrentem quedas acentuadas da procura.

Ou tro dos prin ci pais ris cos para a es ta bi li da de fi nan cei ra e para a eco no mia pren de-se com a pos si bi -

li da de de ocor re rem for tes res tri ções quan ti ta ti vas no aces so ao cré di to com ori gem em di fi cul da -

des de fi nan cia men to ou in su fi ciên cia de ca pi tal dos pró prios ban cos, fe nó me no usu al men te

de sig na do por cre dit crunch. A per sis tên cia de di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos

por gros so, em par ti cu lar em pra zos mé dios e lon gos, con di ci o na a ca pa ci da de de con ces são de cré -

di to dos ban cos. Nes te con tex to, é im por tan te no tar que o aces so a fi nan cia men to de cur to pra zo tem

vin do a me lho rar gra du al men te, em par te de vi do à in ter ven ção dos ban cos cen tra is (Grá fi co 2.2.11).
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Gráfico 2.2.10

SPREADS DE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS COM 
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Fon tes: iBoxx e Thom son Re u ters.

(1) Ver “Caixa 2 Evolução recente dos preços no consumidor e riscos de deflação na área do euro” , Banco de Portugal, Boletim Económico-Primavera 2009.



Por seu tur no, as ga ran ti as con ce di das por al guns go ver nos à emis são de dí vi da pe los ban cos tam -

bém têm per mi ti do al gum alí vio des tas res tri ções, mui to em bo ra o cus to de fi nan cia men to per ma ne ça

ele va do. A re in ter me di a ção de al guns ris cos an te ri or men te fora dos ba lan ços dos ban cos e o au men -

to das im pa ri da des, na au sên cia de buf fers de ca pi tal, de ve rão obri gar a al gu ma de sa la van ca gem fi -

nan cei ra, de modo a mi ti gar a pres são so bre os rá cios de sol va bi li da de no fu tu ro pró xi mo. Nes te

con tex to, os ban cos têm vin do a apli car cri té ri os de con ces são de cré di to es pe ci al men te res tri ti vos, o

que é re for ça do pelo au men to ex pec tá vel do ris co de cré di to (Grá fi co 2.2.12). Ape sar des tes fac to res

se po de rem ma te ri a li zar numa redução da oferta de crédito, a tendência de desaceleração do

financiamento bancário deverá reflectir igualmente uma moderação cíclica da procura, associada à

incerteza prevalecente e às perspectivas de forte deterioração da situação económica.

Nes te âm bi to, é com ple xo dis tin guir se o abran da men to do cré di to es ta rá a ser do mi na do es sen ci al -

men te por fac to res de ofer ta ou de pro cu ra. Ge ral men te, uma di mi nui ção dos flu xos de cré di to num

con tex to de ta xas de juro re du zi das su ge re que os efe i tos de pro cu ra se rão do mi nan tes, uma vez que

tal ce ná rio tem sub ja cen te uma des lo ca ção para a es quer da da cur va da pro cu ra. Pelo con trá rio, uma

di mi nui ção dos vo lu mes de cré di to con ce di do com ta xas de juro mais ele va das ou cons tan tes de ve rá

ter sub ja cen te uma des lo ca ção para a es quer da da cur va da ofer ta, re flec tin do di fi cul da des no aces so 

a fi nan cia men to dos ban cos ou mes mo res tri ções de ca pi tal. Adi cio nal men te, a di mi nui ção dos vo lu -

mes de cré di to nes te con tex to tam bém po de rá re flec tir uma di mi nui ção no mon tan te de em prés ti mos

apro va dos pe los ban cos, num qua dro de for te au men to do ris co de cré di to, as so ci a do à de te rio ra ção

das pers pec ti vas eco nó mi cas. Nos Esta dos Uni dos, onde se tem as sis ti do a uma for te re du ção do vo -

lu me de cré di to con ce di do e onde, si mul ta ne a men te, as ta xas de juro ban cá rias se man têm re la ti va -

men te ele va das face às ta xas de juro de re fe rên cia da po lí ti ca mo ne tá ria, os si na is de que pos sa

exis tir de fac to uma con trac ção da ofer ta de cré di to são mais evi den tes (Grá fi co 2.2.13). Na área do

euro, pelo con trá rio, o cré di to não de sa ce le rou de for ma mui to ex pres si va ao lon go de 2008, ape sar

de ser ter ob ser va do uma re du ção do vo lu me de cré di to con ce di do des de o fi nal do ano (Grá fi co

2.2.14). Por ou tro lado, a evi dên cia dis po ní vel para a área do euro su ge re que a trans mis são da po lí ti -
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Gráfico 2.2.11

TAXAS DE JURO NO MERCADO MONETÁRIO A 3
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Gráfico 2.2.12

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
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ca mo ne tá ria para as ta xas de juro ban cá rias de ve rá es tar a ocor rer de for ma mais in ten sa do que nos

Esta dos Uni dos, tor nan do mais di fí cil ava li ar em que me di da os efe i tos da ofer ta do mi nam os efe i tos

de cor ren tes da con trac ção da pro cu ra. Por seu tur no, nos países do Les te Eu ro peu, a de sa ce le ra ção

do cré di to tem sido mui to mais pro nun ci a da. Uma vez que uma par te subs tan ci al do sis te ma ban cá rio

nes tes países é de ti da por ban cos da área do euro, tal evidência pode reflectir a preferência pela

concessão de crédito a nível doméstico, num contexto de intensificação da aversão ao risco e de

aumento do risco de crédito. De acordo com estimativas do FMI, a contracção do crédito nestes

países deverá ser muito pronunciada, dados os desequilíbrios acumulados em anos anteriores.
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Gráfico 2.2.13

TAXAS DE JURO NOS EUA E NA ÁREA DO EURO
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Gráfico 2.2.14
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As au to ri da des têm to ma do di ver sas me di das com o ob jec ti vo de es ti mu lar a con ces são de cré di to

ban cá rio. Adi cio nal men te, as em pre sas não fi nan cei ras con ti nuam a ter al gum aces so a fi nan cia men -

to nos mer ca dos por gros so, ain da que com cus tos mais ele va dos do que os ob ser va dos em anos an -

te ri o res. Con tu do, o aces so a fi nan cia men to de mer ca do en con tra-se li mi ta do es sen ci al men te a

gran des em pre sas com me lhor qua li da de de cré di to, ain da que es tas em pre sas pos sam ter um pa pel

im por tan te na ca na li za ção de fun dos para ou tras em pre sas, por via de cré di tos co mer ciais. Por seu

tur no, o in ves ti men to e o con su mo pri va do tam bém são afec ta dos pela in cer te za pre va le cen te quan to

à mag ni tu de e du ra ção da cri se fi nan cei ra e eco nó mi ca, o que se ten de rá a tra du zir numa re du ção da

pro cu ra de cré di to. Nes te sen ti do, é es sen ci al que as au to ri da des continuem a tomar medidas para

garantir a concessão de crédito à economia, mitigando as restrições de capital e de financiamento dos 

bancos.

O pro ces so de cor rec ção em cur so nos mer ca dos imo bi liá ri os cons ti tui ou tro ris co re le van te para 

a es ta bi li da de fi nan cei ra. Os pro ble mas no mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no con tri bu í ram para de -

sen ca de ar a tur bu lên cia fi nan cei ra no Ve rão de 2007. Con tu do, as per tur ba ções no mer ca do imo bi liá -

rio es ten de ram-se a ou tros seg men tos des te mer ca do nos Esta dos Uni dos, in clu in do o seg men to não 

re si den ci al, ob ser van do-se for tes que das nos pre ços des tes ac ti vos. Para além dis so, tam bém se têm 

ob ser va do que das nos pre ços de ha bi ta ção em países que ti nham re gis ta do uma for te va lo ri za ção na

pri mei ra me ta de da dé ca da, tais como o Re i no Uni do, a Irlan da e a Espa nha (Grá fi co 2.2.15). Exis te

ac tu al men te uma ele va da in cer te za so bre a mag ni tu de e du ra ção des te pro ces so de cor rec ção dos

pre ços de ha bi ta ção, sen do esta si tua ção agra va da pela de te rio ra ção da si tua ção eco nó mi ca. De fac -

to, o au men to do de sem pre go e do nú me ro de fa lên ci as de em pre sas, bem como a con trac ção do in -

ves ti men to, de ve rão in ten si fi car os mo vi men tos de que da dos preços da habitação. Por seu turno, é

importante considerar que a persistência de expectativas de quedas continuadas dos preços tende a

contrair ainda mais a procura destes activos.

A de te rio ra ção da si tua ção nos mer ca dos imo bi liá ri os afec ta ne ga ti va men te o ris co de cré di to, so bre -

tu do para os ban cos mais ex pos tos a em prés ti mos à ha bi ta ção e, em es pe cia l, aos sec to res da cons -

tru ção e ac ti vi da des imo bi liá rias. Para além dis so, a que da dos pre ços dos ac ti vos imo bi liá ri os im pli ca 

uma di mi nui ção do va lor dos ac ti vos da dos como co la te ral em em prés ti mos. Esta si tua ção é par ti cu -

lar men te gra ve em si tua ções em que o rá cio en tre a dí vi da e o va lor do co la te ral é mui to ele va do e

onde os re gi mes ju rí di cos di fi cul tem a re cu pe ra ção do co la te ral ou ofe re çam pou cos in cen ti vos ao

cum pri men to da dí vi da2. Des te modo, a es ta bi li za ção do mer ca do imobiliário, em particular nos

Estados Unidos, deverá ser uma condição necessária para a estabilidade do sistema financeiro.

Por úl ti mo, a in cer te za so bre o im pac to e a efi cá cia das me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro e

à eco no mia cons ti tui ou tro ele men to im por tan te de ris co. A in ten si da de e ex ten são dos pro ble mas no

sis te ma fi nan cei ro for ça ram as au to ri da des in ter na ci o na is a to mar di ver sas me di das de apoio ao sis -

te ma fi nan cei ro. Enquan to que até me a dos de 2008 es tas me di das se cen tra ram na re so lu ção de pro -

ble mas em ins ti tui ções es pe cí fi cas, o co lap so da Leh man Brot hers em Se tem bro de 2008 exi giu que

fos sem to ma das me di das sis té mi cas a ní vel glo bal. Nes te con tex to, em Ou tu bro fo ram anun ci a das di -

ver sas me di das vi san do a pro tec ção dos de po si tan tes, a con ces são de ga ran ti as para a emis são de

dí vi da dos ban cos, a cri a ção de fun dos de re ca pi ta li za ção e, nal guns ca sos, a com pra de ac ti vos de

re du zi da li qui dez (ver “Ca i xa 2.1 Medidas relativas ao sistema financeiro tomadas pelas autoridades

portuguesas no âmbito da crise financeira internacional”). Pos te ri or men te, a de te rio ra ção da si tua ção

eco nó mi ca le vou à im ple men ta ção de me di das de apoio à eco no mia. Esta si tua ção re for ça a im por -

tân cia de as se gu rar uma si tua ção sus ten tá vel das fi nan ças pú bli cas e é par ti cu lar men te re le van te

para países com uma si tua ção de par ti da me nos fa vo rá vel em ter mos de e qui lí brio or ça men tal e/ou
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ex ter no, bem como para países em que o sis te ma fi nan cei ro as su me uma di men são des pro por ci o na -

da face à eco no mia (Grá fi co 2.2.16). Nes te sen ti do, é ne ces sá rio as se gu rar que es tas me di das são

as ade qua das para res ta be le cer a es ta bi li da de fi nan cei ra e pro mo ver o cres ci men to eco nó mi co, bem

como pro cu rar mi ni mi zar po ten ci a is dis tor ções de cor ren tes da sua im ple men ta ção. Adi cio nal men te, é 

ne ces sá rio de fi nir pre vi a men te as es tra té gi as de saí da quan do es tas me di das de i xa rem de ser ne ces -

sá ri as, no mea da men te no que diz res pe i to às me di das de po lí ti ca monetária, à injecção de capitais

públicos e à concessão de garantias. Não obstante, é necessário ter presente que, uma vez que os

efeitos de interacção entre o sistema financeiro e a economia se reforçam mutuamente, medidas

adequadas e eficazes de política são cruciais para interromper uma potencial espiral descendente.

A mé dio e lon go pra zo, será igual men te ne ces sá rio re pen sar a re gu la ção do sis te ma fi nan cei ro, exis -

tin do ac tu al men te di ver sas ini ci a ti vas em cur so nes se sen ti do. Os prin ci pais de sa fi os pren dem-se

com a ne ces si da de de ga ran tir o cor rec to ali nha men to de in cen ti vos dos agen tes e com a re gu la ção

de áre as que an te ri or men te não eram su je i tas à in ter ven ção das au to ri da des de su per vi são. Adi cio -

nal men te, as per tur ba ções ob ser va das des de o Ve rão de 2007 de mons tra ram a ne ces si da de de exis -

tir uma ar ti cu la ção en tre su per vi so res de ins ti tui ções fi nan cei ras in ter na ci o nal men te ac ti vas de

gran de di men são. Esta ar ti cu la ção será par ti cu lar men te re le van te para evi tar a ocor rên cia de si tua -

ções em que as ins ti tui ções são de tal for ma gran des ou sis té mi cas que as au to ri da des te rão ne ces -

sa ri a men te que as se gu rar a sua vi a bi li da de (too-big-to-fail ou too-in ter con nec ted-to-fail), o que pode

ge rar in cen ti vos per ver sos em ter mos de as sump ção de ris cos por par te des tas ins ti tui ções. De ve rá

igual men te ser efec tua do um es for ço no sen ti do de mi ti gar al guns as pec tos de na tu re za pró-cí cli ca do 

actual qua dro con ta bi lís ti co e re gu la men tar, cri an do in cen ti vos para que as ins ti tui ções acu mu lem al -

guns buf fers em pe río dos de cres ci men to eco nó mi co que pos sam ser uti li za dos em con tex tos re ces -

si vos. Con tu do, é im por tan te res sal var que os cus tos e be ne fí ci os da re gu la ção eco nó mi ca e

fi nan cei ra de vem sem pre ser de vi da men te pon de ra dos, evi tan do si tua ções de re gu la ção ex ces si va

que pos sam com pro me ter a efi ciên cia do sis te ma fi nan cei ro, dada a sua relevância para o

crescimento da actividade económica, ou, alternativamente, induzir comportamentos de “contorno”

da regulação por parte das instituições financeiras, com consequências negativas sobre a

capacidade das autoridades para compreenderem a verdadeira situação do sistema financeiro.
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Gráfico 2.2.15
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2.3. Riscos e vulnerabilidades em Portugal

O sis te ma fi nan cei ro por tu guês en con tra-se si gni fi ca ti va men te ex pos to aos ris cos so bre a es ta bi li da -

de fi nan cei ra a ní vel glo bal. Por um lado, os ban cos por tu gue ses fi nan ci a ram, ao lon go da úl ti ma dé -

ca da, uma par te si gni fi ca ti va da ex pan são da sua acti vi da de por via do re cur so aos mer ca dos

fi nan cei ros in ter na ci o na is por gros so, mui to em bo ra o fi nan cia men to nes tes mer ca dos fos se es sen ci -

al men te de no mi na do em eu ros e a mé dio e lon go pra zo e os re cur sos de cli en tes con ti nu as sem a

cons ti tuir a fon te do mi nan te de fi nan cia men to. Por ou tro lado, o sis te ma fi nan cei ro por tu guês de sen -

vol ve a sua acti vi da de no seio de uma pe que na eco no mia aber ta, com for te ex po si ção ao ex te rior

(Grá fi co 2.3.1). Des te modo, as in ten sas per tur ba ções no fun ci o na men to do sis te ma fi nan cei ro in ter -

na cio nal e a contracção da actividade económica global afectam negativamente as perspectivas

sobre a economia portuguesa e sobre o sistema financeiro português.

O im pac to da cri se fi nan cei ra e eco nó mi ca in ter na cio nal so bre a eco no mia por tu gue sa de ve rá con ti -

nuar a ocor rer so bre tu do por via de uma re du ção da pro cu ra (in ter na e ex ter na), num ce ná rio de ele -

va da in cer te za e de for te con trac ção do co mér cio mun dial, que con di ci o na as de ci sões de

in ves ti men to e con su mo dos agen tes eco nó mi cos. Impor ta no tar que al guns dos prin ci pais des ti nos

das ex por ta ções de bens e ser vi ços da eco no mia por tu gue sa, tais como Espa nha, Ale ma nha ou Re i -

no Uni do, têm sido se ve ra men te afec ta dos pela cri se eco nó mi ca3. Dado o pa pel ha bi tu al men te de -

sem pe nha do pe las ex por ta ções na re cu pe ra ção da acti vi da de eco nó mi ca em pe río dos

pós-re ces si vos, a tra jec tó ria de cres ci men to fu tu ro da eco no mia por tu gue sa de ve rá de pen der em

gran de me di da da re cu pe ra ção das eco no mias com as quais as re la ções co mer ciais são mais in ten -

sas, bem como da ca pa ci da de de so bre vi vên cia e re es tru tu ra ção das em pre sas ex por ta do ras. Adi cio -

nal men te, a re cu pe ra ção do in ves ti men to também deverá assumir um papel central nesta dinâmica,

sendo que tal deverá exigir alguma redução da elevada incerteza prevalecente actualmente e a

manutenção do acesso a financiamento.

Por sua vez, a cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra in ter na cio nal con di ci o na a acti vi da de dos ban cos por tu -

gue ses por di ver sas vias. O aces so a fi nan cia men to dos ban cos por tu gue ses nos mer ca dos por gros -

so con ti nua a evi den ci ar al gu mas per tur ba ções, so bre tu do em pra zos mé dios e lon gos4. Não

obs tan te, os ban cos por tu gue ses con se gui ram man ter al gum aces so a es tas fon tes de fi nan cia men -

to. As ga ran ti as con ce di das pelo go ver no no âm bi to do con jun to de me di das de apoio à es ta bi li da de

fi nan cei ra anun ci a das em Ou tu bro de 2008 con tri bu í ram para fa ci li tar o aces so dos ban cos a es tes

mer ca dos, ain da que tal exi ja o pa ga men to de uma co mis são pe los ban cos. Será, con tu do, de sa lien -

tar que o spread dos tí tu los emi ti dos pe los ban cos com ga ran tia es ta tal as su me uma ele va da cor re la -

ção com o cus to de fi nan cia men to da dí vi da pú bli ca, con for me dis cu ti do na “Sec ção 4.5 Ris co de

li qui dez”. Des te modo, o agra va men to do ris co so be ra no de cor ren te da as sump ção de ris cos sub ja -

cen tes ao sis te ma fi nan cei ro e do es for ço or ça men tal de es tí mu lo à eco no mia aca ba tam bém por se

re flec tir no cus to de fi nan cia men to dos ban cos e das em pre sas nos mer ca dos de dí vi da. Por seu tur -

no, o for te cres ci men to re gis ta do pe los depósitos de clientes e as alterações temporárias ao quadro

regulamentar de cedência de liquidez por parte do Eurosistema têm contribuído para mitigar o menor

acesso a financiamento nos mercados por grosso.

Ape sar de os ban cos por tu gue ses não te rem uma ex po si ção ma te ri al men te re le van te aos ac ti vos as -

so ci a dos ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no (ou com es tes cor re la ci o na dos), a des va lo ri za ção

dos seus ac ti vos fi nan cei ros ao lon go de 2008 e no iní cio de 2009, de sig na da men te de vi do às for tes
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que das nos mer ca dos fi nan cei ros, tem con tri buí do para afec tar ne ga ti va men te a ren di bi li da de e sol -

va bi li da de dos ban cos, quer por via do im pac to so bre as suas car te i ras, quer por via do im pac to so bre

as car te i ras dos fun dos de pen sões dos em pre ga dos ban cá rios (ver “Sec ção 4.4 Ris co de mer ca do”).

Note-se, no en tan to, que as au to ri da des na cio nais e in ter na ci o na is to ma ram di ver sas me di das para

mi ti gar, di fe rir e, des te modo, ali sar o im pac to des tes efe i tos so bre a ren di bi li da de e sol va bi li da de dos

ban cos. Ain da que a acti vi da de in ter na cio nal dos ban cos por tu gue ses as su ma uma mag ni tu de re la ti -

va men te re du zi da, por com pa ra ção com ou tros países da área do euro, e que es te ja con cen tra da em

áre as ge o grá fi cas com bai xo ris co de cré di to, exis te al gu ma ex po si ção a países do Les te Eu ro peu,

ain da que li mi ta da e com re du zi do im pac to sis té mi co. Estes países têm vin do a re gis tar uma pro fun da

de te rio ra ção da si tua ção eco nó mi ca, con for me discutido na secção anterior, com um consequente

impacto sobre as perspectivas relativas ao risco de crédito (ver “Capítulo 4 Sistema Bancário“).

A con trac ção da eco no mia por tu gue sa num con tex to de re ces são glo bal po de rá con tri bu ir para um

for te agra va men to do ris co de cré di to5. As fa mí lias afec ta das pelo au men to do de sem pre go te rão

mais di fi cul da des em sa tis fa zer o seu ser vi ço da dí vi da, em par ti cu lar em si tua ções de maio r en di vi da -

men to. Adi cio nal men te, as em pre sas ex por ta do ras e as em pre sas de sec to res mais cí cli cos, com

des ta que para os sec to res da cons tru ção e ac ti vi da des imobiliárias, também tenderão a registar um

aumento do incumprimento.

O ele va do grau de en di vi da men to da eco no mia por tu gue sa cons ti tui, nes te sen ti do, um ele men to de

vul ne ra bi li da de, na me di da em con di ci o na a ca pa ci da de de ajus ta men to dos agen tes eco nó mi cos.

Con for me des cri to no “Ca pí tu lo 3 Si tua ção Fi nan cei ra do Sec tor Pri va do Não Fi nan cei ro”, os par ti cu -

la res e as em pre sas re gis ta ram um for te cres ci men to do en di vi da men to des de me a dos da dé ca da de

90. Este cres ci men to foi pos sí vel de vi do à ob ten ção de fun dos no ex te rior, por via do sis te ma ban cá -

rio. De fac to, a in te gra ção na área do euro pos si bi li tou o aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por
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Gráfico 2.3.1
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gros so sem ris co cam bi al, o que per mi tiu fi nan ci ar a pro cu ra de empréstimos bancários durante este

período, num quadro de redução estrutural do nível e da volatilidade das taxas de juro.

No que diz res pe i to aos par ti cu la res, a dí vi da foi con tra ta da es sen ci al men te para aqui si ção de ha bi ta -

ção e do mi nan te men te a ta xas de juro va riá veis, pelo que, no actual con tex to, a for te di mi nui ção das

ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio na área do euro tem con tri buí do para ali vi ar a pres são so bre a si -

tua ção fi nan cei ra das fa mí lias. Para além dis so, no caso dos em prés ti mos à ha bi ta ção, as ma tu ri da -

des con tra ta das são re la ti va men te lon gas, por com pa ra ção com ou tros países, o que per mi te um

ali sa men to do ser vi ço de dí vi da ao lon go do tem po6. Adi cio nal men te, a evi dên cia mi cro e co nó mi ca

dis po ní vel su ge re que as si tua ções de vul ne ra bi li da de se con cen tram es sen ci al men te nos es tra tos

mais jo vens e de ren di men to mais bai xo, cuja par ti ci pa ção no mer ca do de cré di to é re la ti va men te

contida, tendo geralmente garantias reais e pessoais, o que limita o seu potencial impacto sobre a

estabilidade do sistema financeiro.

O cres ci men to da dí vi da das em pre sas não fi nan cei ras ao lon go da úl ti ma dé ca da es te ve as so ci a do

ao pro ces so de re es tru tu ra ção e in ter na ci o na li za ção do te ci do em pre sa ri al por tu guês, à for ma ção

bru ta de ca pi tal fixo e à re com po si ção da es tru tu ra de ca pi tal das em pre sas face à re du ção do cus to

de fi nan cia men to ex ter no, en qua dra da por uma di mi nui ção glo bal das ta xas de juro (acom pa nha da

por po lí ti cas agres si vas de dis tri bu i ção de re sul ta dos sob a for ma de di vi den dos). Mais re cen te men te, 

de acor do com in for ma ção do Inqué ri to aos Ban cos so bre o Mer ca do de Cré di to, a re es tru tu ra ção de

dí vi da e o fi nan cia men to de exis tên ci as e fun do de ma ne io têm cons ti tu í do os prin ci pais fac to res a

sus ten tar a pro cu ra de cré di to por par te das em pre sas. Esta si tua ção po de rá si na li zar al gu mas di fi cul -

da des no cum pri men to do serviço da dívida, que poderão ser mais preocupantes para sectores de

actividade mais endividados, tais como a construção e as actividades imobiliárias.

Num qua dro de au men to es pe ra do das pro ba bi li da des de in cum pri men to, po de rão vir a ob ser var-se

al gu mas di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to ban cá rio7. Con tu do, im por ta re fe rir que e ven tuais

di fi cul da des nes te âm bi to não de ve rão re sul tar de res tri ções de ba lan ço ou de ca pi tal dos ban cos, ou

seja, não será ex pec tá vel que ve nha a ocor rer um cre dit crunch. De fac to, a for ma como os ban cos

por tu gue ses ajus ta ram a sua es tru tu ra de fi nan cia men to num con tex to de for tes per tur ba ções nos

mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, re for çan do os re cur sos ob ti dos jun to da sua base de cli en tes e

jun to de ban cos cen tra is, mi ti ga de for ma si gni fi ca ti va a pos si bi li da de de a acti vi da de dos ban cos po -

der vir a ser con di ci o na da por res tri ções de li qui dez (ver “Sec ção 4.5 Ris co de li qui dez”). Adi cio nal -

men te, os rá cios de sol va bi li da de dos ban cos por tu gue ses per ma ne ce ram em 2008 glo bal men te

aci ma dos mí ni mos re gu la men ta res, sen do que as me di das de apoio à re ca pi ta li za ção dos ban cos

anun ci a das em No vem bro de 2008 de ve rão per mi tir que os ban cos re for cem os seus fun dos pró prios

mes mo numa si tua ção de per sis tên cia de for tes ten sões nos mer ca dos fi nan cei ros (ver “Sec ção 4.3

Ade qua ção de fun dos pró prios”). Nes te en qua dra men to, uma even tu al re du ção na ofer ta de cré di to

de ve rá re flec tir so bre tu do um com por ta men to mais con ser va dor por par te dos ban cos na ava li a ção

dos ris cos as su mi dos, da das as pers pec ti vas ne ga ti vas so bre a evo lu ção da acti vi da de eco nó mi ca, e

não res tri ções de ba lan ço ou de ca pi tal do sis te ma ban cá rio. Adi cio nal men te, a con trac ção da acti vi -

da de eco nó mi ca tam bém de ve rá im pli car uma re du ção da pro cu ra de fi nan cia men to ban cá rio por par -

te das em pre sas e dos par ti cu la res, di mi nu in do as pres sões so bre as ne ces si da des de fi nan cia men to

dos ban cos. Des te modo, a con ju ga ção en tre a mo de ra ção da pro cu ra de em prés ti mos e uma maior

restritividade na sua oferta, num quadro de aumento do risco de crédito, deverá resultar numa

diminuição gradual dos fluxos de crédito a particulares e a empresas, em especial tendo em conta o
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(6) Ver “Caixa 4.2 Principais características dos empréstimos a particulares para aquisição de habitação em Portugal em 2007”.

(7) Ver “Caixa 4.5 Evolução prospectiva da probabilidade de incumprimento do crédito a empresas não financeiras”.



crescimento relativamente elevado registado no ano anterior, com destaque para as empresas não

financeiras (Gráfico 2.3.2)

Ou tro ele men to de ris co pren de-se com a pos si bi li da de de uma de te rio ra ção da si tua ção no mer ca do 

imo bi liá rio, que po de rá ser ex pec tá vel dada a de te rio ra ção dos fun da men tos eco nó mi cos. Con tu do,

este ris co não re sul ta da cor rec ção de de se qui lí bri os acu mu la dos em anos an te ri o res, con for me ob -

ser va do nou tros países. De fac to, em Por tu gal os pre ços de ha bi ta ção re gis ta ram cres ci men tos reais

qua se nu los ao lon go dos úl ti mos anos, re flec tin do um pro ces so de ajus ta men to de al guns de se qui lí -

bri os ge ra dos na dé ca da ante rior que tam bém se ma ni fes tou na que da con ti nu a da do in ves ti men to

em ha bi ta ção ao lon go dos úl ti mos anos (Grá fi co 2.2.15). Esta si tua ção di fe re mui to da ob ser va da nos 

Esta dos Uni dos, no Re i no Uni do, em Espa nha ou na Irlan da onde, na úl ti ma dé ca da, a va lo ri za ção

dos ac ti vos foi mui to ex pres si va, ob ser van do-se ac tu al men te uma cor rec ção des sas va lo ri za ções.

Em Por tu gal, pelo con trá rio, uma even tu al pres são des cen den te so bre os pre ços de ha bi ta ção a ní vel

agre ga do po de rá ad vir de uma de te rio ra ção pro fun da das pers pec ti vas para a acti vi da de eco nó mi ca.

A con cre ti za ção des te ris co afec ta ria ne ga ti va men te os ban cos por tu gue ses que se en con trem mais

ex pos tos ao mer ca do imo bi liá rio por via da con ces são de em prés ti mos a par ti cu la res para ha bi ta ção,

da das as perspectivas de aumento do desemprego, e, em especial, a empresas dos sectores da

construção e actividades imobiliárias, que registem elevados níveis de endividamento e que são

geralmente bastante sensíveis a flutuações cíclicas.

Por seu tur no, o ní vel de dí vi da as su mi do pelo sec tor pú bli co e, so bre tu do, a per sis tên cia de al guns

de se qui lí bri os or ça men ta is têm sus ci ta do al gu mas ques tões so bre a sus ten ta bi li da de das fi nan ças

pú bli cas, dada a ne ces si da de das me di das go ver na men tais de apoio ao sis te ma fi nan cei ro e das

me di das or ça men ta is de es tí mu lo eco nó mi co. Esta si tua ção tem-se re flec ti do num au men to dos pré -

mi os de ris co sub ja cen tes à dí vi da pú bli ca por tu gue sa, em li nha com o ob ser va do nou tros países da

área do euro com si tua ções se me lhan tes, o que pode con tri bu ir para mi ti gar o im pac to das in ter ven -

ções go ver na men tais so bre a acti vi da de eco nó mi ca. Não obs tan te, as me di das de apoio ao sis te ma

fi nan cei ro e de es tí mu lo eco nó mi co das au to ri da des por tu gue sas, em ar ti cu la ção com as me di das to -
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Gráfico 2.3.2
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ma das a ní vel glo bal, de ve rão as su mir um pa pel essencial para interromper os efeitos de espiral no

sentido descendente decorrentes dos efeitos de interacção entre o sistema financeiro e a economia

real.

Nes te en qua dra men to, exis tem di ver sos ris cos que po dem vir a afec tar os ban cos por tu gue ses. Em

pri me i ro lu gar, a for te de te rio ra ção da acti vi da de eco nó mi ca ten de rá a im pli car um au men to subs tan -

ci al do ris co de cré di to, ain da que a des ci da das ta xas de juro con tri bua para mi ti gar de for ma subs tan -

ci al este ris co. Ape sar de os ban cos te rem, nes te mo men to, um ní vel de pro vi sões su pe rior aos

mí ni mos re gu la men ta res, é de es pe rar que o au men to do in cum pri men to as su ma uma mag ni tu de su -

pe rior à de re ces sões an te ri o res, em par ti cu lar em seg men tos mais sen sí ve is a flu tu a ções cí cli cas.

Por seu tur no, a per sis tên cia de di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to de mé dio e lon go pra zo nos

mer ca dos por gros so co lo ca al guns de sa fi os so bre a ca pa ci da de de re fi nan cia men to dos ban cos por -

tu gue ses. Não obs tan te, o for te cres ci men to dos de pó si tos, as ga ran ti as con ce di das pelo go ver no

para a emis são de dí vi da e as al te ra ções no qua dro re gu la men tar de ope ra ções de ce dên cia de li qui -

dez do Eu ro sis te ma con tri bu em para mi ti gar este ris co. Adi cio nal men te, a pos si bi li da de de que das

adi ci o na is nos pre ços dos ac ti vos fi nan cei ros pode agra var as perdas que têm vindo a ser registadas

nas carteiras de activos dos bancos, bem como nas carteiras dos fundos de pensões de empregados

bancários, afectando negativamente a sua rendibilidade e solvabilidade.

Os ban cos por tu gue ses têm con se gui do, no seu con jun to, aco mo dar o im pac to da cri se fi nan cei ra,

con ti nu an do a as se gu rar a sua fun ção de in ter me dia ção fi nan cei ra. Nes te con tex to, tem vin do a ocor -

rer uma re com po si ção da sua es tru tu ra de fi nan cia men to, ob ser van do-se uma ex pan são as si na lá vel

dos re cur sos de cli en tes, que per mi tem uma me nor de pen dên cia do re cur so a fi nan cia men to nos mer -

ca dos fi nan cei ros por gros so. Os ban cos tam bém têm au men ta do o seu re cur so a fi nan cia men to jun to 

de ban cos cen tra is, como for ma de com pen sar as di fi cul da des per sis ten tes nos mer ca dos mo ne tá ri os 

in ter ban cá ri os e nos mer ca dos de dí vi da de mé dio e lon go pra zo, num con tex to de au men to de aver -

são ao ris co e de in ten si fi ca ção dos pro ble mas de as si me tria de in for ma ção. Adi cio nal men te, re fi ra-se 

que al guns ban cos têm re for ça do o seu ca pi tal e, adi cio nal men te, têm efec tua do ven das de ac ti vos,

es tre i tan do o foco da sua acti vi da de. Con tu do, da das as pers pec ti vas de for te de te rio ra ção do en qua -

dra men to eco nó mi co, os ban cos de ve rão ter ne ces si da de de re for çar os seus ní veis de ca pi tal, de

modo a man ter um ní vel de sol va bi li da de ade qua do. Dada a per sis tên cia das per tur ba ções nos mer -

ca dos fi nan cei ros, que po dem di fi cul tar a co lo ca ção de capital junto de investidores privados, o fundo

de recapitalização dos bancos criado pelo governo em Novembro de 2008 poderá assumir particular

importância para assegurar a manutenção da estabilidade financeira.
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Caixa 2.1. Medidas relativas ao sistema financeiro tomadas pelas autoridades portuguesas no

âmbito da crise financeira internacional1

Uma cri se fi nan cei ra sis té mi ca tem ge ral men te im pac tos mui to subs tan ci a is so bre o cres ci men to eco nó mi -

co e so bre o de sem pre go. Com o in tu i to de evi tar a ocor rên cia des tas cri ses, as au to ri da des pro cu ram as se -

gu rar a es ta bi li da de do sis te ma fi nan cei ro atra vés da aná li se de ris cos so bre a es ta bi li da de fi nan cei ra e da

im ple men ta ção de me ca nis mos de re gu la ção e de su per vi são pru den ci al. Numa si tua ção de cri se fi nan cei -

ra sis té mi ca, as au to ri da des dis põem de di ver sos ins tru men tos de ges tão de cri ses que con tri bu em para

res ta be le cer a es ta bi li da de do sis te ma fi nan cei ro. Nes te âm bi to, as au to ri da des mo ne tá rias po dem in ter vir

atra vés das ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria, de ope ra ções de ce dên cia de li qui dez de emer gên cia (que

cor res pon dem à sua fun ção de pres ta mis ta de úl ti ma ins tân cia) ou de ins tru men tos de po lí ti ca mo ne tá ria

não con ven ci o na is. Por seu tur no, as au to ri da des de su per vi são po dem con tri bu ir para a re so lu ção de uma

cri se fi nan cei ra atra vés de al te ra ções na re gu la men ta ção pru den ci al, atra vés da in ter ven ção di rec ta em ins -

ti tui ções com pro ble mas es pe cí fi cos ou, em úl ti mo re cur so, atra vés da im po si ção de pro ce di men tos de li qui -

da ção ou sa ne a men to. Adi cio nal men te, as au to ri da des de su per vi são po dem ter um pa pel im por tan te na or -

ques tra ção de so lu ções pri va das, ou seja, que não exi jam a in jec ção de fun dos pú bli cos. Os go ver nos tam -

bém po dem uti li zar ins tru men tos es pe cí fi cos para a ges tão de cri ses fi nan cei ras, tais como a con ces são de

ga ran ti as, in jec ções de ca pi tal em instituições financeiras, compra de activos ilíquidos ou, em última

instância, nacionalizações. Dadas as características específicas de cada crise financeira, e a sua inerente

complexidade, a utilização e articulação destes instrumentos dependerá sempre do cenário específico de

cada crise.

A actual cri se fi nan cei ra in ter na cio nal tem co lo ca do im por tan tes de sa fi os à ca pa ci da de de in ter ven ção e ar -

ti cu la ção das au to ri da des res pon sá ve is a ní vel mun dial. Ini cial men te, as au to ri da des pro cu ra ram in ter vir na 

re so lu ção de pro ble mas em ins ti tui ções com per das as so ci a das ao seg men to sub pri me do mer ca do hi po te -

cá rio nor te-ame ri ca no. No Ve rão de 2007, es tes pro ble mas de ram ori gem a uma cri se de con fiança nos

mer ca dos mo ne tá ri os de vi do à in cer te za so bre a di men são e dis tri bu i ção das per das as so ci a das a este seg -

men to de mer ca do. Como res pos ta às per tur ba ções nos mer ca dos mo ne tá ri os, os ban cos cen tra is de sen -

vol ve ram es for ços, em mu i tos ca sos co or de na dos, para as se gu rar o aces so a li qui dez nos mer ca dos mo ne -

tá ri os, num qua dro de res tri ções ge ne ra li za das no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so. Ao

lon go de 2008 fo ram sen do di vul ga dos pro ble mas de sol va bi li da de em di ver sas ins ti tui ções fi nan cei ras nor -

te-ame ri ca nas, tais como o Bear Sterns, a Fan nie Mae, o Fred die Mac, a AIG ou a Mer rill Lynch. Du ran te

este pe río do, a ac tu a ção das au to ri da des pa u tou-se pela re so lu ção de pro ble mas es pe cí fi cos nes tas ins ti -

tui ções fi nan cei ras sis té mi cas. Con tu do, a 15 de Se tem bro de 2008, o ban co de in ves ti men to Leh man Brot -

hers de cla rou in sol vên cia, não ten do re ce bi do apoio go ver na men tal. O co lap so des te ban co de sen ca deou

ime di a ta men te efe i tos in ten sos de con tá gio a ní vel glo bal, que se tra du zi ram, di rec ta ou in di rec ta men te, em

pro ble mas de sol va bi li da de nou tros ban cos, tais como o Ro yal Bank of Sco tland, o ING, o De xia ou o For tis,

na Eu ro pa. A par tir des te momento, os problemas assumiram uma magnitude diferente, passando-se de um

cenário de turbulência financeira para uma crise financeira sistémica a nível global, exigindo uma

intervenção coordenada de bancos centrais, autoridades de supervisão, governos e entidades

supranacionais a nível global.

Nes te con tex to, os ban cos cen tra is re for ça ram al gu mas das me di das que vi nham a ser im ple men ta das des -

de o Ve rão de 2007 e anun ci a ram gra du al men te me di das adi ci o na is para apo i ar o sis te ma fi nan cei ro, pro -

cu ran do ga ran tir o aces so ge ne ra li za do a li qui dez. Des te modo, os ban cos cen tra is das eco no mias avan ça -

das e, mais tar de, de al gu mas eco no mias de mer ca do emer gen tes, têm vin do a in jec tar li qui dez no sis te ma

fi nan cei ro atra vés de ope ra ções de cré di to (in clu in do em moeda es tran ge i ra) e a efec tuar al te ra ções no

qua dro ope ra ci o nal de po lí ti ca mo ne tá ria (por exem plo, atra vés de al te ra ções na ma tu ri da de das ope ra ções 

de cré di to, no con jun to de con tra par tes ele gí ve is, no co la te ral ace i te como ga ran tia, nas re ser vas mí ni mas

de ca i xa ou, no caso do Eu ro sis te ma, atra vés da im ple men ta ção de ope ra ções de ce dên cia de li qui dez a
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(1) Esta ca i xa cons ti tui, em par te, uma ac tu a li za ção da “Ca i xa 1 Prin ci pais me di das das au to ri da des por tu gue sas re la ti va men te ao sis te ma fi nan cei ro no âm bi to da cri se fi nan cei ra
in ter na cio nal”, Ban co de Por tu gal, Boletim Económico-Outono 2008. 11111



taxa fixa e com co lo ca ção to tal dos fun dos pro cu ra dos). Algu mas des tas me di das re sul ta ram da ac tu a ção

co or de na da de di ver sos ban cos cen tra is. Alguns ban cos cen tra is, como a Re ser va Fe de ral nor te-ame ri ca -

na ou o Ban co de Ingla ter ra, im ple men ta ram ain da al gu mas me di das que con tem plam a in jec ção de li qui dez 

di rec ta men te na eco no mia, no mea da men te atra vés da aqui si ção de tí tu los de dí vi da pú bli ca e pri va da nos

mer ca dos se cun dá ri os. Mais re cen te men te, no dia 7 de Maio de 2009, o BCE anun ci ou que o Eu ro sis te ma

iria pas sa r a ad qui rir obri ga ções hi po te cá ri as em eu ros emi ti das na área do euro2. Adicionalmente, num

quadro de diminuição das tensões inflacionistas e de perspectivas bastante negativas sobre a evolução da

actividade económica, diversos bancos centrais diminuíram as taxas de juro para níveis historicamente

muito baixos. 

Por seu tur no, em me a dos de Ou tu bro de 2008, os go ver nos de di ver sos países anun ci a ram vá ri as me di das

com o ob jec ti vo de res ta be le cer a con fiança dos agen tes no sis te ma fi nan cei ro, con ter ris cos sis té mi cos,

sal va guar dar os de pó si tos de re ta lho, mi ti gar o im pac to so bre a eco no mia real e as se gu rar o fi nan cia men to

da eco no mia. Ao ní vel da área do euro, es tas me di das fo ram to ma das de for ma con cer ta da, na se quên cia

de uma ci me i ra de che fes de Esta do e de Go ver no no dia 12 de Ou tu bro. Re fi ra-se que as me di das anun ci a -

das nes te pe río do as su mem uma na tu re za mui to se me lhan te às me di das im ple men ta das por ou tros países

eu ro peus, tais como o Re i no Uni do ou a Su é cia3. O pla no de ac ção con cer ta da apre sen ta do nes ta data teve

como ob jec ti vos (i) as se gu rar con di ções de li qui dez ade qua das para as ins ti tui ções fi nan cei ras; (ii) pro mo -

ver o aces so a fi nan cia men to por par te dos ban cos nos mer ca dos de dí vi da ti tu la da; (iii) dis po ni bi li zar às

ins ti tui ções fi nan cei ras o ca pi tal adi cio nal ne ces sá rio para que con ti nu em a as se gu rar o fi nan cia men to da

eco no mia; (iv) as se gu rar uma re ca pi ta li za ção efi ci en te dos ban cos em di fi cul da des; (v) per mi tir al gu ma fle -

xi bi li da de na apli ca ção das nor mas con ta bi lís ti cas in ter na ci o na is e, por úl ti mo; (vi) aper fe i ço ar os me ca nis -

mos de co o pe ra ção en tre países eu ro peus. No âm bi to des te pla no, os go ver nos da área do euro anun ci a -

ram a con ces são de ga ran ti as à emis são de dí vi da dos ban cos e, nal guns ca sos, cri a ram fun dos de re ca pi -

ta li za ção para ga ran tir um ní vel de sol va bi li da de do sis te ma fi nan cei ro ade qua do4. Adi cio nal men te, a maio r

par te dos países au men tou o li mi te de co ber tu ra do fun do de ga ran tia de de pó si tos na cio nal (as su min do-se, 

nal guns países, uma ga ran tia po lí ti ca in te gral dos de pó si tos). Para além dis so, al guns países anun ci a ram a

pos si bi li da de de ad qui rir aos ban cos tí tu los de ele va da qua li da de mas com re du zi da li qui dez num qua dro de 

per tur ba ções nos mer ca dos e, mais re cen te men te, têm vin do a ser de sen vol vi dos es for ços so bre a ges tão

de ac ti vos de má qua li da de no ba lan ço de al guns ban cos. Ten do em con si de ra ção as po ten ci a is im pli ca -

ções des tas me di das so bre a con cor rên cia, a Co mis são Eu ro peia di vul gou ori en ta ções con cre tas so bre a

sua im ple men ta ção e o G7 apre sen tou um con jun to de prin cí pi os co muns para o apoio go ver na men tal, ten -

do igual men te exis ti do al gu ma co or de na ção ao ní vel do Eu ro sis te ma na de fi ni ção das ca rac te rís ti cas es pe -

cí fi cas des tas me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro.

No âm bi to do pla no de ac ção con cer ta da a ní vel eu ro peu, o Go ver no por tu guês anun ci ou, no dia 12 de Ou -

tu bro de 2008, a con ces são de ga ran ti as es ta ta is para a emis são de dí vi da ti tu la da em eu ros de ban cos por -

tu gue ses até ao li mi te to tal de 20 mil mi lhões de eu ros, con for me de fi ni do na Lei n.º 60-A/2008 e es pe ci fi ca -

do na Por ta ria n.º 1219-A/2008 (Grá fi co 1). Esta me di da as su me um ca rác ter tem po rá rio, es tan do em vi gor

até ao fi nal de 2009. As ga ran ti as po dem abran ger to das as ins ti tui ções de cré di to com sede em Por tu gal

que, ape sar de cum pri rem os mí ni mos re gu la men ta res em ter mos de sol va bi li da de, en fren tem tran si to ri a -

men te cons tran gi men tos ao ní vel da li qui dez. A con ces são da ga ran tia, su je i ta a ava li a ção do Ban co de Por -

tu gal e do Insti tu to de Ges tão de Te sou ra ria e do Cré di to Pú bli co, de pen de do con tri bu to da ins ti tu i ção para

o fi nan cia men to da eco no mia, bem como da ne ces si da de e das con di ções de fi nan cia men to. São ex clu í das

do âm bi to das ga ran ti as as emis sões em moeda es tran ge i ra, as emis sões de dí vi da su bor di na da e as ope -

ra ções no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio. A dí vi da emi ti da com ga ran tia es ta tal de ve rá ter uma ma tu ri da -

de en tre 3 me ses e 3 anos (por pro pos ta fun da men ta da do Ban co de Por tu gal, o pra zo má xi mo pode ser

alar ga do por cin co anos). Para ter aces so a esta ga ran tia, os ban cos têm de pa gar ao Esta do uma co mis são
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(2) Na mes ma data, o BCE anun ci ou que iria pas sa r a re a li zar ope ra ções de re fi nan cia men to de pra zo alar ga do a 12 me ses e que o Ban co Eu ro peu de Inves ti men to iria pas sa r a ser

ace i te como con tra par te nas ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma.2222

(3) As me di das to ma das por es tes países eu ro peus e tam bém pe los Esta dos Uni dos e por ou tras eco no mias avan ça das fo ram ana li sa das na “Ca i xa  2 Actu a ção das au to ri da des no
con tex to da cri se fi nan cei ra: me di das de ges tão de li qui dez e de in ter ven ção nos sis te mas fi nan cei ros” , Ban co de Por tu gal, Boletim Económico-Outono 2008. 3333

(4) Nal guns países, fo ram efec tua das al te ra ções le gis la ti vas com o in tu i to de per mi tir a in jec ção de fun dos pú bli cos nos ban cos.4444



de 50 p.b. para dí vi da com pra zo in fe rior a 1 ano. Caso a emis são pla ne a da te nha uma ma tu ri da de su pe rior

a 1 ano, a esta co mis são acres ce o pré mio dos cre dit de fa ult swaps a 5 anos do res pec ti vo ban co ou, caso

não exis tam, de uma amos tra re pre sen ta ti va de ban cos. Se as ga ran ti as fo rem ac ci o na das, ou seja, numa

si tua ção de in cum pri men to da ins ti tu i ção de cré di to be ne fi ciá ria, o Estado português poderá converter a

dívida em capital, passando a assumir a capacidade de intervenção directa na gestão da instituição. As

características deste programa de garantias são, de um modo geral, muito semelhantes às adoptadas

noutros países europeus. 

Ain da no âm bi to do pla no de ac ção con cer ta da a ní vel eu ro peu, no dia 2 de No vem bro o Go ver no por tu guês

anun ci ou di ver sas me di das adi ci o na is de re for ço da es ta bi li da de fi nan cei ra. Estas me di das in clu í ram a cri a -

ção de um pla no de re ca pi ta li za ção das ins ti tui ções de cré di to com sede em Por tu gal, até ao mon tan te to tal

de 4 mil mi lhões de eu ros. Esta me di da tam bém as su me um ca rác ter tem po rá rio, es tan do em vi gor até ao fi -

nal de 2009, con for me de fi ni do na Lei n.º 63-A/2008. O seu prin ci pal ob jec ti vo é ga ran tir que as ins ti tui ções

de cré di to por tu gue sas dis põem das con di ções ne ces sá ri as para re for çar o seu rá cio de sol va bi li da de, num

con tex to de di fi cul da des na emis são pri va da de ca pi tal e à luz do de fi ni do pelo Ban co de Por tu gal na Car -

ta-Cir cu lar n.º 83/2008/DSB, onde se re co men da que o rá cio de fun dos pró prios de base (Tier 1) seja su pe -

rior a 8 por cen to a par tir de Se tem bro de 20095. As ope ra ções de re ca pi ta li za ção po dem ter como su por te

qua is quer ins tru men tos fi nan cei ros ele gí ve is como fun dos pró prios de base, ten do sub ja cen tes um con jun -

to de con tra par ti das so bre a ges tão das ins ti tui ções de cré di to be ne fi ciá ri as. Na lei de fi ne-se que o de sin -

ves ti men to pú bli co de ve rá ocor rer no pra zo má xi mo de 3 anos (ex cep ci o nal men te e se as con di ções de

mer ca do o jus ti fi ca rem este pra zo po de rá ser de 5 anos). Na Por ta ria n.º 493-A/2009 fo ram es pe ci fi ca dos al -

guns pro ce di men tos as so ci a dos à exe cu ção da re fe ri da Lei, no mea da men te no que diz res pe i to ao con te ú -

do do pe di do de aces so ao in ves ti men to pú bli co, que deve de sig na da men te es pe ci fi car o con tri bu to da uti li -

za ção des te in ves ti men to para o fi nan cia men to da eco no mia e in clu ir um pla no de de sin ves ti men to que

garanta a sua substituição por instrumentos elegíveis para o cálculo de fundos próprios de base de

qualidade igual ou superior. Esta portaria também regulamenta a remuneração do investimento público,

assim como as regras e deveres a que ficam sujeitas as instituições de crédito beneficiárias. 
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Gráfico 1
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Fon tes: BCE, Blo om berg, CEBS, Co mis são Eu ro peia, Eu ros tat, FMI, Mi nis té ri os das Fi -
nan ças na cio nais e Thom son Re u ters.
No tas: A in for ma ção ob ti da tem por base as fon tes re fe ri das, po den do não ser exa us ti va. 
No caso da Irlan da, fo ram ga ran ti dos to dos os pas si vos do sistema bancário.

(5) Note-se que esta me di da do Ban co de Por tu gal as su me um ca rác ter de re co men da ção, não cons ti tu in do uma nor ma im pe ra ti va, pelo que será apli ca da de uma for ma fle xí vel,
aten den do às cir cuns tân ci as es pe cí fi cas de cada ins ti tu i ção ou gru po fi nan cei ro, de sig na da men te em ter mos do res pec ti vo per fil de ris co ou da qua li da de do ca pi tal re gu la men tar. 5555



Des de o anún cio des tas me di das, os ban cos de di ver sos países eu ro peus, in clu in do os ban cos por tu gue -

ses, so li ci ta ram ga ran ti as pú bli cas para a emis são de dí vi da, num con tex to de per sis tên cia de res tri ções no

aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so, em par ti cu lar em pra zos mé dios e lon gos. Con for me ilus -

tra do no Grá fi co 2, fo ram emi ti das obri ga ções com ga ran tia es ta tal por ban cos da Áus tria, Fran ça, Ale ma -

nha, Irlan da, Lu xem bur go, Países Bai xos, Por tu gal, Espa nha, Su é cia e Re i no Uni do. Nes tes países, a per -

cen ta gem de uti li za ção dos mon tan tes dis po ni bi li za dos no âm bi to des tas me di das si tu a va-se en tre 10 e 35

por cen to no fi nal de Abril de 2009. Nes te pe río do, os ban cos por tu gue ses emi ti ram cer ca de 4.5 mil mi lhões

de eu ros no âm bi to des ta me di da, o que corresponde à utilização de menos de um quarto do montante total

máximo (ver “Secção 4.5 Risco de liquidez”). 

O pré mio de ris co sub ja cen te às obri ga ções emi ti das por ban cos com ga ran tia pú bli ca re flec te es sen ci al -

men te o ris co so be ra no. Des ta for ma, o spread mais ele va do é o re gis ta do para os ban cos ir lan de ses, re -

flec tin do o for te au men to do ris co so be ra no des te país ao lon go dos úl ti mos me ses (Grá fi co 3). Adi cio nal -

men te, tam bém exis tem al gu mas di fe ren ças na im ple men ta ção des ta me di da que po dem con tri bu ir para al -

gu ma di fe ren ci a ção dos spreads, as so ci a das por exem plo à cri a ção de ins ti tui ções es pe cí fi cas para a ges -

tão des tas ga ran ti as. Os spreads das emis sões de ban cos por tu gue ses são ele va dos, em ter mos re la ti vos,

re flec tin do o fac to de a Re pú bli ca Por tu gue sa ter uma no ta ção de ra ting in fe rior à dos ou tros países onde

ocor re ram emis sões de dí vi da de ban cos com ga ran tia pú bli ca. Ten do por base as res pos tas dos ban cos

por tu gue ses ao Inqué ri to so bre Mer ca do de Cré di to, as medidas implementadas pelo Governo no âmbito do 

plano de acção concertada têm permitido alguma melhoria no acesso a financiamento de mercado.

Nal guns países, tais como Ale ma nha, Irlan da, Gré cia, Fran ça, Países Bai xos ou Re i no Uni do, os ban cos

tam bém re cor re ram aos fun dos de re ca pi ta li za ção para me lho rar a sua sol va bi li da de, ten do já sido uti li za da

uma par te si gni fi ca ti va do mon tan te afec to a es tes fun dos nal guns des tes países. Note-se con tu do que des -

de o iní cio da cri se fi nan cei ra fo ram efec tua das di ver sas na ci o na li za ções e in jec ções de ca pi tal no sis te ma

ban cá rio que não se en qua dram nes tes pla nos de re ca pi ta li za ção. Até à data de pu bli ca ção des te Re la tó rio, 

ne nhu ma ins ti tu i ção por tu gue sa uti li zou este fun do de re ca pi ta li za ção, ten do ocor ri do di ver sos au men tos

de ca pi tal pri va dos (ver “Sec ção 4.3 Ade qua ção de fun dos pró prios”)6.

Ban co de Por tu gal | Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra 2008

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

44

Gráfico 2
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Fon tes: BCE, Blo om berg, CEBS, Co mis são Eu ro peia, Eu ros tat, FMI, Mi nis té ri os das Fi -
nan ças na cio nais e Thom son Re u ters.
No tas: A in for ma ção ob ti da tem por base as fon tes re fe ri das, po den do não ser exa us ti va. 
No caso da Irlan da, fo ram ga ran ti dos to dos os pas si vos do sistema bancário.

Gráfico 3
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Fon tes: Blo om berg e cál cu los do Ban co de Por tu gal.

(6) A na ci o na li za ção do BPN, pro mul ga da na Lei n.º 62-A/2008, não se en qua drou nes te fun do de re ca pi ta li za ção, con for me ana li sa do na “Ca i xa 4.1 Su per vi são ban cá ria em Por tu gal
nos ca sos do Ban co Por tu guês de Ne gó ci os e do Ban co Pri va do Por tu guês” nes te Re la tó rio.6666



No âm bi to da cri se fi nan cei ra in ter na cio nal, o Go ver no por tu guês tam bém au men tou, até De zem bro de

2011, a co ber tu ra má xi ma do Fun do de Ga ran tia de De pó si tos, de 25.000 para 100.000 eu ros por de po si -

tan te e por ins ti tu i ção, con for me de fi ni do no De cre to-Lei n.º 211-A/2008. Adi cio nal men te, o pra zo de re em -

bol so dos de pó si tos le gal men te de fi ni do foi subs tan ci al men te re du zi do. Fo ram ain da to ma das di ver sas me -

di das no sen ti do de re for çar os de ve res de in for ma ção e trans pa rên cia das ins ti tui ções fi nan cei ras, e de for -

ta le cer os po de res de co or de na ção do Con se lho Na cio nal de Su per vi so res Fi nan cei ros. Por seu tur no, en -

tre ou tras me di das, a CMVM pro i biu tem po ra ri a men te as ven das a des co ber to (short-sel ling) de ac ções

emi ti das por ins ti tui ções fi nan cei ras.

Des de o iní cio da cri se fi nan cei ra in ter na cio nal, o Ban co de Por tu gal tam bém tem vin do a efec tuar di ver sas

al te ra ções no re gi me de su per vi são pru den ci al. Nes te con tex to, o Avi so n.º 6/2008 al te rou o tra ta men to pru -

den ci al de ga nhos e per das não re a li za dos em tí tu los de dí vi da clas si fi ca dos na car tei ra de ac ti vos dis po ní -

veis para ven da, re flec tin do uma ori en ta ção do Co mi té das Au to ri da des Eu ro pe i as de Su per vi são Ban cá ria

(CEBS) de 2004. Esta me di da tem um im pac to po si ti vo nos fun dos pró prios dos ban cos, uma vez que os ga -

nhos e per das não re a li za dos e sem im pa ri da de pas sam a ter um efe i to ne u tro na evo lu ção dos fun dos pró -

prios. Dada a ex po si ção dos fun dos de pen sões de em pre ga dos ban cá rios a flu tu a ções na va lo ri za ção dos

ac ti vos fi nan cei ros (que, por sua vez, afec tam a sol va bi li da de dos ban cos), foi im ple men ta do o Avi so n.º

7/2008, que per mi te que o im pac to da tran si ção para as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de so bre os

fun dos de pen sões ain da não re co nhe ci do em re sul ta dos tran si ta dos a 30 de Junho de 2008 pos sa ser re co -

nhe ci do por um pe río do adi cio nal de três anos face ao an te ri or men te de fi ni do. Ou tra me di da to ma da pelo

Ban co de Por tu gal pren de-se com a re vi são do li mi te ace i te para re co nhe ci men to de ac ções pre fe ren ci a is

com ven ci men to in de ter mi na do e sem in cen ti vos à re mis são, de 20 para 35 por cen to. Esta me di da en qua -

drou-se no pro ces so de re vi são das Di rec ti vas n.º 2006/48/CE e 2006/49/CE. Por seu tur no, por via do Avi so 

n.º 9/2008 de ter mi nou-se que to das as re ser vas e re sul ta dos cor res pon den tes a ac ti vos por im pos tos di fe ri -

dos pas sa ram a ser ace i tes como ele men to po si ti vo de fun dos pró prios, eli mi nan do-se o li mi te de 10 por

cen to dos fun dos pró prios de base para esta ru bri ca. No fi nal de 2008, foi pu bli ca do o Avi so n.º 11/2008 que

permite um reconhecimento faseado até 2012 das perdas actuariais dos fundos de pensões apuradas no

exercício de 2008, deduzidas do rendimento esperado dos seus activos, tendo em consideração a forte

deterioração das condições nos mercados financeiros no último trimestre do ano. 

Em No vem bro de 2008, o Ban co de Por tu gal emi tiu a Car ta-Cir cu lar n.º 83/2008/DSB, onde se re co men da

que as ins ti tui ções de cré di to re for cem os seus fun dos pró prios de base (Tier 1), de for ma a pas sa rem a ter

um rá cio de fun dos pró prios de base su pe rior a 8 por cen to a par tir de Se tem bro de 2009, con for me re fe ri do

aci ma. Esta me di da as su me ape nas um ca rác ter de re co men da ção, es tan do em li nha com me di das de na tu -

re za se me lhan te to ma das por ou tras au to ri da des de su per vi são, com o ob jec ti vo de re for çar a con fiança so -

bre a so li dez do sis te ma ban cá rio. No fi nal de 2008, o Ban co de Por tu gal re i te rou, por via da Car ta-Cir cu lar

n.º 97/2008/DSB, a ne ces si da de de as ins ti tui ções cum pri rem ade qua da men te as re co men da ções do Fi -

nan ci al Sta bi lity Fo rum e do CEBS so bre trans pa rên cia de in for ma ção e va lo ri za ção de ac ti vos, ten do em

con ta o prin cí pio de pro por ci o na li da de. Adi cio nal men te, o Ban co de Por tu gal tem vin do a re for çar as exi gên -

ci as e a pe ri o di ci da de da in for ma ção pru den ci al re por ta da pe los ban cos. No mea da men te, des de o Ve rão de 

2007, tem vin do a ser so li ci ta do a al guns ban cos o en vio de um mapa de li qui dez em base men sal ou, nal -

guns ca sos, quin ze nal. Pos te ri or men te, passou a ser solicitado o envio diário, por algumas instituições, de

mapas de tesouraria. Mais recentemente, passou a ser solicitado o envio de um mapa de solvabilidade com

base mensal.

Re fi ra-se que os ban cos por tu gue ses tam bém te rão be ne fi ci a do das al te ra ções im ple men ta das pelo Inter -

na ti o nal Accoun ting Stan dards Bo ard (IASB) com efe i tos des de 1 de Julho de 2008, que fo ram pos te ri or -

men te en dos sa das no Re gu la men to n.º 1004/2008 da Co mis são Eu ro peia. Este or ga nis mo efec tu ou al te ra -

ções nas nor mas de con ta bi li za ção dos ins tru men tos fi nan cei ros a va lor de mer ca do, per mi tin do uma maio r

fle xi bi li da de nos cri té ri os de re clas si fi ca ção destes instrumentos em diferentes carteiras (ver “Secção 4.4

Risco de Mercado”).

Para além des tas me di das ge ra is de apoio ao sis te ma fi nan cei ro no âm bi to da cri se fi nan cei ra in ter na cio nal, 

as au to ri da des por tu gue sas ti ve ram de ge rir pro ble mas em duas ins ti tui ções es pe cí fi cas. Os pro ble mas no

Ban co Por tu guês de Ne gó ci os con du zi ram à sua na ci o na li za ção no iní cio de No vem bro, com o ob jec ti vo de
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pro te ger os de po si tan tes da ins ti tu i ção. Por sua vez, no caso dos pro ble mas no Ban co Pri va do Por tu guês

pro cu rou-se ini cial men te or ques trar uma so lu ção de na tu re za pri va da, que pas sou por um em prés ti mo con -

ce di do por seis ban cos por tu gue ses, com ga ran ti as do Esta do por tu guês. Pos te ri or men te, fo ram no me a dos 

ad mi nis tra do res pro vi só ri os por de li be ra ção do Ban co de Por tu gal. Estas duas si tua ções são analisadas na

“Caixa 4.1 Supervisão bancária em Portugal nos casos do Banco Português de Negócios e do Banco

Privado Português”.

A ní vel in ter na cio nal, per sis te a ne ces si da de de im ple men tar me di das adi ci o na is para res ta be le cer a es ta -

bi li da de do sis te ma fi nan cei ro mun dial e para mi ti gar o im pac to da actual cri se so bre a eco no mia. Em par ti -

cu lar no que diz res pe i to ao sis te ma fi nan cei ro mun dial, é ain da ne ces sá rio iden ti fi car com pre ci são as per -

das dos ban cos em ter mos glo ba is e en con trar so lu ções para a sua ges tão7. Ape sar de os ban cos cen tra is

te rem vin do a ga ran tir o aces so ge ne ra li za do a li qui dez, per sis tem ain da al gu mas per tur ba ções nos mer ca -

dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os, sen do ne ces sá rio res ta be le cer a con fiança es sen ci al para o fun ci o na men to

des tes mer ca dos. Por seu tur no, ape sar de as ga ran ti as con ce di das pe los go ver nos te rem fa ci li ta do o aces -

so a fi nan cia men to a mé dio e lon go pra zo dos ban cos nos mer ca dos por gros so, per sis tem res tri ções no

aces so a fi nan cia men to sem ga ran tia. Por úl ti mo, os apo i os à re ca pi ta li za ção dos ban cos e al gu mas al te ra -

ções de na tu re za pru den ci al por par te das au to ri da des de su per vi são con tri bu í ram para que os rácios de

solvabilidade dos bancos europeus não diminuíssem, no seu conjunto, em 2008, num quadro de

dificuldades no reforço dos fundos próprios junto de investidores privados. 

Re fi ra-se que a efi cá cia e os cus tos de im ple men ta ção das me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro de ve rão

con ti nuar a ser cu i da do sa men te ava li a dos, ten do em con si de ra ção o im pac to so bre a sus ten ta bi li da de das

fi nan ças pú bli cas e as po ten ci a is dis tor ções ori gi na das por tais me di das. Adi cio nal men te, as es tra té gi as de

saída destas medidas deverão ser claramente definidas.

A mé dio e lon go pra zo, exis tem di ver sos de sa fi os re la ci o na dos com a ne ces si da de de re e qua ci o nar al guns

as pec tos do mo de lo de fun ci o na men to do sis te ma fi nan cei ro e, so bre tu do, da sua re gu la ção, que se en con -

tram ac tu al men te em dis cus são a ní vel in ter na cio nal. Nes te sen ti do, é ne ces sá rio pro mo ver um cor rec to ali -

nha men to dos in cen ti vos dos agen tes que in te gram o sis te ma fi nan cei ro, em par ti cu lar no que diz res pe i to a

prá ti cas de ges tão de ris co e a polí ti cas re mu ne ra tó ri as. Adi cio nal men te, será ne ces sá rio pro ce der a uma

re vi são do pe rí me tro de re gu la men ta ção do sis te ma fi nan cei ro, so bre tu do no que diz res pe i to a ac ti vi da des

ex tra-pa tri mo ni a is, hed ge funds e a gran des gru pos fi nan cei ros trans fron te i ri ços. Nes te âm bi to, de ve rão vir

a ocor rer al te ra ções no en qua dra men to ins ti tu ci o nal da su per vi são pru den ci al a ní vel in ter na cio nal, pos si -

vel men te atra vés da cri a ção de or ga nis mos su pra na ci o na is com res pon sa bi li da des mi cro e/ou ma cro-pru -

den ci a is, con for me pro pos to no re la tó rio de La ro siè re. De ve rá igual men te exis tir al gum es for ço no sen ti do

de in tro du zir um ca rác ter con tra-cí cli co em de ter mi na dos as pec tos da re gu la ção do sis te ma fi nan cei ro (so -

bre tu do so bre o ca pi tal, li qui dez, ris co de mer ca do e pro vi si o na men to para ris cos de cré di to), de modo a as -

se gu rar que os ban cos acu mu lam buf fers que lhes per mi tam re sis tir com maio r fa ci li da de a cho ques ad ver -

sos de na tu re za cí cli ca. Para além dis so, exis tem al gu mas pro pos tas no sen ti do de re ver o cál cu lo dos re -

qui si tos de fun dos pró prios dos bancos. De um modo geral, será necessário tomar as medidas adequadas

para que o sistema financeiro continue a desempenhar a sua função primordial de intermediação financeira

com um controlo adequado dos riscos assumidos, dada a relevância da estabilidade financeira para o

crescimento económico.
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(7) Dada a for te de te rio ra ção das con di ções nos mer ca dos fi nan cei ros, as es ti ma ti vas so bre o mon tan te de per das acu mu la das pelo sis te ma fi nan cei ro mun dial têm vin do a ser
su ces si va men te re vis tas. No Glo bal Fi nan ci al Sta bi lity Re port de Abril de 2009, o FMI es ti ma que as per das com ac ti vos ori gi na dos nos Esta dos Uni dos pos sam atin gir 2.7 mi lhões
de mi lhões de dó la res, o que com pa ra com uma es ti ma ti va de 1.4 mi lhões de mi lhões de dó la res apre sen ta da em Ou tu bro de 2008. Ten do tam bém em con si de ra ção os ac ti vos
ori gi na dos na Eu ro pa e no Ja pão, es tas per das po de rão atin gir 4.1 mi lhões de mi lhões de dó la res. 7777



3. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SECTOR PRIVADO NÃO FINANCEIRO

3.1. Apreciação global

No de cur so da úl ti ma dé ca da, o au men to do en di vi da men to tor nou-se um tra ço es tru tu ral mar can te

da eco no mia por tu gue sa. A evo lu ção da Po si ção de Inves ti men to In ter na cio nal ilus tra de for ma cla ra

essa si tua ção, re ve lan do que des de o iní cio da par ti ci pa ção na área do euro a po si ção de ve do ra lí qui -

da da to ta li da de dos agen tes eco nó mi cos re si den tes em Por tu gal pas sou de 33 por cen to em 1999

para cer ca de 97 por cen to do PIB no fi nal de 2008 (Grá fi cos 3.1.1 e 3.1.2). Pou co me nos de me ta de

des sa po si ção de ve do ra lí qui da face ao ex te rior cor res pon de à po si ção do sec tor ban cá rio re si den te

com o re ma nes cen te a cor res pon der, gros so modo, à de ten ção de dí vi da pú bli ca por não re si den tes.

Dado o pa pel de in ter me dia ção fi nan cei ra com o ex te rior que o sis te ma ban cá rio tem de sem pe nha do

de for ma vin ca da, em par ti cu lar des de o iní cio da área do euro, o en di vi da men to des te sec tor face ao

exterior surge como a contrapartida externa do endividamento interno do sector privado não

financeiro (particulares e sociedades não financeiras).

Não obs tan te a par ti ci pa ção na área do euro ter pos si bi li ta do o aces so a fi nan cia men to em mer ca dos

por gros so alar ga dos e pro fun dos, sem ris co cam bi al, ha ve rá sem pre res tri ções in ter tem po ra is de sol -

va bi li da de que, num ho ri zon te mais ou me nos lon gín quo, se tor na rão ac ti vas, e que ten de rão a pro vo -

car em úl ti ma ins tân cia uma in ver são da dis pa ri da de si gni fi ca ti va en tre in ves ti men to e pou pan ça, seja 

ao ní vel agre ga do, seja ao ní vel dos sec to res e agen tes con si de ra dos in di vi du al men te. No en tan to, os 

pro ces sos de ajus ta men to das eco no mias no con tex to de uniões mo ne tá rias ten dem a ser pro lon ga -

dos, em par ti cu lar na ausência de bolhas especulativas nos mercados de activos e na presença de

sistemas financeiros sólidos.

O fac to de os sec to res re si den tes em Por tu gal dis po rem de um mon tan te si gni fi ca ti vo de ac ti vos so -

bre o ex te rior (para o to tal da eco no mia, os ac ti vos so bre o ex te rior si tu a vam-se no fi nal de 2008 em
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Gráfico 3.1.1

POSIÇÃO FINANCEIRA DO SECTOR PRIVADO NÃO 
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Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
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170 por cen to do PIB) per mi te-lhes aco mo dar tem po ra ri a men te per tur ba ções nos mer ca dos de fi nan -

cia men to in ter na ci o na is por gros so, sem im pli car ajus ta men tos abrup tos no ní vel e pa drão de des pe -

sa do més ti cos, pro lon gan do no tem po (as sim o su a vi zan do) o ne ces sá rio pro ces so de ajus ta men to

dos de se qui lí bri os ex ter nos que têm ca rac te ri za do a evo lu ção da eco no mia por tu gue sa. Nes te con -

tex to, re fi ra-se que, no con jun to de 2008, o fi nan cia men to do dé fi ce da ba lan ça cor ren te e de ca pi tal

(10.5 por cen to do PIB) foi as se gu ra do não por um au men to do en di vi da men to ex ter no, ve ri fi can do-se 

uma que da nos pas si vos face ao ex te rior de cer ca de 2 por cen to do PIB, mas an tes por via de uma re -

du ção de ac ti vos so bre o exterior de aproximadamente 13 por cento do PIB, o que contrastou

claramente com o perfil de financiamento do défice externo observado nos anos anteriores.

As pers pec ti vas de evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra do sec tor pri va do não fi nan cei ro, com re le vân cia

para a es ta bi li da de fi nan cei ra, sur gem si gni fi ca ti va men te con di ci o na das pelo im pac to da cri se eco nó -

mi ca e fi nan cei ra in ter na cio nal. Nes te con tex to, deve sa lien tar-se que a se ve ri da de da actual re ces -

são eco nó mi ca de ve rá im pli car um au men to adi cio nal do de sem pre go. A in ten si da de e a abran gên cia

des te fe nó me no de pen de rá não ape nas da pre va lên cia de em pre sas em si tua ção fi nan cei ra mais dé -

bil, que mais ra pi da men te se tor nam eco no mi ca men te in viá ve is face à di mi nui ção da pro cu ra, como

tam bém, e de for ma cru ci al, das ex pec ta ti vas acer ca da du ra ção da si tua ção re ces si va. Este com por -

ta men to não de i xa rá de se re flec tir na evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra de um nú me ro si gni fi ca ti vo de

de ten to res de dí vi da ban cá ria. O im pac to des ta si tua ção so bre a es ta bi li da de fi nan cei ra de pen de rá

cru ci al men te da dis tri bu i ção da ri que za, do ren di men to e do en di vi da men to das fa mí lias afec ta das. A

evi dên cia dis po ní vel apon ta para que as si tua ções de maio r vul ne ra bi li da de se ve ri fi quem nos es tra -

tos de ren di men to mais bai xo e nos mais jo vens. No en tan to, a dí vi da das fa mí lias que es tão em si tua -

ções de maio r vul ne ra bi li da de as su me um peso re la ti va men te pe que no no to tal. Adi cio nal men te, o

fac to de par te mui to si gni fi ca ti va des ses cré di tos te rem as so ci a das ga ran ti as hi po te cá ri as e, de for ma

tam bém fre quen te, ga ran ti as pes soais pres ta das por fa mi li a res (ti pi ca men te pe los as cen den tes) per -

mi te mi ti gar os ris cos, em ter mos de es ta bi li da de fi nan cei ra, associados aos créditos concedidos a

esta franja dos particulares. Note-se, no entanto, que apesar da descida das taxas de juro, no actual

contexto de crise económica, o aumento da taxa de desemprego deverá condicionar de forma

significativa a evolução da situação financeira de um conjunto crescente de famílias.

De igual for ma, a ins ta bi li da de dos mer ca dos fi nan cei ros e a sua cres cen te in te rac ção com a de te rio -
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Gráfico 3.1.2

POSIÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL – POSIÇÕES LÍQUIDAS POR SECTOR INSTITUCIONAL
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ra ção da eco no mia real de ve rão con di ci o nar si gni fi ca ti va men te a si tua ção fi nan cei ra das so ci e da des

não fi nan cei ras, em par ti cu lar da das as di fi cul da des em aco mo dar o im pac to ines pe ra da men te brus -

co e se ve ro do abran da men to da pro cu ra. Adi cio nal men te, no con tex to par ti cu lar men te ad ver so em

que têm de sen vol vi do a sua acti vi da de des de o eclo dir da cri se fi nan cei ra, as ins ti tui ções de cré di to

po de rão ter ago ra me nor ca pa ci da de para pro por ci o nar con di ções que per mi tam às so ci e da des não

fi nan cei ras com vi a bi li da de eco nó mi ca mas que es te jam em si tua ção mais fra gi li za da man ter-se fi -

nan ce i ra men te ca pa zes de as se gu rar a pros se cu ção da sua acti vi da de. Ain da que a evo lu ção dos

agre ga dos de cré di to ban cá rio su gi ra que os ban cos te nham pro por ci o na do ao lon go de 2008 um con -

tri bu to fi nan cei ro im por tan te para que o sec tor pros se guis se a sua acti vi da de, a pro fun di da de e a

abran gên cia da actual si tua ção de re ces são irão cer ta men te im pli car uma de te rio ra ção da ren di bi li da -

de de um nú me ro con si de rá vel de em pre sas, dada a exis tên cia de ri gi dez em sig ni fi ca ti vas par ce las

dos cus tos ope ra ci o na is, isto ape sar da es pe ra da des ci da das ta xas de juro ban cá rias do crédito. A

evidência disponível sugere que esta deterioração deverá ser relativamente transversal no sector,

afectando não apenas pequenas empresas, mas também empresas de maior dimensão, muitas delas 

com significativos montantes de crédito bancário.

No con tex to do ele va do en di vi da men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro, tor na-se par ti cu lar men te re -

le van te afe rir em que me di da o au men to do en di vi da men to está as so ci a do a uma afec ta ção de re cur -

sos que po ten cie o cres ci men to da eco no mia. De fac to, será im por tan te que o en di vi da men to, no

caso das em pre sas, cor res pon da ao fi nan cia men to de ac ti vi da des re pro du ti vas, que per mi tam pos te -

ri or men te as se gu rar o ser vi ço da dí vi da con tra í da e, no caso das fa mí lias, que seja es ta be le ci do em

ní veis com pa tí ve is com uma ava li a ção ade qua da do ren di men to ao lon go do ci clo de vida. Será tam -

bém con ve ni en te que os pla nos de apoio pú bli co aos diferentes sectores gerem os incentivos

adequados a esta boa afectação numa perspectiva de médio e longo prazo.

No qua dro de fra gi li da des de ri va do da si gni fi ca ti va de pen dên cia de ca pi tal alhe io e, as sim, da sen si bi -

li da de a al te ra ções sig ni fi ca ti vas, brus cas e pro lon ga das, nas con di ções pre va le cen tes nos mer ca dos 

fi nan cei ros onde o fi nan cia men to ex ter no é ob ti do, as me di das to ma das pe las vá ri as au to ri da des, na -

cio nais e in ter na ci o na is, de apoio ao sec tor fi nan cei ro, aos par ti cu la res e às em pre sas de ve rão per mi -

tir, numa fase ini cial, al gum apoio à po si ção fi nan cei ra do sec tor pri va do não fi nan cei ro. Note-se

po rém que me di das que con fi gu rem um di fe ri men to si gni fi ca ti vo da amor ti za ção da dí vi da ou mes mo

um re cur so acres ci do a dí vi da po de rão re ve la r-se con tra pro du cen tes para a si tua ção fi nan cei ra fu tu ra 

dos be ne fi ciá ri os ac tu a is, mor men te se no fi nal do pe río do de di fe ri men to a eco no mia por tu gue sa não 

ti ver ain da re to ma do um ritmo de cres ci men to materialmente relevante, e sobretudo se tal já tiver

ocorrido na área do euro, com as consequentes implicações em termos da evolução ascendente das

taxas de juro.

3.2. Particulares

Em 2008, a ca pa ci da de de fi nan cia men to dos par ti cu la res au men tou cer ca de 0.5 p.p. do PIB face ao

va lor re gis ta do no ano ante rior, para 1.2 por cen to do PIB (Grá fi co 3.2.1). Esta evo lu ção re flec tiu em

es pe cia l uma in ter rup ção na ten dên cia des cen den te que a taxa de pou pan ça do sec tor vi nha exi bin do 

des de 2001 e um re for ço das trans fe rên cias de ca pi tal. A evo lu ção des tas va riá veis mais que com -

pen sou o au men to li ge i ro das aqui si ções lí qui das (de ces sões) de ac ti vos reais1.
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(1) As aquisições líquidas (de cessões) de activos reais correspondem à soma da formação bruta de capital fixo, variação de existências, aquisições líquidas
de cessões de objectos de valor e aquisições líquidas de cessões de activos financeiros não produzidos. Note-se que apenas uma parte, ainda que
significativa, da formação bruta de capital realizada pelos particulares corresponde a investimento em habitação. A remanescente estará relacionada com
a actividade produtiva deste sector institucional, nomeadamente em sectores de actividade como a agricultura, comércio, reparação, restauração e outros
serviços prestados por conta própria, onde o peso dos empresários em nome individual será importante. 



No con jun to do ano, as sis tiu-se a uma li gei ra re cu pe ra ção da taxa de pou pan ça do sec tor que, ava li a -

da em ter mos do ren di men to dis po ní vel, au men tou cer ca de 0.5 p.p., de po is da que da acen tua da, de

cer ca de 2 p.p., re gis ta da no ano ante rior. Num con tex to de al gu ma ace le ra ção do ren di men to dis po -

ní vel, esta evo lu ção es te ve as so cia da a uma vir tu al es ta bi li za ção ao ní vel de 2007 da taxa de va ri a ção 

mé dia anual do con su mo pri va do, ao con trá rio do ob ser va do na área do euro, onde se ob ser vou um

for te abran da men to. Para a ace le ra ção do ren di men to dis po ní vel con tri bu í ram fun da men tal men te o

cres ci men to das re mu ne ra ções, be ne fi ci an do quer do au men to do em pre go to tal, quer da evo lu ção

dos sa lá ri os uni tá rios aci ma da taxa de in fla ção, bem como o aumento dos rendimentos de

propriedade (rendimentos distribuídos das sociedades e juros) e das prestações sociais.

A acen tu a ção da cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra, ao au men tar a in cer te za em re la ção às pers pec ti vas

de ren di men to e ri que za das fa mí lias, con tri bu iu de for ma já evi den te na se gun da me ta de de 2008

para uma de te rio ra ção das con di ções no mer ca do de tra ba lho e terá in du zi do a de sa ce le ra ção do

con su mo pri va do ob ser va da no úl ti mo tri mes tre do ano. Nes te qua dro, as si na le-se a evo lu ção re cen -

te do cres ci men to do cré di to ban cá rio a par ti cu la res para con su mo e ou tros fins que, de po is de vir a

abran dar des de me a dos de 2008, acen tuou essa di nâ mi ca no fi nal do ano e no iní cio de 2009. No

caso do cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção, acen tuou -se em 2008, em par ti cu lar na se gun da me ta de 

do ano, a ten dên cia de abran da men to ini ci a da no iní cio de 2006. Du ran te os três pri me i ros tri mes tres

de 2008, as ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio, uti li za das como re fe rên cia para a ge ne ra li da de das

ta xas de juro do cré di to em Por tu gal, man ti ve ram a ten dên cia de su bi da ini ci a da no úl ti mo tri mes tre de 

2005, não obs tan te a qua se es ta bi li da de das ta xas das ope ra ções prin ci pais do BCE. De fac to, só no

iní cio de Ou tu bro se as sis tiu a uma des ci da acen tua da das ta xas de juro o fi ciais do BCE. Des ta for ma, 

as con di ções de fi nan cia men to dos particulares não terão ainda beneficiado significativamente desta

redução, na medida em que a transmissão às taxas de juro bancárias se estará a processar com o

habitual gradualismo.

Em 2008, a po si ção fi nan cei ra lí qui da dos par ti cu la res re gis tou uma re du ção, quan do ava li a da em

per cen ta gem do PIB (de cer ca de 5 p.p.) (Grá fi co 3.2.2). Ter-se-á as sim re du zi do a ca pa ci da de des te

sec tor, em ter mos agre ga dos, para fa zer face às res pec ti vas res pon sa bi li da des fi nan cei ras por via da

mo bi li za ção de ac ti vos fi nan cei ros. Esta evo lu ção re flec tiu a re la ti va es ta bi li da de dos ac ti vos fi nan cei -
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Gráfico 3.2.1

CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PARTICULARES
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vos financeiros não produzidos.



ros to tais e o au men to dos pas si vos, no mea da men te sob a for ma de em prés ti mos a lon go pra zo (Grá -

fi co 3.2.3). Obser vou-se tam bém uma di mi nui ção da co ber tu ra dos em prés ti mos por ac ti vos de maio r

li qui dez, em li nha com o ob ser va do des de o iní cio da par ti ci pa ção na área do euro (de cer ca de 200

por cen to, em 1999, para 118 por cen to no fi nal de 2008). Da mes ma for ma, tem-se as sis ti do à re du -

ção do rá cio en tre ri que za to tal (fi nan cei ra e não fi nan cei ra) e dí vi da to tal que, ain da as sim, con ti nua a

apon tar para a ma nu ten ção de uma cla ra po si ção de sol vên cia do sec tor, em ter mos agre ga dos (Grá -

fi co 3.2.4). A evolução destes indicadores desde o início da década de noventa tem reflectido, no

essencial, o progressivo mas significativo aumento do endividamento do sector.

A li gei ra re du ção ob ser va da em 2008 no stock de ac ti vos fi nan cei ros dos par ti cu la res re flec tiu não

ape nas uma si gni fi ca ti va re du ção nas tran sac ções (para va lo res mí ni mos na dé ca da) como tam bém
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Gráfico 3.2.2

POSIÇÃO FINANCEIRA DOS PARTICULARES

Posição 
financeira 

líquida

Posição de 
activos de 

maior liquidez 
deduzidos de 
empréstimos 

(a)

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m
d

o
P

IB

Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) In cluem-se nu me rá rio e 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

ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DOS PARTICULARES
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sig ni fi ca ti vas per das de va lor nas car te i ras de ac ti vos fi nan cei ros mais ex pos tos às flu tu a ções de pre -

ços nos mer ca dos de ca pi tais, como se jam as ac ções co ta das, os tí tu los de dí vi da de lon go pra zo,

bem como uni da des de par ti ci pa ção em fun dos de in ves ti men to, cu jas car te i ras são, à se me lhan ça do 

ve ri fi ca do para os se gu ros de vida e fun dos de pen sões, com pos tas maio ri ta ria men te pelo mes mo

tipo de ac ti vos (Grá fi cos 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7). De fac to, a ins ta bi li da de dos mer ca dos fi nan cei ros tra -

du ziu-se em flu tu a ções de va lor mui to sig ni fi ca ti vas na com po nen te de tí tu los da car tei ra dos par ti cu -

la res, so bre tu do nas ac ções co ta das, para as quais se es ti ma uma per da lí qui da de va lor su pe rior a 3
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Gráfico 3.2.4
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Gráfico 3.2.5

ACTIVOS FINANCEIROS DOS PARTICULARES
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Nota: (a) In cluem-se nu me rá rio e 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
(PPR).

Gráfico 3.2.6
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por cento do PIB em 2008. Neste contexto, apesar da relativa estabilidade dos activos financeiros to-

tais, assistiu-se a uma significativa recomposição dos mesmos, em particular no agregado dos activos

com maior liquidez. Reflectindo, por um lado, uma maior aversão ao risco dos indivíduos e, por outro,

o impacto da instabilidade dos mercados financeiros sobre a rendibilidade dos diferentes instrumen-

tos de aplicação de poupança, assistiu-se desde o início da turbulência dos mercados financeiros a

uma maior preferência por activos menos sensíveis a flutuações de mercado, designadamente depó-

sitos bancários2. Verificou-se assim, à semelhança do observado desde o segundo semestre de

2007, um forte desinvestimento em unidades de participação em fundos de investimento. Os resgates

líquidos destes instrumentos representaram cerca de 6 por cento do PIB em 2008, tendo sido particu-

larmente significativos no segundo semestre do ano, o que potenciou o significativo reforço das apli-

cações em depósitos bancários (que ascendeu a cerca de 8 por cento do PIB no total do ano). Esta

evolução terá também sido influenciada pelo comportamento mais concorrencial por parte dos

bancos (sobretudo domésticos) na captação de depósitos de clientes que se terá traduzido numa

aproximação das remunerações dos depósitos a prazo às taxas de juro do mercado monetário, num

contexto de dificuldades acrescidas de financiamento dos bancos nos mercados internacionais de

dívida por grosso.

No que se refere aos empréstimos contraídos por particulares, assistiu-se em 2008 a um fluxo muito

inferior ao observado ao longo da última década, de tal forma que o rácio de endividamento face ao

rendimento disponível registou uma virtual estabilização após um período prolongado de aumento

(Gráficos 3.2.8 e 3.2.9). O abrandamento do crédito concedido por instituições financeiras aos parti-

culares terá reflectido factores do lado da procura e da oferta. Para além do efeito decorrente da subi-

da das taxas de juro que se vinha observando desde o final de 2005 (conforme referido, a redução das

taxas de juro do crédito só deverá tornar-se significativa ao longo de 2009), as instituições de crédito

têm vindo a ajustar as condições da sua oferta à significativa alteração na envolvente macroeconómi-

ca e financeira onde desenvolvem a sua actividade, decorrente da crise que emergiu em meados de

2007 nos mercados financeiros internacionais. Neste contexto, os principais grupos bancários portu-
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Gráfico 3.2.7

ACTIVOS FINANCEIROS DOS PARTICULARES
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posteriormente em 2007 e 2008, no contexto da actual crise financeira.



gue ses têm vin do a tor nar pro gres si va men te mais res tri ti vas as con di ções de con ces são de em prés ti -

mos a par ti cu la res, numa fase ini cial de for ma mais cla ra no cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção, e

mais re cen te men te tam bém no cré di to para con su mo e ou tros fins. Essa maio r res tri ti vi da de ter-se-á

re flec ti do de for ma mais evi den te no au men to dos spreads de taxa de juro nas no vas ope ra ções e de

for ma mais acen tua da nas ava li a das como ten do maio r ris co, mas terá tam bém in clu í do re du ções no

rá cio en tre o va lor do em prés ti mo e o va lor da ga ran tia (loan-to-value) e nas ma tu ri da des má xi mas ad -

mi ti das. Por sua vez, num qua dro de si gni fi ca ti va re du ção da con fiança dos consumidores para níveis

mínimos históricos, a deterioração das perspectivas para o mercado da habitação e a referida

redução nas despesas de consumo relativas a bens duradouros terão contribuído de forma

significativa para a redução da procura de empréstimos pelo sector.
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Gráfico 3.2.8

EMPRÉSTIMOS TOTAIS A PARTICULARES
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Fon te: Ban co de Por tu gal.

Gráfico 3.2.9

TRANSACÇÕES SOBRE PASSIVOS FINANCEIROS DOS PARTICULARES
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Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.



De qual quer for ma, o ní vel de en di vi da men to dos par ti cu la res con ti nua a ser dos mais ele va dos no

con tex to da área do euro (Grá fi co 3.2.10). De fac to, ape sar do au men to do en di vi da men to dos par ti -

cu la res ter sido co mum à ma i o ria dos países eu ro peus du ran te os úl ti mos anos, o ní vel atin gi do em

Por tu gal só era su pe ra do, no con tex to da área do euro, pelo re gis ta do nos Países Bai xos, sen do no

en tan to com pa rá vel ao ob ser va do no Re i no Uni do e in fe rior ao ve ri fi ca do na Di na mar ca. A evo lu ção

do en di vi da men to em Por tu gal es te ve em li nha com a tran si ção para um novo re gi me de ta xas de juro

no mi nais, mais re du zi das e com me nor vo la ti li da de, e com a ino va ção fi nan cei ra ao ní vel da ofer ta de

pro du tos de cré di to, con subs tan ci a da num con jun to de ca rac te rís ti cas que per mi tem ali sar ou di fe rir

os en car gos com o ser vi ço da dí vi da. Cer ca de 75 por cen to do en di vi da men to dos par ti cu la res cor -

res pon de a cré di to ban cá rio para aqui si ção de ha bi ta ção, ten do as sim uma cor res pon dên cia com o

au men to da ri que za do sec tor. Nes te con tex to, de ve rá re fe rir-se que a evi dên cia dis po ní vel não apon -

ta para a pos si bi li da de de um ajus ta men to dos pre ços da ha bi ta ção em Por tu gal com pa rá vel ao re -

cen te men te ob ser va do em al guns países eu ro peus e nos Esta dos Uni dos. De fac to, não se te rão

ve ri fi ca do, no caso por tu guês, a um ní vel agre ga do, si tua ções sig ni fi ca ti vas de va lo ri za ção ex ces si va

da com po nen te re si den ci al dos ac ti vos imo bi liá ri os. Ten do por base os da dos do Índi ce Con fi den ci al

Imo bi liá rio, cons ta ta-se que des de o iní cio da dé ca da cor ren te, a taxa de va ri a ção anual mé dia dos

pre ços do lado da ofer ta, no mer ca do re si den ci al por tu guês foi de 3 por cen to em ter mos no mi nais, e

apro xi ma da men te nula em ter mos reais. Ain da as sim, não será de ex clu ir a pos si bi li da de de al gum

ajus ta men to dos pre ços nes te mer ca do. Este po de rá re sul tar do con tex to de cri se eco nó mi ca e fi nan -

cei ra, que con di ci o na a pro cu ra de ac ti vos imo bi liá ri os por via das ex pec ta ti vas acer ca da evo lu ção do 

ren di men to e dos pró prios pre ços no mer ca do imo bi liá rio, bem como de cor rer de uma me nor dis po ni -

bi li da de de fi nan cia men to ban cá rio para este tipo de in ves ti men to. Nes te con tex to, re fi ra-se que o

Inqué ri to à Ava li a ção Ban cá ria na Ha bi ta ção (re a li za do pelo INE) in di ca que os va lo res mé dios de

ava li a ção ban cá ria de ha bi ta ção têm re gis ta do ta xas de va ri a ção ho mó lo ga pro gres si va men te ne ga ti -

vas des de o fi nal de 2007, atin gin do -6 por cen to no fi nal do pri me i ro tri mes tre de 20093. Será im por -
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Gráfico 3.2.10

DÍVIDA FINANCEIRA DOS PARTICULARES 
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Fon tes: Eu ros tat e Ban co de Por tu gal.
Nota: Con si de ran do con tas con so li da das (ex cep to Re i no Uni do, para o qual se con si de -
ram con tas não consolidadas)

(3) Esta evolução surge em linha com os resultados do Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito, em que as instituições participantes têm indicado,
de forma consistentemente mais significativa desde o final de 2006, os riscos associados a perspectivas para o mercado da habitação como factor indutor
de condições mais restritivas na sua oferta de crédito para aquisição de habitação e as perspectivas para o mercado da habitação como um factor
contribuindo para uma redução da procura no segmento.



tan te no tar, no en tan to, que tra tan do-se de um in di ca dor de ava li a ção ban cá ria, es tes va lo res são

in flu en ci a dos pelo au men to da res tri ti vi da de nas con di ções de ofer ta de cré di to pe los ban cos. Por sua 

vez, o Índi ce Con fi den ci al Imo bi liá rio re gis tou em Março de 2009 uma taxa de va ri a ção ho mó lo ga pró -

xi ma de 1 por cen to (-0.2 por cen to no caso dos imó veis usa dos), que com pa ra com um va lor pró xi mo

de 4 por cen to (cer ca de 2.5 por cen to no caso dos imó veis usados) no final de 20084.

O ele va do en di vi da men to dos par ti cu la res, con ju ga do com a pre va lên cia qua se to tal das ope ra ções

de em prés ti mo a taxa de juro va riá vel ou com pra zo de fi xa ção ini cial de taxa até 1 ano com in de xa ção

às ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio, im pli ca uma gran de sen si bi li da de dos en car gos com a dí vi da

à evo lu ção das ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio. De acor do com in for ma ção com pi la da pelo INE,

o va lor mé dio da pres ta ção ven ci da au men tou 8.9 por cen to em 2008 (em ter mos anu a is face a 2007), 

o que es te ve as so ci a do ao au men to dos ju ros su por ta dos, va lor bas tan te su pe rior ao cres ci men to do

ren di men to dis po ní vel no mi nal (Grá fi cos 3.2.11 e 3.2.12)5. Impor ta, as sim, sa lien tar que a re du ção re -

cen te das ta xas de juro de re fe rên cia do BCE e do mer ca do mo ne tá rio do euro per mi ti rá in ver ter a ten -

dên cia as cen den te que as pres ta ções dos em prés ti mos vi nham a apre sen tar des de 2006, no

con tex to do ci clo de su bi da das ta xas de juro do BCE ob ser va do en tre o fi nal de 2005 e me a dos de

2008, bem como do au men to do pré mio de ris co no mer ca do mo ne tá rio as so ci a do à tur bu lên cia nos

mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is des de o Ve rão de 2007. Este fac to é tan to mais im por tan te na

me di da em que, di fe ren te men te do ob ser va do até ao eclo dir da cri se fi nan cei ra, os ban cos es ta rão

pre sen te men te em po si ção me nos favorável para adaptar, em termos de outras condições

contratuais (como seja, de forma mais evidente, a extensão das maturidades), as prestações dos

empréstimos à capacidade das famílias para servir a sua dívida.

As pers pec ti vas de evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra dos par ti cu la res, com im pli ca ções em ter mos de

es ta bi li da de fi nan cei ra, sur gem si gni fi ca ti va men te con di ci o na das pelo im pac to da cri se eco nó mi ca e
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Gráfico 3.2.11

ENDIVIDAMENTO DOS PARTICULARES E JUROS A PAGAR
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Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.

(4) Relembre-se que este índice é calculado com base em preços de oferta e ponderado por região e estado de uso do alojamento. No entanto, o ajustamento
de qualidade no cálculo do índice não permite controlar de forma integral variações neste parâmetro, facto que estará subjacente ao crescimento
relativamente elevado registado no final de 2008. Para informação metodológica, ver “Índice Confidencial Imobiliário (base 2005)”, Imométrica, Outubro
2006.

(5) O valor médio da prestação vencida é igual à soma do valor médio do capital amortizado com o valor médio dos juros vencidos. Mais informação sobre este 
inquérito em www.ine.pt.



fi nan cei ra in ter na cio nal. Sen do uma pe que na eco no mia for te men te in te gra da em ter mos eco nó mi cos 

e fi nan cei ros, a eco no mia por tu gue sa está for te men te ex pos ta aos de sen vol vi men tos ob ser va dos a

ní vel glo bal. Nes te con tex to, deve sa lien tar-se que será de es pe rar um au men to do de sem pre go em

2009. A in ten si da de e a abran gên cia des te fe nó me no no fu tu ro mais ime di a to de pen de não ape nas da 

pre va lên cia de em pre sas em si tua ção fi nan cei ra mais dé bil, que mais ra pi da men te se tor nam eco no -

mi ca men te in viá ve is face à di mi nui ção da pro cu ra, como tam bém, e de for ma cru ci al, das ex pec ta ti -

vas acer ca da du ra ção da si tua ção re ces si va. De fac to, na me di da em que essa ex pec ta ti va apon te

para uma cri se pro lon ga da, as em pre sas ten de rão a dis pen sar tra ba lha do res de for ma mais in ten sa

e/ou con tra ta rão no vos tra ba lha do res de for ma me nos si gni fi ca ti va. Este com por ta men to não de i xa rá

de se re flec tir na evo lu ção da si tua ção fi nan cei ra de um nú me ro si gni fi ca ti vo de de ten to res de dí vi da

ban cá ria. Acres ce que, à data, não se con se guem ain da ava li ar a efi cá cia e o al can ce tem po ral das

me di das de apoio so ci al às fa mí lias que têm sido anun ci a das pelo go ver no, dada a in cer te za acer ca

da vi a bi li da de da sua ma nu ten ção por um pe río do pro lon ga do e dada a pos sí vel ex ten são tem po ral

da actual cri se eco nó mi ca, dos seus efe i tos so bre o em pre go e, em úl ti ma ins tân cia, so bre o ren di -

men to das fa mí lias. Fi nal men te, de ve rá no tar-se que na me di da em que es sas me di das te nham sub -

ja cen te um di fe ri men to dos en car gos fi nan cei ros com a dí vi da actual, para um ho ri zon te fu tu ro, as

mes mas po de rão im pli car para esse ho ri zon te uma so bre car ga de es for ço fi nan cei ro das fa mí lias que 

ago ra be ne fi ci em das mes mas6. Tal ce ná rio será par ti cu lar men te re le van te se, em con tras te com as

pro jec ções ac tu a is, nes se ho ri zon te tem po ral es ti ver já a ocor rer al gu ma re cu pe ra ção da área do

euro, com a de cor ren te nor ma li za ção das con di ções monetárias e financeiras e a economia

portuguesa evidenciar uma assincronia cíclica com a área. Por outro lado, num cenário em que se

mantenha uma situação de taxa de inflação muito reduzida, nula, ou mesmo negativa, os agentes

endividados não poderão beneficiar da erosão nominal da dívida respectiva, sendo igualmente

incertas as perspectivas de melhoria ao nível do mercado de trabalho.

Note-se que, em ter mos de ava li a ção do po ten ci al im pac to so bre a es ta bi li da de fi nan cei ra, uma aná li -

se mais apro fun da da da si tua ção fi nan cei ra dos par ti cu la res de pen de rá cru ci al men te da dis tri bu i ção
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Gráfico 3.2.12

PRESTAÇÃO MÉDIA NO CRÉDITO À HABITAÇÃO
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Fon te: INE.

(6) Enquadra-se neste espírito a moratória no reembolso dos empréstimos à habitação própria e permanente de valor equivalente a 50 por cento da prestação
mensal (até um limite de 500 euros de redução).



da ri que za, do ren di men to e do en di vi da men to. Esta aná li se sur ge con di ci o na da pelo fac to de os da -

dos ne ces sá ri os a essa aná li se só se rem re co lhi dos de for ma es pa ça da no tem po. Os da dos mais re -

cen tes são os re la ti vos ao 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 2007, que per mi tiu com bi nar, ao ní vel mi cro-eco 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 lias. Os re sul ta dos do IPEF

su ge rem que ao lon go dos úl ti mos anos se te rão re gis ta do acrés ci mos da par ti ci pa ção das fa mí lias no 

mer ca do da dí vi da, do grau de en di vi da men to mé dio e da 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. 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. Os re sul ta dos apon tam tam bém para 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 se jam 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 o re pre sen tan te está em pre ga do. Nes te con tex to, des ta que-se

o fac to de 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, ser 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, em bo ra, em ter mos agre ga dos para as fa mí lias com cré di to hi po te cá rio, o va lor des te rá -

cio para Por tu gal com pa re fa vo ra vel men te no con tex to da área do euro7. De fac to, 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, sen -

do que esta si tua ção não de ve rá pôr em ca u sa a es ta bi li da de do sis te ma fi nan cei ro, na me di da em

que a dí vi da das fa mí lias que es tão em si tua ções de maio r vul ne ra bi li da de as su me um peso re la ti va -

men te pe que no no to tal. Adi cio nal men te, o fac to de par te mui to si gni fi ca ti va des ses cré di tos te rem as -

so ci a das ga ran ti as hi po te cá ri as e, de for ma tam bém fre quen te, ga ran ti as pes soais pres ta das por

fa mi li a res (ti pi ca men te pe los as cen den tes) per mi te mi ti gar os ris cos, em ter mos de es ta bi li da de fi nan -

cei ra, associados aos créditos concedidos a esta franja dos particulares (ver ”Caixa 4.2 Principais

características dos empréstimos a particulares para aquisição de habitação em Portugal“, deste

Relatório). Note-se, no entanto, que no actual contexto de crise económica, o aumento da taxa de

desemprego deverá condicionar de forma significativa a evolução da situação financeira de um

conjunto crescente de famílias, apesar da descida das taxas de juro.

3.3. Sociedades não financeiras

Em 2008, as ne ces si da des de fi nan cia men to das so ci e da des não fi nan cei ras su pe ra ram em cer ca de

2 pon tos per cen tuais do PIB o va lor de 2007, as cen den do a 10.3 por cen to do PIB, va lor his to ri ca men -

te ele va do (Grá fi co 3.3.1). Esta evo lu ção re flec tiu fun da men tal men te uma re du ção adi cio nal da pou -

pan ça cor ren te (em 1.7 p.p. do PIB), na se quên cia do ob ser va do des de 2004, es ti man do-se que o

in ves ti men to re a li za do por este sec tor te nha re gis ta do um au men to de cer ca de 1 p.p. do PIB. A re du -

ção da pou pan ça cor ren te das em pre sas não fi nan cei ras re flec tiu es sen ci al men te uma de te rio ra ção

dos re sul ta dos ope ra ci o na is das em pre sas e um mon tan te ele va do de ren di men tos pagos por este

sector como remuneração do capital investido (juros e dividendos) (Gráficos 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4).

O com por ta men to dos re sul ta dos ope ra ci o na is terá re flec ti do a evo lu ção da acti vi da de eco nó mi ca em 

Por tu gal e a ní vel in ter na cio nal, ten do sido par ti cu lar men te ne ga ti va no úl ti mo tri mes tre do ano. De
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(7) Ver “Caixa 4.3 Características dos empréstimos hipotecários de maior risco nos Estados Unidos e na Europa, deste Relatório. 



acor do com a in for ma ção tri mes tral da Cen tral de Ba lan ços do Ban co de Por tu gal, a di mi nui ção dos

re sul ta dos ope ra ci o na is das em pre sas não fi nan cei ras re flec tiu, em lar ga me di da, o abran da men to da 

pro du ção (das ven das), num con tex to em que o cus tos ope ra ci o na is (con su mos in ter mé dios e, em

es pe cia l, cus tos com o pes soal) apre sen ta ram uma maio r ri gi dez à des ci da8. A acres cer à di mi nui ção
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Gráfico 3.3.1

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO DAS SOCIEDADES NÃO
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Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
No tas: Va lo res anu a is para 2007 e 2008 cal cu la dos com base nas con tas na cio nais tri -
mes tra is. (a) Inclui FBCF, va ri a ção de exis tên ci as, aqui si ções lí qui das de ces sões de ob -
jec tos de va lor e de ac ti vos não financeiros não produzidos.
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Gráfico 3.3.2

CONTRIBUTOS PARA A POUPANÇA BRUTA DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Excedente de exploração (bruto)

Impostos sobre rendimento e património

Rendimentos de propriedade (saldo)

Dos quais: Juros (saldo)

Outras transferências correntes (saldo)

Poupança bruta

Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.
Nota: O sal do cor res pon de à di fe ren ça en tre re cur sos e em pre gos.

(8) Para uma caracterização detalhada das amostras de empresas participantes na Central de Balanços do Banco de Portugal, de inquirição anual (CBA) e
trimestral (CBT), vejam-se Banco de Portugal, Suplemento 5/2005 ao Boletim Estatístico, Dezembro de 2005 e Suplemento 1/2008 ao Boletim Estatístico,
Maio de 2008. É de referir que, no caso da amostra trimestral e, em menor grau, da amostra anual até 2005, existe um importante enviesamento para as
empresas de grande dimensão. A partir de 2006, com a utilização da Informação Empresarial Simplificada, a cobertura da CBA melhorou
significativamente, sendo próxima de 100 por cento em termos do VAB total das sociedades não financeiras.
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Gráfico 3.3.3

TAXAS DE RENDIBILIDADE DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Rendibilidade do capital investido Rendibilidade dos capitais próprios
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Ren di bi li da de do ca pi tal in ves ti do = (re sul ta do cor ren te + ju ros su por ta dos)/(ac ções e ou tras par ti ci pa ções + dí vi da fi nan cei ra). Ren di bi li da de dos ca pi tais pró prios = re sul ta do
cor ren te/ac ções e ou tras par ti ci pa ções. CBA: Cen tral de Ba lan ços anual. CBT: Cen tral de Ba lan ços tri mes tral. Os rá cios são cal cu la dos apli can do, ao úl ti mo va lor dis po ní vel, ta xas de
va ri a ção cal cu la das com base em em pre sas co muns em dois anos con se cu ti vos. A par tir de 2006 (in clu si vé), o rácio relativo à CBA é calculado utilizando a Informação Empresarial
Simplificada.

Gráfico 3.3.4

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Resultado operacional (a) Resultado corrente (b)
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Re sul ta do ope ra ci o nal = VAB - cus tos com o pes soal + ou tros pro ve i tos e ga nhos ope ra ci o na is (lí qui dos de cus tos e per das) - im pos tos (ex cep to in di rec tos) - amor ti za ções e
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as em pre sas da Cen tral de Ba lan ços co muns em dois anos con se cu ti vos. (c) CBA: Cen tral de Ba lan ços anual. CBT: Cen tral de Ba lan ços tri mes tral. Qu e bra de sé rie em 2006 para a
CBA; a par tir des te ano (in clu si vé) é uti li za da a Infor ma ção Empre sa ri al Sim pli fi ca da. A taxa de co ber tu ra do VAB das so ci e da des não fi nan cei ras na CBA é de cer ca de 60 por cen to até
2005 e pró xi ma de 100 por cen to des de 2006. Para a CBT, a taxa de co ber tu ra os ci la en tre 41 e 45 por cen to. (d) EBE: ex ce den te bru to de ex plo ra ção do ano. (e) Pou pan ça bruta mais
rendimentos distribuídos de sociedades a pagar menos saldo dos lucros de investimento directo estrangeiro reinvestidos.



do ex ce den te de ex plo ra ção do sec tor, tam bém o fac to de uma par ce la maio r do ren di men to ge ra do

ter sido dis tri bu í da sob a for ma de ju ros, de cor ren tes da su bi da do ní vel mé dio anual das ta xas de juro

e do en di vi da men to acres ci do e, em me nor grau, como ren di men tos de so ci e da des dis tri bu í dos sob a

for ma de di vi den dos, con tri bu iu para a di mi nui ção da pou pan ça do sec tor, re flec tin do-se em maio res

ne ces si da des de fi nan cia men to9.

Assim, re flec tin do es tas evo lu ções, a ca pa ci da de de auto-fi nan cia men to do sec tor re du ziu-se, o que,

dado o acrés ci mo do in ves ti men to em per cen ta gem do PIB, se tra du ziu em ne ces si da des de fi nan cia -

men to mais sig ni fi ca ti vas. No es sen ci al, as ne ces si da des de fi nan cia men to des te sec tor fo ram sa tis -

fei tas, à se me lhan ça do ob ser va do nos úl ti mos anos, atra vés do au men to do en di vi da men to jun to do

sec tor fi nan cei ro, por via de em prés ti mos ban cá rios. No fi nal de 2008, os em prés ti mos ban cá rios con -

ce di dos às so ci e da des não fi nan cei ras con ti nua ram a cres cer a uma taxa ele va da, de 10.5 por cen to,

sen do igual men te de des ta car o si gni fi ca ti vo mon tan te de emis sões lí qui das de tí tu los de dí vi da, es -

sen ci al men te de cur to pra zo, to ma do maio ri ta ria men te por ban cos re si den tes, que le vou a que a dí vi -

da fi nan cei ra (que com pre en de em prés ti mos e tí tu los de dí vi da) te nha au men ta do 11.4 por cen to

(Grá fi cos 3.3.5 e 3.3.6). Este pa drão de fi nan cia men to é con sis ten te com a si tua ção de tur bu lên cia

nos mer ca dos fi nan cei ros, que di fi cul ta a cap ta ção de re cur sos por via de au men tos de ca pi tal em

mer ca do ou de emis são de dí vi da por pra zos lon gos, o que terá sido par ti cu lar men te evi den te no úl ti -

mo tri mes tre do ano. Assim, re flec tin do o au men to das ne ces si da des de fi nan cia men to, que ele vou a

dí vi da fi nan cei ra das so ci e da des não fi nan cei ras para cer ca de 134 por cen to do PIB (122 por cen to

no fi nal de 2007), as sis tiu-se a um si gni fi ca ti vo acrés ci mo do rá cio de ala van ca gem fi nan cei ra do sec -

tor, que atin giu ní veis mais al tos do que o máximo recente atingido em 2002 (Gráficos 3.3.7 e 3.3.8).

Neste contexto, realce-se que quer o rácio de endividamento, quer o rácio de alavancagem financeira

do sector se situam entre os mais elevados no contexto europeu (Gráficos 3.3.9 e 3.3.10).

No to can te à car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros das so ci e da des não fi nan cei ras, será de as si na lar em

2008 o au men to ex pres si vo do mon tan te de em prés ti mos, o que es te ve as so ci a do, por um lado a ope -

ra ções en tre as em pre sas e os seus ac ci o nis tas, em par ti cu lar re si den tes, e tam bém a ope ra ções de

in ves ti men to di rec to no ex te rior. Em ter mos con so li da dos, as aqui si ções lí qui das de ac ções e ou tras

par ti ci pa ções re gis ta ram um au men to li ge i ra men te su pe rior a 1 por cen to. Em ter mos de va lo res não

con so li da dos, o acrés ci mo foi de 2.5 por cen to, o que su ge re que uma par te si gni fi ca ti va do re for ço de

ca pi tal ob ser va do no sec tor (no mea da men te por via de pres ta ções su ple men ta res) es ta rá as so ci a do

a pro ces sos de con so li da ção en tre em pre sas. A po si ção fi nan cei ra lí qui da do sec tor (em ter mos con -

so li da dos) re gis tou uma li gei ra me lho ria face ao ano ante rior, fi xan do-se em cer ca de -164 por cen to

do PIB, que com pa ra com -160 por cen to no iní cio da par ti ci pa ção na área do euro. A evo lu ção em

2008 ter-se-á de vi do à significativa redução do valor de mercado do capital das empresas, em linha

com a diminuição das cotações accionistas a nível nacional e internacional (Gráfico 3.3.11).

A ins ta bi li da de dos mer ca dos fi nan cei ros e a sua cres cen te in te rac ção com a de te rio ra ção da eco no -

mia real es ta rão a in fluen ciar si gni fi ca ti va men te as de ci sões de pro du ção e in ves ti men to das so ci e da -

des não fi nan cei ras. Para além dos efe i tos so bre a acti vi da de eco nó mi ca mun dial, que se re per cu tem

na pro cu ra di ri gi da às em pre sas por tu gue sas, esta cri se es ta rá a ori gi nar maio res di fi cul da des no

aces so ao cré di to, em par ti cu lar de vi do à de te rio ra ção das ex pec ta ti vas para a eco no mia e con se -

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Situação Financeira do Sector Privado Não Financeiro | Ca pí tu lo 3

61

(9) O excedente de exploração de um sector corresponde à diferença entre o valor acrescentado bruto desse sector (igual ao valor bruto de produção
deduzido de consumos intermédios) e as remunerações e impostos à produção e importação pagos pelo sector, sendo, por isso, a medida do rendimento
gerado (ou absorvido) pelo sector em resultado da sua actividade produtiva (antes da contabilização dos custos e proveitos financeiros). A menos dos
custos com amortizações e provisões, poderá ser interpretado, no caso das sociedades não financeiras, como uma aproximação ao resultado operacional
agregado das unidades que constituem este sector. No Sistema Integrado de Contas Nacionais, o excedente de exploração constitui um recurso do sector,
transferível para outros sectores sob a forma de rendimentos de propriedade (nomeadamente, juros, dividendos e rendas), impostos sobre o rendimento e
património e transferências correntes. O saldo remanescente constitui o rendimento disponível. No caso dos sectores com consumo final (famílias,
instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias e administrações públicas) o rendimento disponível é repartido entre despesa de consumo final e
poupança. Nos restantes sectores (nomeadamente no das sociedades não financeiras) este saldo corresponde integralmente à poupança do sector.
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Gráfico 3.3.5

DÍVIDA DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Taxa de variação anual
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Inclui em prés ti mos con ce di dos por ins ti tui ções 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. (b)
Como em (a), ex cluin do cré di tos co mer ciais re ce bi dos de ou tros sec to res. (c) Inclui em -
prés ti mos con ce di dos por ins ti tui ções fi nan cei ras mo ne tá rias re si den tes ajus ta dos de
ope ra ções de titularização e corrigidos de reclassificações, abatimentos ao activo e
reavaliações cambiais e de preço.
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Gráfico 3.3.6

PRINCIPAIS FLUXOS DE FINANCIAMENTO DAS

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) Va lo res não con so li da dos. Va lo res de emis são.

Gráfico 3.3.7

DÍVIDA TOTAL DAS SOCIEDADES NÃO

FINANCEIRAS E JUROS A PAGAR
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Fon tes: INE e Ban co de Por tu gal.

Gráfico 3.3.8

RÁCIO DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA (a)
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quente aumento do risco de crédito. Tal poderá, por seu turno, reflectir-se num agravamento da sua

situação financeira, dadas as dificuldades em acomodar o impacto brusco e significativo do abranda-

mento da procura. Adicionalmente, no contexto particularmente adverso em que têm desenvolvido a

sua actividade desde o eclodir da crise financeira, as instituições de crédito poderão ter agora menor

capacidade para proporcionar condições que permitam às sociedades não financeiras com viabilida-

de económica mas que estejam em situação mais fragilizada manter-se financeiramente capazes de

assegurar a prossecução da sua actividade. Ainda assim, deverá referir-se que, não obstante o

abrandamento acentuado registado pelos agregados de crédito a sociedades não financeiras no final
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Gráfico 3.3.9

RÁCIO DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA DAS

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS (a)
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Fontes: Eurostat e Banco de Portugal.

Nota: (a) Este rácio corresponde ao quociente entre a soma de empréstimos e títulos de

dívida face ao capital, considerando contas consolidadas (excepto Reino Unido, para o

qual se consideram contas não consolidadas).

Gráfico 3.3.10

RÁCIO DA DÍVIDA TOTAL NO PIB (a)
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Fontes: Eurostat e Banco de Portugal.

Nota: (a) Dívida total corresponde à soma de empréstimos, títulos de dívida e créditos

comerciais passivos, considerando contas consolidadas (excepto Reino Unido, para o

qual se consideram contas não consolidadas).

Gráfico 3.3.11

PASSIVOS FINANCEIROS DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Transacções e outras variações de valor e de preços
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de 2008 e iní cio de 2009, as ta xas de va ri a ção ob ser va das nes ta car tei ra su ge rem que, apar te con si -

de ra ções de re a va li a ção de ris co in di vi du al de cada em pre sa/ope ra ção por par te das ins ti tui ções ban -

cá rias, a ofer ta de cré di to não es ta rá a cons ti tuir, em ter mos glo ba is, uma res tri ção si gni fi ca ti va à

ma nu ten ção da acti vi da de do sec tor. Acres ce que, de acor do com a in for ma ção do Inqué ri to aos Ban -

cos so bre o Mer ca do do Cré di to, as ne ces si da des de fi nan cia men to apon ta das pe los ban cos par ti ci -

pan tes como jus ti fi can do a pro cu ra de em prés ti mos ou li nhas de cré di to pe las em pre sas têm es ta do

as so ci a das ao fi nan cia men to de exis tên ci as e de ne ces si da des de fun do de ma ne io e à re es tru tu ra -

ção de dí vi da. A im por tân cia cres cen te des tas fi na li da des é compatível com a existência de situações

de fragilidade financeira num número alargado de empresas, e contrasta com uma menor procura

derivada de necessidades de financiamento do investimento e de fusões/aquisições e reestruturação

empresarial. Esta situação sugere que os bancos estarão a proporcionar um contributo financeiro

importante para estabilizar a actividade das empresas.

Con for me re fe ri do para os par ti cu la res, tam bém no caso das so ci e da des não fi nan cei ras exis te gran -

de he te ro ge ne i da de, quer ao ní vel dos di fe ren tes sec to res de acti vi da de, das re giões ge o grá fi cas ou

da di men são das em pre sas. Ain da as sim, e ape sar da es pe ra da des ci da das ta xas de juro ban cá rias

do cré di to, a pro fun di da de e a abran gên cia da actual si tua ção de re ces são irão cer ta men te im pli car

uma de te rio ra ção da ren di bi li da de de um nú me ro con si de rá vel de em pre sas, dada a exis tên cia de ri -

gi dez em sig ni fi ca ti vas par ce las dos cus tos ope ra ci o na is. Esta de te rio ra ção de ve rá ser trans ver sal

aos vá rios seg men tos men ci o na dos, o que ten de rá a im pli car, em mu i tas si tua ções, re du ções de acti -

vi da de e au men to do nú me ro de fa lên ci as, em si tua ções li mi te10. As re cen tes me di das anun ci a das de

apoio go ver na men tal às em pre sas, de ca rác ter fi nan cei ro e fis cal, po de rão mi ti gar esta evo lu ção no

curto prazo, embora a sua eficácia e sustentabilidade possam ser comprometidas se esta crise se vier 

a materializar como particularmente profunda e duradoura.
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(10) A este propósito, ver “Caixa 4.5 Evolução prospectiva da probabilidade de incumprimento do crédito a empresas não financeiras”, deste Relatório.



4. SISTEMA BANCÁRIO1,2

4.1. Apreciação global

O ano de 2008 foi do mi na do pela cri se nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is e pela sua in te rac ção

com a de sa ce le ra ção na acti vi da de eco nó mi ca a ní vel glo bal, em par ti cu lar a par tir de Se tem bro de

2008, o que se tra du ziu num en qua dra men to mui to des fa vo rá vel para a acti vi da de dos ban cos. Sen do 

a eco no mia por tu gue sa uma pe que na eco no mia in te gra da do pon to de vis ta eco nó mi co e fi nan cei ro,

os ban cos por tu gue ses fo ram afec ta dos por es tas per tur ba ções fi nan cei ras in ter na ci o na is. O im pac to 

so bre os ban cos por tu gue ses ocor reu prin ci pal men te ao ní vel da cap ta ção de fun dos nos mer ca dos

por gros so a ní vel in ter na cio nal, num con tex to das for tes per tur ba ções nes tes mer ca dos. Adi cio nal -

men te, ve ri fi ca ram-se per das sig ni fi ca ti vas do va lor da car tei ra de tí tu los e ac ti vos fi nan cei ros, ape sar

da car tei ra dos ban cos por tu gue ses não se en con trar di rec ta men te ex pos ta a tí tu los re la ci o na dos

com o mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no. Nes te as pec to, fo ram par ti cu lar men te re le van tes as des -

va lo ri za ções das car te i ras de ac ções. Note-se, no en tan to, que os ban cos por tu gue ses têm apre sen -

ta do uma ele va da ca pa ci da de de adap ta ção a este con tex to es pe ci al men te ad ver so, para a qual

be ne fi ci a ram de me di das es ta ta is de apoio ao sis te ma fi nan cei ro e das al te ra ções ao en qua dra men to

re gu la men tar da po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma. Em Ou tu bro de 2008, e em sin to nia com as au to -

ri da des de to dos os países eu ro peus e de ou tras eco no mias avan ça das, o Go ver no por tu guês anun -

ci ou a con ces são de ga ran ti as es ta ta is para a emis são de dí vi da ti tu la da em eu ros de ban cos

por tu gue ses, ten do al guns ban cos emi ti do dí vi da nes tas con di ções no fi nal de 2008 e iní cio de 2009.

Deve sa lien tar-se, con tu do, que ain da as sim tem sido pos sí vel aos ban cos por tu gue ses emi ti rem dí vi -

da não ga ran ti da, em es pe cia l a par tir do pri me i ro tri mes tre de 2009. Adi cio nal men te, em No vem bro o

BPN foi na ci o na li za do e emer gi ram pro ble mas no BPP re la ci o na dos com dú vi das quan to à de li mi ta -

ção en tre a acti vi da de de ges tão de ac ti vos por con ta de cli en tes e a acti vi da de de cap ta ção de de pó -

si tos do ban co, numa par te si gni fi ca ti va dos con tra tos as su mi dos com cli en tes (ver “Ca i xa 4.1

Supervisão bancária em Portugal nos casos do Banco Português de Negócios e do Banco Privado

Português”, des te relatório). É de esperar, em 2009, uma intensificação do impacto da crise financeira 

sobre a economia portuguesa, tendo em conta o cenário de forte abrandamento da economia

mundial. Neste sentido, o abrandamento da actividade económica e o ajustamento das empresas a
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(1) Na análise efectuada neste capítulo, o agregado definido como sistema bancário português refere-se às instituições de crédito e empresas financeiras a
operar em Portugal sob supervisão do Banco de Portugal, com excepção das instituições com sede no off-shore da Madeira. Assim, são considerados os
grupos financeiros, em base consolidada, que incluam no perímetro de consolidação pelo menos uma instituição de crédito ou uma empresa de
investimento, e as instituições de crédito e empresas de investimento, em base individual, que não são objecto de consolidação em Portugal (incluindo as
sucursais de instituições de crédito ou empresas de investimento). A análise deste universo revela-se importante na medida em que é a este conjunto de
instituições que se aplica a nova Directiva de Requisitos de Capital, sendo o universo de referência na generalidade dos países europeus. Todavia, não é
possível ter dados anteriores a 2007 para o agregado em consideração, uma vez que a adopção das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) não foi
transversal a todas as instituições, coexistindo em 2005 e 2006 diferentes sistemas contabilísticos. Deste modo, os dados apresentados neste capítulo têm 
por base diferentes agregados de instituições. Em particular, até 2004 o conjunto de instituições refere-se a bancos e caixas económicas, com excepção
dos bancos com sede ou actividade exclusiva no off-sho re da Ma de i ra e/ou acti vi da de pre do mi nan te com não re si den tes. Fo ram con si de ra dos como
ban cos as su cur sa is de ins ti tui ções de cré di to com sede em ou tro Esta do-mem bro da União Eu ro peia - ex cluin do aque las que não se jam clas si fi cá ve is
como ins ti tui ções fi nan cei ras mo ne tá rias (IFM) - as sim como as su cur sa is de ins ti tui ções de cré di to com sede em países ter ce i ros. De De zem bro de 2004
até De zem bro de 2008, são con si de ra dos dois con jun tos de ins ti tui ções. Um pri me i ro, para o pe río do de De zem bro de 2004 a De zem bro de 2007, que
cor res pon de aos tre ze gru pos ban cá rios que adop ta ram as NIC (ou as Nor mas de Con ta bi li da de Ajus ta das) na ela bo ra ção das res pec ti vas de mons tra ções 
fi nan cei ras em 2005 (e que re pre sen ta va, em De zem bro de 2004, cer ca de 87 por cen to do to tal do ac ti vo do con jun to de ins ti tui ções ana li sa do até en tão).
O se gun do, o adop ta do nes te ca pí tu lo, para o pe río do de Junho de 2007 a De zem bro de 2008. O pe río do de so bre po si ção dos di fe ren tes con jun tos de
ins ti tui ções per mi te a aná li se con sis ten te de va ria ções, sen do que para va lo res em ní veis de De zem bro de 2007 se apre sen tam os que res pe i tam ao
agre ga do mais abran gen te. De for ma a fa ci li tar a le i tu ra, sem pre que ne ces sá rio os grá fi cos e qua dros des te ca pí tu lo apre sen tam uma rec ta vertical que
sinaliza as quebras de série. 1111111111111111111111111111111111111111111111111

(2) Devido às circunstâncias excepcionais que condicionaram a actividade do grupo BPN e do grupo BPP, que envolveram a intervenção do Banco de
Portugal, e dada a necessidade de apurar com rigor a situação financeira das instituições, os dados contabilísticos e prudenciais definitivos dos grupos em
causa não foram ainda formalmente reportados ao Banco de Portugal, não se encontrando, portanto, reflectidos na presente análise.



esta realidade, nomeadamente via redução do emprego, poderá conduzir a um aumento do risco de

crédito do sistema bancário português.

Ao lon go de 2008, face à de te rio ra ção da si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, e ape sar

dos ban cos por tu gue ses não te rem uma ex po si ção ma te ri al men te re le van te aos ac ti vos as so ci a dos

ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no (ou com es tes re la ci o na dos), ve ri fi cou-se uma que bra si gni fi -

ca ti va quer da ren di bi li da de do ac ti vo quer da ren di bi li da de dos ca pi tais pró prios. A di mi nui ção da ren -

di bi li da de do ac ti vo de veu-se so bre tu do a per das por im pa ri da de (cer ca de me ta de as so ci a das a

cré di to a cli en tes e o re ma nes cen te a ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da, as su min do par ti cu -

lar re le vân cia as per das por im pa ri da de de cor ren tes de par ti ci pa ções de ti das por al guns dos prin ci -

pais gru pos ban cá rios en tre si). A ren di bi li da de do ac ti vo atingiu em 2008 valores inferiores aos

mínimos observados durante a recessão de 2003, mas continuou a comparar favoravelmente em

termos internacionais.

A con jun tu ra de cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra re gis ta da em 2008 ori gi nou tam bém for tes pres sões so -

bre o ca pi tal das ins ti tui ções ban cá rias, so bre tu do atra vés das di mi nu i ções dos re sul ta dos e do va lor

de mer ca do de al guns ins tru men tos fi nan cei ros, ten do, no en tan to, vá ri as ins ti tui ções pro ce di do a au -

men tos de ca pi tal ao lon go do ano. Em 2008, to das as ins ti tui ções de ter mi na ram os re qui si tos de ca -

pi tal de acor do com a re gu la men ta ção de Ba si le ia II, com im por tan tes im pli ca ções no cál cu lo de

re qui si tos de ca pi tal para ris co de cré di to e ris co ope ra ci o nal. Com o in tu i to de ate nu ar o im pac to ne -

ga ti vo da cri se fi nan cei ra so bre os fun dos pró prios das ins ti tui ções, as au to ri da des com pe ten tes efec -

tu a ram di ver sas al te ra ções re gu la men ta res, des ta can do-se a me di da que per mi te o di fe ri men to por

qua tro anos dos des vi os ac tu a ri a is ne ga ti vos re gis ta dos nos Fun dos de Pen sões dos em pre ga dos

ban cá rios. Nes te qua dro, o rá cio de ade qua ção de fun dos pró prios do sis te ma ban cá rio si tuou -se em

10.3 por cen to em De zem bro de 2008, en quan to o rá cio de fun dos pró prios de base se si tuou em 7.5

por cen to. To da via, a per sis tên cia de per tur ba ções nos mercados financeiros e a acentuada

deterioração da actividade económica, com consequências sobre a materialização do risco de

crédito, tenderão a continuar a exercer pressão sobre o capital das instituições.

Num qua dro de for tes per tur ba ções no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos in ter na ci o na is de dí vi -

da por gros so, os ban cos por tu gue ses efec tu a ram di ver sos ajus ta men tos na sua es tru tu ra de fi nan -

cia men to. Por um lado, ob ser vou-se um for te cres ci men to dos re cur sos ob ti dos jun to de cli en tes, num 

con tex to de in ten si fi ca ção da aver são ao ris co que se tem re flec ti do num au men to subs tan ci al dos

res ga tes de uni da des de par ti ci pa ção em fun dos de in ves ti men to. A for te ace le ra ção dos de pó si tos

con tri bu iu para uma me lho ria da po si ção es tru tu ral de li qui dez do sis te ma ban cá rio por tu guês, con for -

me ilus tra do pela re du ção do rá cio en tre cré di to e de pó si tos, em par ti cu lar para as ins ti tui ções do més -

ti cas. Por ou tro lado, os ban cos por tu gue ses in ten si fi ca ram o re cur so a fi nan cia men to jun to de ban cos 

cen tra is, em li nha com o ob ser va do para ou tros ban cos eu ro peus. Nes te sen ti do, as al te ra ções ao

qua dro re gu la men tar das ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma fo ram re le van tes para mi ti -

gar e ven tuais pres sões so bre a li qui dez das ins ti tui ções. Para além dis so, mes mo num en qua dra -

men to de for tes di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da ti tu la da, so bre tu do

em pra zos mé dios e lon gos, os ban cos por tu gue ses con se gui ram con ti nuar a emi tir dí vi da nes tes

mer ca dos, ain da que com ma tu ri da des mais re du zi das e cus tos mais ele va dos. Con tu do, dada a per -

sis tên cia de al gu mas di fi cul da des no aces so a este tipo de fi nan cia men to, as ga ran ti as con ce di das

pelo go ver no por tu guês à emis são de dí vi da pe los ban cos con ti nuam a as su mir um pa pel im por tan te,

fa ci li tan do o re fi nan cia men to dos seus pas si vos nes tes mer ca dos. Em ter mos glo ba is, os gaps de li -

qui dez do sis te ma ban cá rio por tu guês apre sen ta ram uma evo lu ção fa vo rá vel nos pra zos mais lon gos

(até 1 ano). Esta evo lu ção re sul tou em par te do au men to re gis ta do pe los ac ti vos ele gí ve is como ga -

ran tia em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma. Por seu turno, as responsabilidades

representadas por títulos diminuíram o seu contributo negativo para o gap de liquidez, dada a
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diminuição do recurso a esta forma de financiamento, que teve como contrapartida, como referido

anteriormente, um aumento dos recursos de clientes.

Des te modo, mes mo num en qua dra men to par ti cu lar men te ad ver so, os ban cos por tu gue ses con se -

gui ram, em 2008, ob ter o fi nan cia men to ne ces sá rio à ex pan são re la ti va men te ele va da do cré di to. A

ten dên cia de re for ço dos re cur sos ob ti dos jun to de cli en tes cons ti tui um de sen vol vi men to po si ti vo, im -

pli can do uma me nor ex po si ção aos mer ca dos fi nan cei ros por gros so, ain da que seja ne ces sá rio ter

pre sen te que o ritmo re cen te de cres ci men to dos de pó si tos não de ve rá ser sus ten tá vel por um pe río -

do pro lon ga do, uma vez que teve sub ja cen te um acen tu a do ajus ta men to de car tei ra das fa mí lias, que

di fi cil men te po de rá vol tar a ocor rer na mes ma mag ni tu de. As me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro, 

de sig na da men te do que diz res pe i to à con ces são de ga ran ti as es ta ta is à emis são de dí vi da ti tu la da

dos ban cos e às al te ra ções no qua dro re gu la men tar do Eu ro sis te ma, de ve rão con ti nuar a con tri bu ir

para fa ci li tar o aces so a fi nan cia men to por par te dos ban cos por tu gue ses, mes mo num con tex to de

per sis tên cia de for tes per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so. Assim, a si tua ção de

liquidez dos bancos portugueses não deverá constituir um factor limitativo ao financiamento da

economia, sobretudo num contexto de diminuição expectável da procura de empréstimos bancários.

Como re fe ri do an te ri or men te, a evo lu ção ne ga ti va dos pre ços de ac ti vos fi nan cei ros nos mer ca dos in -

ter na ci o na is teve tam bém im pac tos re le van tes nas car te i ras de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros,

as sim como nos re sul ta dos de ope ra ções fi nan cei ras. Nes te con tex to, em 2008, e ape sar de os ban -

cos por tu gue ses não se en con tra rem ma te ri al men te ex pos tos aos ac ti vos que de sen ca de a ram a pre -

sen te cri se fi nan cei ra, ve ri fi cou-se uma re du ção no va lor da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos

fi nan cei ros dos ban cos por tu gue ses em con se quên cia das per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros e

tam bém da ali e na ção de par ti ci pa ções re a li za da pe los maio res gru pos ban cá rios. Os re sul ta dos de

ope ra ções fi nan cei ras di mi nuí ram, re flec tin do prin ci pal men te as re du ções de va lor dos ac ti vos fi nan -

cei ros, pese em bo ra al gu mas ins ti tui ções te nham ali e na do, com ga nhos, par ti ci pa ções em em pre sas. 

As per das por im pa ri da de as so ci a das a ac ti vos fi nan cei ros disponíveis para venda, designadamente

em participações em outros bancos portugueses cujas cotações se reduziram significativamente em

2008, registaram um acréscimo significativo.

As ali e na ções de par ti ci pa ções e a re clas si fi ca ção de al guns ac ti vos fi nan cei ros per mi ti ram re du zir o

im pac to na de mons tra ção de re sul ta dos dos ban cos por tu gue ses a flu tu a ções de mer ca do. No en tan -

to, os ban cos es tão ain da mui to ex pos tos a ris co de mer ca do via fun dos de pen sões de em pre ga dos

ban cá rios. De fac to, ape sar do au men to das con tri bu i ções dos ban cos, ob ser vou-se uma re du ção si -

gni fi ca ti va de va lor das car te i ras dos fun dos de pen sões em re fle xo das per tur ba ções dos mer ca dos

fi nan cei ros. No en tan to, re gis ta ram-se al guns ga nhos ac tu a ri a is, re la ci o na dos com o au men to da taxa 

de des con to ac tu a ri al, que con tri bu í ram para re du zir o va lor das res pon sa bi li da des dos fun dos. Em

De zem bro de 2008, a taxa de des con to ac tu a ri al dos prin ci pais fun dos de pen sões si tu a va-se en tre

5.5 e 6.0 por cen to, va lo res su pe ri o res ao da taxa de ren di bi li da de mé dia da dí vi da pú bli ca por tu gue sa 

em 2008, o que re pre sen ta um fac tor de ris co caso a dis cre pân cia de ní vel en tre os dois ti pos de ta xas

ve nha a per sis tir nos anos se guin tes. Dada a ele va da in cer te za so bre o de sem pe nho dos mer ca dos

fi nan cei ros in ter na ci o na is em 2009, é possível que os desvios actuariais dos fundos de pensões

voltem a ser negativos em 2009, podendo, assim, gerar tensões acrescidas sobre o nível do rácio de

solvabilidade de algumas instituições.

Des de o fi nal de 2007, os ní veis de in cum pri men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro re gis ta ram acrés -

ci mos subs tan ci a is, ul tra pas san do os ve ri fi ca dos du ran te a re ces são de 2003, mas man ten do-se ain -

da as sim em va lo res re la ti va men te con ti dos (ver “Ca i xa 4.4 O incumprimento nos empréstimos ao

sector privado não financeiro: comparação da actual crise económica e financeira com a recessão de

2003”, des te re la tó rio). Este com por ta men to vem re ver ter a ten dên cia de li gei ra di mi nui ção ob ser va -
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da des de o iní cio de 2004. Não obs tan te o au men to ob ser va do dos in di ca do res de in cum pri men to, as

pro vi sões es pe cí fi cas para cré di to man têm-se aci ma dos mí ni mos re gu la men ta res es ta be le ci dos

pelo Ban co de Por tu gal. Dada a actual con jun tu ra ma cro e co nó mi ca des fa vo rá vel e a in cer te za re la ti -

va às re per cus sões da cri se fi nan cei ra so bre a acti vi da de eco nó mi ca, e não obs tan te a des ci da das

ta xas de juro, exis te a ex pec ta ti va de um au men to si gni fi ca ti vo do in cum pri men to no cré di to ao sec tor

pri va do não fi nan cei ro. Por um lado, o ex pec tá vel au men to do de sem pre go con tri bu i rá para a su bi da

do in cum pri men to do cré di to a par ti cu la res. Por ou tro lado, no que diz res pe i to às em pre sas, a actual

con jun tu ra, ali a da à ele va da ci cli ci da de de al guns sec to res da eco no mia, tor na ex pec tá vel um au men -

to das ta xas de in cum pri men to bem como da per da dado o in cum pri men to, no caso em que as em pre -

sas não con si gam hon rar os seus pa ga men tos. De fac to, se gun do um mo de lo de in cum pri men to que

in cor po ra pre vi sões so bre o ci clo eco nó mi co, a pro ba bi li da de de in cum pri men to pre vis ta para 2009

apon ta para um acrés ci mo face a 2008 que é su pe rior ao acrés ci mo ob ser va do en tre 2007 e 2008 (ver 

“Ca i xa 4.5 Evolução prospectiva da probabilidade de incumprimento do crédito a empresas não

financeiras”, des te re la tó rio). No en tan to, ape sar do ex pec tá vel au men to do rá cio de in cum pri men to

do sec tor pri va do não fi nan cei ro, esta si tua ção não de ve rá pôr em ca u sa a es ta bi li da de fi nan cei ra.

Para tal con tri bui o fac to do cré di to a par ti cu la res ser do mi na do pelo cré di to des ti na do à aqui si ção de

ha bi ta ção pró pria. Além dis so, as fa mí lias por tu gue sas com ren di men tos mais bai xos têm uma par ti ci -

pa ção mui to li mi ta da no mer ca do de cré di to imo bi liá rio, em com pa ra ção com as fa mí lias de ren di men -

to mais ele va do e com a si tua ção mé dia na área do euro (ver “Ca i xa 4.3 Características dos

empréstimos hipotecários de maior risco nos Estados Unidos e na Europa”, des te re la tó rio). Adi cio -

nal men te, ape sar de exis tir al gu ma ex po si ção a fa mí lias jo vens com ele va do ní vel de en di vi da men to,

par te subs tan ci al des tes em prés ti mos tem sub ja cen tes ga ran ti as pes soais (ver “Ca i xa 4.2 Principais

características dos empréstimos a particulares para aquisição de habitação em Portugal”, deste

relatório). Acresce ainda o facto de não existir evidência de valorizações excessivas nos preços da

habitação em Portugal. Por seu turno, as medidas de política monetária e governamentais de apoio às 

empresas, em particular às pequenas e médias empresas, poder-se-ão revelar importantes na

mitigação do risco de crédito.

Os ban cos por tu gue ses têm con se gui do, no seu con jun to, aco mo dar o im pac to da cri se fi nan cei ra,

con ti nu an do a as se gu rar a sua fun ção de in ter me dia ção fi nan cei ra. Des te modo, os ban cos têm vin do 

a efec tuar al te ra ções pro fun das na sua es tru tu ra de fi nan cia men to, pri vi le gi an do os re cur sos ob ti dos

jun to de cli en tes e, em me nor grau, de ban cos cen tra is. Adi cio nal men te, re fi ra-se que al guns ban cos

têm efec tua do ven das de ac ti vos, es tre i tan do o foco da sua acti vi da de, e re for ça do o seu ca pi tal atra -

vés de emis são em mer ca do pri má rio. Nes te sen ti do, im por ta re al çar que vá rios ban cos por tu gue ses

já ma ni fes ta ram a in ten ção de au men tar os res pec ti vos fun dos pró prios em 2009, com o in tu i to de re -

for çar os rá cios de ca pi tal no âm bi to da re co men da ção emi ti da pelo Ban co de Por tu gal para que man -

te nham um rá cio de ca pi tal Tier I de 8 por cen to a par tir de Se tem bro de 2009. To da via, a tur bu lên cia

nos mer ca dos fi nan cei ros é uma con di ci o nan te da con cre ti za ção des tes au men tos. Nes te con tex to,

po de rá ser par ti cu lar men te re le van te o pla no de re ca pi ta li za ção dis po ni bi li za do pelo Go ver no por tu -

guês para as ins ti tui ções na cio nais, no mon tan te de 4000 mi lhões de eu ros. No actual en qua dra men -

to, um dos prin ci pais de sa fi os para o sis te ma fi nan cei ro pren de-se com im pac to ne ga ti vo da pro fun da

de te rio ra ção das pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca, que se deverão traduzir numa maior

materialização do risco de crédito e, consequentemente, num aumento dos rácios de incumprimento

das famílias e das empresas, gerando pressões sobre a rendibilidade e solvabilidade do sistema

bancário português.
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4.2. Actividade e rendibilidade

Acti vi da de

A cri se nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is ini ci a da no Ve rão de 2007, ca rac te ri za da por for tes

per tur ba ções nos mer ca dos de dí vi da por gros so e des va lo ri za ções acen tu a das nos mer ca dos ac ci o -

nis tas, e a sua cres cen te in te rac ção com a de sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó mi ca a ní vel glo bal têm

con di ci o na do de for ma si gni fi ca ti va o en qua dra men to em que o sis te ma ban cá rio de sen vol ve a sua

acti vi da de. Dada a re le vân cia que o fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so as su miu para a ex pan -

são da acti vi da de do sis te ma ban cá rio nos úl ti mos anos, em li nha com a ten dên cia in ter na cio nal, bem

como a sen si bi li da de de al guns ele men tos do ba lan ço a flu tu a ções nos mer ca dos, a mag ni tu de e per -

sis tên cia dos de sen vol vi men tos que sur gi ram des de me a dos de 2007 po ten ci a ram um abran da men to 

da acti vi da de e uma re vi são das es tra té gi as de ges tão de ac ti vos e pas si vos dos ban cos. No en tan to,

na se quên cia das me di das ex tra or di ná ri as de ges tão de li qui dez adop ta das pe las au to ri da des mo ne -

tá rias, as res tri ções e a fal ta de li qui dez nos mer ca dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os e nos de pa pel co -

mer ci al têm vin do mais re cen te men te a di mi nu ir, per mi tin do que os ban cos re to mas sem

gra du al men te o fi nan cia men to nes tes mer ca dos. Este qua dro foi ain da re for ça do por um vas to con -

jun to de me di das de apoio dos Esta dos ao sec tor ban cá rio a ní vel in ter na cio nal, sen do de des ta car

pela sua re le vân cia o re for ço das garantias do Estado aos depósitos bancários, a concessão de

garantias do Estado à emissão de títulos de dívida por instituições financeiras, os programas de

recapitalização voluntária e as injecções de capital público em instituições financeiras em dificuldade.

A acti vi da de do sis te ma ban cá rio por tu guês, ava li a da pelo ac ti vo to tal em base con so li da da, apre sen -

tou um cres ci men to de 8.2 por cen to em De zem bro de 2008 (Qua dro 4.2.1). Des te modo, ape sar de

evi den ci ar al gum abran da men to face ao for te cres ci men to dos úl ti mos anos, os ban cos por tu gue ses

con se gui ram man ter um cres ci men to ele va do da sua acti vi da de no con tex to da cri se fi nan cei ra, com

as maio res de sa ce le ra ções a ve ri fi ca rem-se, em ge ral, nos ban cos que em 2007 apre sen ta ram ta xas

de va ri a ção da acti vi da de mais ele va das (Grá fi co 4.2.1). A de sa ce le ra ção da acti vi da de foi tam bém

ob ser va da a ní vel in ter na cio nal. De acor do com a in for ma ção dis po ní vel para um pa i nel de ban cos

eu ro peus, essa de sa ce le ra ção terá sido par ti cu lar men te si gni fi ca ti va para al gu mas des sas ins ti tui -

ções, ob ser van do-se, face a De zem bro de 2007, um cla ro au men to da den si da de da dis tri bu i ção em

va lo res pró xi mos de zero. Esta evo lu ção re flec ti rá o fac to de no pa i nel con si de ra do cons tar um con -

jun to mais he te ro gé neo de ins ti tui ções (por com pa ra ção com os prin ci pais gru pos ban cá rios por tu -

gue ses), com al gu mas de las a apre sen tar uma maio r sen si bi li da de do ac ti vo a va ria ções nos pre ços

dos tí tu los nos mer ca dos de ca pi tais (Grá fi co 4.2.2). Glo bal men te, a ex pan são da acti vi da de do sis te -

ma ban cá rio por tu guês foi sus ten ta da fun da men tal men te pelo au men to subs tan ci al dos depósitos de

clientes, mas também pelo recurso acrescido a operações de política monetária do Eurosistema e,

em menor medida, pela manutenção de algum acesso ao financiamento nos mercados internacionais 

de dívida por grosso.

Em li nha com o ob ser va do para um con jun to de ban cos eu ro peus, re gis tou-se um au men to na in ten si -

da de de uti li za ção dos ca pi tais pró prios pe los ban cos por tu gue ses, ou seja, um au men to da ala van ca -

gem fi nan cei ra, de fi ni da pelo rá cio en tre ac ti vo to tal e ca pi tais pró prios. Re fi ra-se que con si de ran do a

re la ção en tre ca pi tal tan gí vel e ac ti vo tan gí vel che ga-se à mes ma con clu são3. De acor do com as no -

vas nor mas pru den ci a is, o rá cio de ade qua ção glo bal de fun dos pró prios do sis te ma ban cá rio por tu -
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(3) Os activos tangíveis excluem do total dos activos as diferenças de consolidação positivas (Goodwill) e os outros activos intangíveis líquidos, tipicamente
activos cujo valor poderá diminuir em situações de stress, que afec tem o nor mal de sen vol vi men to da acti vi da de e o de sem pe nho fi nan cei ro. 222333333333333333333333333333333333333333
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Quadro 4.2.1

BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Estrutura

 (em percentagem do activo total)

Taxas de variação homóloga(a)  

(em per cen ta gem)

2007 2008 2007 2008 2007 2008

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

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 5 279 8 809 7 602 9 261 1.3 2.1 1.7 2.0 18.2 -11.9 3.5 12.4 34.6 44.0 27.5 5.1

Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 468 4 094 3 857 4 184 0.9 1.0 0.9 0.9 -0.4 -19.4 23.6 2.5 11.5 11.2 -12.2 2.2

Aplicações em instituições de crédito 37 614 35 995 35 898 28 001 9.2 8.4 8.0 6.0 -15.1 11.2 0.9 -6.7 -0.9 -4.6 -1.2 -22.2

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 25 691 22 582 23 944 21 037 6.3 5.3 5.4 4.5 5.2 13.4 4.7 0.1 -5.5 -6.8 -8.9 -6.8

Títulos de capital 1 482 1 644 1 340 1 082 0.4 0.4 0.3 0.2 -9.6 32.8 -10.3 21.9 -25.0 -9.6 -15.0 -34.1

Instrumentos de dívida 16 414 13 127 12 964 8 788 4.0 3.1 2.9 1.9 0.4 3.4 -4.0 -12.8 -20.4 -21.0 -29.0 -33.1

Outros 7 795 7 812 9 640 11 166 1.9 1.8 2.2 2.4 23.3 34.9 28.5 22.3 35.8 23.7 31.0 42.9

Activos financeiros disponíveis para venda 23 894 26 467 26 861 25 961 5.9 6.2 6.0 5.6 23.3 29.9 25.4 34.2 14.7 12.4 21.4 -1.9

Títulos de capital 7 870 7 681 5 774 4 954 1.9 1.8 1.3 1.1 42.4 66.8 29.9 25.9 -9.6 -26.6 -22.9 -35.5

Instrumentos de dívida 15 548 18 019 19 290 19 177 3.8 4.2 4.3 4.1 20.3 22.4 22.6 37.0 23.9 24.1 35.4 6.4

Outros 476 767 1 797 1 830 0.1 0.2 0.4 0.4 -39.2 -56.4 40.3 78.2 69.3 277.3 161.4 138.7

Investimentos detidos até à maturidade 1 620 1 438 2 283 4 898 0.4 0.3 0.5 1.1 -19.2 -21.8 -27.2 -28.4 65.6 40.9 81.1 240.6

Derivados de cobertura 2 060 1 385 1 596 2 298 0.5 0.3 0.4 0.5 31.6 56.3 -5.6 -12.9 15.0 -22.5 17.8 65.9

Investimento em filiais 3 097 3 229 2 765 2 480 0.8 0.8 0.6 0.5 6.1 -11.6 -7.4 -15.3 -25.2 -10.7 -29.7 -23.2

Crédito a clientes líquido 265 636 285 561 299 858 313 786 65.3 66.7 67.0 67.7 12.5 13.9 16.8 14.5 17.9 12.9 11.9 9.9

Crédito bruto 272 150 292 171 306 943 321 745 66.9 68.2 68.6 69.4 12.2 13.6 16.4 14.3 17.8 12.8 12.0 10.1

do qual: Crédito vencido a clientes 4 882 4 905 5 957 6 702 1.2 1.1 1.3 1.4 4.5 8.4 5.1 14.1 21.5 22.0 31.9 36.6

Imparidade e correcções de valor de crédito a clientes -6 514 -6 610 -7 085 -7 958 -1.6 -1.5 -1.6 -1.7 -0.4 3.9 -0.7 8.4 13.6 8.8 13.6 20.4

Activos titularizados e não desreconhecidos 18 454 19 212 22 255 27 276 4.5 4.5 5.0 5.9 23.3 20.8 3.7 18.5 10.4 20.6 19.6 42.0

do qual: Crédito a clientes 18 454 19 279 22 255 26 784 4.5 4.5 5.0 5.8 23.0 20.8 3.7 19.1 10.6 20.6 19.6 38.9

Activos tangíveis e intangíveis 4 962 5 184 5 220 5 583 1.2 1.2 1.2 1.2 13.0 12.6 10.0 10.0 10.7 5.2 6.7 7.7

Outros activos 15 218 14 248 15 385 18 559 3.7 3.3 3.4 4.0 -0.3 5.4 0.6 -0.9 8.2 1.1 23.5 30.3

Total do activo 406 993 428 205 447 524 463 323 100.0 100.0 100.0 100.0 10.2 13.4 13.1 11.7 13.8 10.0 10.7 8.2

Recursos de bancos centrais 2 151 5 465 6 612 13 968 0.5 1.3 1.5 3.0 -77.3 -76.6 150.0 198.8 110.2 207.4 132.9 155.6

Recursos de outras instituições de crédito 70 445 69 620 71 615 70 582 17.3 16.3 16.0 15.2 8.8 6.7 -3.0 4.1 9.8 1.7 7.6 1.4

Recursos de clientes e outros empréstimos 172 779 188 487 195 135 210 572 42.5 44.0 43.6 45.4 4.2 5.6 10.3 8.2 16.9 12.9 13.4 11.7

Responsabilidades representadas por títulos 95 019 96 629 104 503 92 765 23.3 22.6 23.4 20.0 32.0 44.2 23.5 17.5 12.0 10.0 4.2 -4.0

Passivos subordinados 10 202 11 201 10 886 11 319 2.5 2.6 2.4 2.4 0.8 0.9 4.7 9.3 12.8 6.7 15.7 1.0

Passivos financeiros de negociação 9 565 9 662 11 633 17 338 2.4 2.3 2.6 3.7 16.9 29.7 55.2 61.1 42.7 21.6 46.8 79.4

Derivados de cobertura 2 777 2 013 2 428 2 493 0.7 0.5 0.5 0.5 76.9 92.8 7.6 7.8 5.2 -12.6 10.7 23.8

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de

titularização 4 852 4 512 3 916 3 299 1.2 1.1 0.9 0.7 77.1 81.0 47.4 9.3 -10.8 -19.3 -40.0 -26.9

Outros passivos 13 470 14 105 13 979 13 171 3.3 3.3 3.1 2.8 -4.6 -0.1 3.3 0.9 2.1 3.8 3.6 -6.6

Total do passivo 381 260 401 694 420 707 435 506 93.7 93.8 94.0 94.0 9.5 13.1 13.2 11.7 14.3 10.3 11.0 8.4

Capital 25 733 26 511 26 818 27 817 6.3 6.2 6.0 6.0 21.6 17.5 12.0 11.8 6.1 4.2 5.8 4.9

Total do passivo e capital 406 993 428 205 447 524 463 323 100.0 100.0 100.0 100.0 10.2 13.4 13.1 11.7 13.8 10.0 10.7 8.2

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 2007 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios que adop ta ram as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de em 2005, 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 sistema bancário em 2006 e 2007.



guês, em base con so li da da, que tem em con si de ra ção o per fil de ris co dos ac ti vos, si tuou -se, em De -guês, em base con so li da da, que tem em con si de ra ção o per fil de ris co dos ac ti vos, si tuou -se, em De -

zem bro de 2008, em 10.3 por cen to. Con si de ran do ape nas os fun dos pró prios de base, no fi nal de

2008, o rá cio de fun dos pró prios si tuou -se em 7.5 por cen to4.

A car tei ra de cré di to cli en tes, que re pre sen ta cer ca de dois ter ços do ac ti vo, cons ti tu iu o prin ci pal ele -

men to sub ja cen te ao cres ci men to da acti vi da de ban cá ria ao apre sen tar uma taxa de va ri a ção pró xi -

ma de 10 por cen to em De zem bro de 2008. Não obs tan te este va lor ele va do, ve ri fi cou-se uma cla ra

ten dên cia de de sa ce le ra ção do cré di to ban cá rio ao sec tor pri va do não fi nan cei ro ao lon go do se gun -

do se mes tre do ano, que se in ten si fi cou no fi nal de 2008 e con ti nuou nos pri me i ros me ses de 2009

(9.9 por cen to no fi nal de 2007, 7.1 por cen to no fi nal de 2008 e 5.0 por cen to em Março de 2009)5.

Esta evo lu ção de ve rá ser vis ta à luz do abran da men to da acti vi da de eco nó mi ca, tra du zi da numa de -

sa ce le ra ção do PIB no mi nal de cer ca de 5 por cen to em 2007 para 1.8 por cen to em 2008, bem como

dos cons tran gi men tos ao fi nan cia men to dos ban cos nos mer ca dos in ter na ci o na is de dí vi da por gros -

so. Con tu do, con ti nuou a as sis tir-se a evo lu ções di fe ren ci a das dos em prés ti mos a par ti cu la res e a so -

ci e da des não fi nan cei ras. No caso dos em prés ti mos a par ti cu la res, o abran da men to ve ri fi ca do

in se riu-se na ten dên cia ini ci a da em me a dos de 2006, ten do-se acen tu a do des de o se gun do tri mes tre

de 2008, quan do a taxa de va ri a ção dos em prés ti mos a con su mo e ou tros fins atin giu o seu va lor má -

xi mo no ano. Por seu tur no, os em prés ti mos a so ci e da des não fi nan cei ras apre sen ta ram cres ci men -

tos mui to for tes du ran te gran de par te de 2008, de no tan do uma de sa ce le ra ção si gni fi ca ti va ape nas a

par tir do úl ti mo tri mes tre. Acres ce que o fi nan cia men to dos ban cos às so ci e da des não fi nan cei ras em
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Gráfico 4.2.1

TAXA DE VARIAÇÃO DO ACTIVO

Distribuição empírica
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Dez-07 Dez-08

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 seu ac ti vo; in di ca dor cal cu la do con si de ran do o re sul ta do an tes de im -
pos tos e de interesses minoritários.

Gráfico 4.2.2

TAXA DE VARIAÇÃO DO ACTIVO DE UM PAINEL

DE BANCOS EUROPEUS

Distribuição empírica

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Dez-07 Dez-08

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 65 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 2008 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.

(4) Para mais detalhes relativos à evolução do rácio de adequação de fundos próprios do sistema bancário português ver “Secção 4.3 Adequação de fundos
próprios”, deste Relatório.

(5) A evolução dos empréstimos concedidos ao sector privado não financeiro tem subjacente a informação relativa ao conjunto de instituições financeiras
monetárias residentes, de acordo com as 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 e
corrigidos de reclassificações, de abatimentos ao activo e de reavaliações cambiais e de preço).



2008 en vol veu tam bém a aqui si ção de vo lu mes mui to subs tan ci a is de tí tu los de dí vi da, com destaque

para o papel comercial6.

O va lor da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros dos ban cos por tu gue ses di mi nu iu cer ca de

15 por cen to em 2008, re flec tin do as per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros7,8. A maio r re du ção de

va lor ve ri fi cou-se na car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos. Em mui to me -

nor es ca la, o va lor da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da e o va lor da car tei ra de in -

ves ti men to em fi li a is tam bém di mi nu iu. Re la ti va men te a esta úl ti ma car tei ra, a di mi nui ção re sul tou

es sen ci al men te da ven da de par ti ci pa ções clas si fi ca das nes ta car tei ra por par te de um dos prin ci pais

gru pos ban cá rios. No que diz res pe i to à car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da, ocor -

re ram mo vi men tos de saí da e en tra da de tí tu los. Por um lado, al guns dos prin ci pais gru pos ban cá rios

ven de ram par ti ci pa ções em em pre sas clas si fi ca das em ac ti vos dis po ní veis para ven da con se guin do

re a li zar ga nhos nes tas ope ra ções que ate nu a ram os efe i tos ne ga ti vos das des va lo ri za ções nos mer -

ca dos de ca pi tais ob ser va das nos úl ti mos anos. Adi cio nal men te, pro ce de ram tam bém à ali e na ção de

par ti ci pa ções em ou tros gru pos ban cá rios por tu gue ses, que se en con tra vam re gis ta das nes ta car tei -

ra de tí tu los. Por ou tro lado, os prin ci pais gru pos ban cá rios pro ce de ram à re clas si fi ca ção de ac ti vos

re gis ta dos ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos para ou tras car te i ras, no mea da men te a car te i ras de

ac ti vos dis po ní veis para ven da, de ac ti vos de ti dos até à ma tu ri da de e cré di tos9. Pelo con trá rio, a car -

tei ra de in ves ti men tos de ti dos até à ma tu ri da de e vo luiu fa vo ra vel men te, o que re sul tou es sen ci al men -

te das de ci sões de dois grandes grupos bancários. Um dos grupos reclassificou títulos de dívida de

carteiras a justo valor para carteira de investimentos detidos até à maturidade, como forma de reduzir

a sensibilidade dos resultados a flutuações de mercado, enquanto que o outro procedeu a uma

significativa aquisição de títulos.

Con si de ran do a de com po si ção da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros em ter mos de fac tor de ris co, os ins -

tru men tos fi nan cei ros cuja prin ci pal fon te de ris co é a va ri a ção da taxa de juro con ti nua ram a re pre -

sen tar a maio r com po nen te des ta car tei ra, au men tan do o res pec ti vo peso para cer ca de 90 por cen to

em De zem bro de 2008. Por sua vez, os ac ti vos fi nan cei ros es pe ci al men te ex pos tos a va ria ções de

pre ços de ac ções e de ou tros ins tru men tos de ca pi tal re du zi ram o seu peso no to tal da car tei ra de ins -

tru men tos fi nan cei ros, em li nha com a evo lu ção dos mer ca dos ac ci o nis tas e a ali e na ção de par ti ci pa -

ções em em pre sas financeiras e não financeiras e em outros bancos portugueses realizadas por

alguns grandes grupos.

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 12 por cen to no fi nal de 

200810. No con tex to da in cer te za e da vo la ti li da de nos mer ca dos de dí vi da e de ca pi tal, esta evo lu ção

es ta rá a re flec tir es sen ci al men te uma pro cu ra acres ci da por par te dos in ves ti do res de apli ca ções fi -

nan cei ras me nos sen sí ve is a flu tu a ções de mer ca do. Em par ti cu lar, os mon tan tes sob ges tão de fun -

dos de in ves ti men to vol ta ram a re du zir-se si gni fi ca ti va men te em 2008, num con tex to de ins ta bi li da de

dos mer ca dos fi nan cei ros, cres cen te grau de aver são ao ris co e que bra das ren di bi li da des des tas
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(6) A evolução do crédito bancário é analisada com mais detalhe na “Secção 4.6 Risco de crédito”, deste Relatório.

(7) A carteira de títulos e investimentos financeiros compreende os activos financeiros ao justo valor através de resultados incluindo derivados de negociação
(líquidos de passivos financeiros detidos para negociação), os activos financeiros disponíveis para venda, os investimentos detidos até à maturidade, os
investimentos em filiais e os valores líquidos de derivados de cobertura.

(8) Para mais detalhes relativamente à carteira de títulos do sistema bancário, ver “Secção 4.4 Risco de mercado”, deste Relatório.

(9) Esta reclassificação passou a ser possível a partir de 1 de Julho de 2008, quando o International Accounting Standards Board (IASB) procedeu a
alterações nas normas de contabilização de instrumentos financeiros a valor de mercado com o objectivo de aproximar os requisitos de reclassificação de
activos financeiros subjacentes às normas internacionais de contabilidade, nomeadamente a IAS 39, aos requisitos previstos pelas normas contabilísticas
dos EUA (US GAAP – General Accepted Accounting Principles in the United States). Para mais detalhes ver “Secção 4.4 Risco de mercado”, deste
Relatório.

(10) 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”, deste Relatório.



apli ca ções11. Adi cio nal men te, no con tex to das per tur ba ções nos mer ca dos de fi nan cia men to por

gros so, aque la evo lu ção re flec ti rá tam bém a adop ção de es tra té gi as mais com pe ti ti vas por par te das

ins ti tui ções ban cá rias na cap ta ção de re cur sos de cli en tes, atra vés de me lho res re mu ne ra ções de de -

pó si tos por via de uma re du ção dos spreads de taxa de juro nes tas ope ra ções face às ta xas de juro do

mer ca do mo ne tá rio. A ti tu la ri za ção de em prés ti mos tem tam bém cons ti tu í do uma im por tan te fon te de

fi nan cia men to para os ban cos por tu gue ses, se bem que de for ma in di rec ta. De fac to, no actual en qua -

dra men to, a pro cu ra de tí tu los re sul tan tes de ope ra ções de ti tu la ri za ção re gis tou uma di mi nui ção as -

si na lá vel. Nes te con tex to, à se me lhan ça do efectuado por outros bancos europeus, alguns bancos

portugueses adquiriram os títulos resultantes destas operações aos veículos de titularização detidos

por terceiros, utilizando-os como garantia nas operações de política monetária do Eurosistema.

Ape sar das con di ções ad ver sas de fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so, os ban cos por tu gue ses

con se gui ram man ter o aces so aos mer ca dos de dí vi da ti tu la da ao lon go de 2008 – ain da que a cus tos

re la ti va men te ele va dos e com ma tu ri da des mais re du zi das, re flec tin do a di fi cul da de na co lo ca ção de

tí tu los a mé dio e lon go pra zo a ní vel glo bal –, ten do emi ti do cer ca de 17 mil mi lhões de eu ros. Da das

as maio res di fi cul da des na co lo ca ção de dí vi da em pra zos mais lon gos, ob ser vou-se uma re du ção da

ma tu ri da de mé dia face ao ano ante rior (de 5 para 3 anos). Cer ca de me ta de dos tí tu los fo ram emi ti dos 

a taxa fixa, o que re pre sen ta um au men to subs tan ci al face a 2007, quan do a maio r par te dos tí tu los ti -

nha sido emi ti da a taxa va riá vel. Adi cio nal men te, mais de 40 por cen to dos tí tu los emi ti dos em 2008

fo ram obri ga ções hi po te cá ri as. Estas obri ga ções têm sub ja cen te um grau de ris co me nor para os in -

ves ti do res, uma vez que são ga ran ti das por em prés ti mos à ha bi ta ção que cons ti tuem um pa tri mó nio

au tó no mo na car tei ra dos ban cos. Uma par te mui to si gni fi ca ti va des tas emis sões ter-se-á des ti na do a 

re fi nan ci ar dí vi da as su mi da em anos an te ri o res, ten do-se ob ser va do uma for te re du ção do flu xo lí qui -

do des ta fon te de fi nan cia men to, so bre tu do no se gun do se mes tre do ano. De fac to, as res pon sa bi li -

da des re pre sen ta das por tí tu los apre sen ta ram uma di mi nui ção de 4.0 por cen to no fi nal de 2008.

Si mul ta ne a men te, ve ri fi cou-se um au men to do fi nan cia men to jun to de ban cos cen tra is, o qual, em bo -

ra te nha con ti nu a do a re pre sen tar uma par ce la pe que na no stock total da dívida do sistema bancário,

permitiu acomodar parte das perturbações verificadas nos outros mercados internacionais de dívida

por grosso, incluindo o mercado monetário interbancário.

Fi nal men te, as ga ran ti as con ce di das pelo Esta do no âm bi to do con jun to de me di das de pro mo ção da

es ta bi li da de fi nan cei ra anun ci a das em Ou tu bro de 2008, à se me lhan ça do ve ri fi ca do nou tros países

eu ro peus, po de rão as su mir-se como mui to im por tan tes no apoio ao fi nan cia men to dos ban cos nos

mer ca dos de dí vi da por gros so12. Em 2008, foi efec tua da ape nas uma emis são de obri ga ções com

ga ran tia es ta tal, pela CGD. Con tu do, já em 2009, ou tros ban cos uti li za ram este tipo de apoio do Esta -

do. O re cur so a esta for ma de fi nan cia men to per mi te aos ban cos por tu gue ses man ter aces so a fi nan -

cia men to de mé dio pra zo nos mer ca dos por gros so13. Não obs tan te, os ban cos por tu gue ses têm

con ti nu a do a emi tir dí vi da ti tu la da mes mo sem ga ran tia es ta tal. Com efe i to, cer ca de 45 por cento do

montante emitido nos primeiros quatro meses de 2009 corresponde a emissões ao abrigo desta

medida.

A acti vi da de do sis te ma fi nan cei ro por tu guês é ac tu al men te en qua dra da por um ce ná rio ma cro e co nó -

mi co e fi nan cei ro par ti cu lar men te des fa vo rá vel a ní vel glo bal14. As in ten sas per tur ba ções no fun ci o na -

men to do sis te ma fi nan cei ro in ter na cio nal e a con trac ção da acti vi da de eco nó mi ca glo bal afec tam
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(11) Para mais detalhes relativamente à evolução dos fundos de investimentos ver “Secção 4.5 Risco de liquidez”, deste Relatório.

(12) Ver “Caixa 2.1 Medidas relativas ao sistema financeiro tomadas pelas autoridades portuguesas no âmbito da crise financeira internacional”, deste
Relatório.

(13) Note-se, contudo, que embora o acesso a esta garantia tenha implícito um prémio de risco tipicamente inferior ao de obrigações sem garantia, os bancos
têm que pagar ao Estado uma comissão de 50 pontos base, a que acresce o prémio do seu cre dit de fa ult swap (ou de ban cos se me lhan tes, caso não exis ta 
cre dit de fa ult swap para esse emi ten te) se o tí tu lo for emi ti do por uma ma tu ri da de su pe rior a um ano. 1212121313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

(14) Ver “Capítulo 2 Riscos Macroeconómicos e Financeiros”, deste Relatório.



ne ga ti va men te as pers pec ti vas so bre o sis te ma fi nan cei ro por tu guês e so bre a eco no mia por tu gue sa. 

Assim, a actual es ti ma ti va do Ban co de Por tu gal apon ta para uma con trac ção de 1.7 por cen to do PIB

no mi nal em 2009, face a um cres ci men to de 1.8 por cen to em 200815. Num qua dro ain da ca rac te ri za -

do por per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so e de for te de te rio ra ção da acti vi da de eco -

nó mi ca é de es pe rar que a acti vi da de dos ban cos con tinue a abran dar. Com efe i to, a de te rio ra ção das 

pers pec ti vas dos agen tes eco nó mi cos e a ele va da in cer te za de ve rão es tar a con tri bu ir para uma mo -

de ra ção na pro cu ra de cré di to. Para além dis so, os ban cos têm vin do a tor nar mais res tri ti vas as con -

di ções de fi nan cia men to aos seus cli en tes, seja ao ní vel dos vo lu mes, seja em ter mos dos pre ços e de 

ou tras con di ções pra ti ca das nas ope ra ções de cré di to. A di nâ mi ca mais re cen te dos em prés ti mos

(ava li a da pe las ta xas de va ri a ção tri mes tral anu a li za das, cal cu la das com base em va lo res des sa zo -

na li za dos) apon ta cla ra men te para re du ções adi ci o na is nas ta xas de va ri a ção anual no de cur so dos

pró xi mos me ses (em Março de 2009, a taxa de va ri a ção tri mes tral anu a li za da dos em prés ti mos ao

sec tor não fi nan cei ro foi de 2.6 por cen to). Re la ti va men te aos de pó si tos, uma vez que o au men to ob -

ser va do des de o eclo dir da cri se fi nan cei ra no Ve rão de 2007 es te ve as so ci a do a uma re com po si ção

de car tei ra dos ac ti vos fi nan cei ros dos cli en tes, a ma nu ten ção de uma taxa de va ri a ção ele va da nes -

tes re cur sos não de ve rá ser sus ten tá vel a mé dio pra zo, sem um au men to si gni fi ca ti vo da pou pan ça

do sec tor pri va do16. Fi nal men te, o agra va men to do ris co so be ra no de cor ren te da as sump ção de ris -

cos sub ja cen tes ao sis te ma fi nan cei ro e do es for ço para apoio à eco no mia aca ba por tam bém se re -

per cu tir no cus to de fi nan cia men to dos ban cos que re cor rem a esta for ma de apoio es ta tal, já que o

spread dos tí tu los emi ti dos com ga ran tia do Esta do as su me uma ele va da cor re la ção com o cus to de

fi nan cia men to da dí vi da pú bli ca, con for me dis cu ti do no “Ca pí tu lo 2 Ris cos Macroeconómicos e

Financeiros”. No período mais recente, os spreads soberanos têm apresentado alguma diminuição, o

que deverá estar a reflectir o facto de vários governos já terem colocado no mercado grande parte das 

suas necessidades de financiamento estimadas para o conjunto do ano.

Ren di bi li da de

Ape sar dos ban cos por tu gue ses não te rem uma ex po si ção ma te ri al men te re le van te aos ac ti vos as so -

ci a dos ao mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no (ou com es tes re la ci o na dos), o eclo dir da cri se do mer -

ca do hi po te cá rio ini ci a da no Ve rão de 2007, ti nha já afec ta do de for ma ne ga ti va os re sul ta dos dos

ban cos por tu gue ses nos úl ti mos me ses des se ano, no mea da men te atra vés do au men to dos cus tos

de fi nan cia men to, da per da de va lor de car tei ra de ins tru men tos fi nan cei ros e da evo lu ção ne ga ti va de 

al gu mas co mis sões. Ao lon go de 2008, face à de te rio ra ção da si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros in -

ter na ci o na is, es tes efe i tos in ten si fi ca ram-se de for ma si gni fi ca ti va. Des ta for ma, os re sul ta dos an tes

de im pos tos e in te res ses mi no ri tá ri os do sis te ma ban cá rio, em base con so li da da, re gis ta ram uma re -

du ção de cer ca de 40 por cen to (Qua dro 4.2.2). Esta evo lu ção re flec tiu-se numa di mi nui ção quer da

ren di bi li da de do ac ti vo (ROA) quer da ren di bi li da de dos ca pi tais pró prios (ROE), si tuan do-se os res -

pec ti vos indicadores em 0.64 e 10.6 por cento em 2008 (1.15 e 18.2 por cento, respectivamente, em

Dezembro de 2007 e 1.30 e 20.6 por cento, respectivamente, em Dezembro de 2006) (Gráfico 4.2.3).

Para a acen tua da que da da ren di bi li da de do ac ti vo no con tex to da actual cri se eco nó mi ca e fi nan cei -

ra, con tri bu iu não só a evo lu ção mui to ne ga ti va dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, como tam -

bém o ar re fe ci men to acen tu a do da acti vi da de eco nó mi ca a ní vel glo bal. Con for me se pode ob ser var

no grá fi co 4.2.3, a ren di bi li da de do ac ti vo atin giu em 2008 va lo res in fe ri o res aos mí ni mos ob ser va dos

du ran te a re ces são de 2003. A re ces são de 2003, de for ma par ti cu lar men te evi den te em 2002, re per -

cu tiu-se na que bra dos re sul ta dos em ope ra ções fi nan cei ras, nas co mis sões mais li ga das aos mer ca -
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(15) Ver “Caixa 1 Actualização intercalar das projecções macroeconómicas para 2009”, Banco de Portugal, Boletim Económico-Primavera 2009.

(16) Para mais detalhes relativos à sustentabilidade do ritmo de crescimento dos depósitos ver ”Secção 4.5 Risco de liquidez", deste Relatório.



Sistem
a B

an
cário

|
C

a pí tu lo 4 

R
elató

rio
 de E

stab
ilidade F

in
an

ceira 2008
|

B
an co de P

or tu gal
75

Quadro 4.2.2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Base consolidada

Em milhões de euros Estrutura  (em percentagem do activo médio) (a) Taxas de variação homóloga (em percentagem) (b)

2007 2008 2007 2008 2007 2008

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

1.Juros e rendimentos similares 11727 13540 25267 14790 16359 31149 6.00 6.50 6.25 6.75 7.15 6.95 27.5 29.8 28.7 26.1 20.8 23.3

2.Juros e encargos similares 7821 9505 17325 10560 11861 22420 4.00 4.56 4.29 4.82 5.18 5.00 34.9 40.3 37.8 35.0 24.8 29.4

3.Margem financeira (1-2) 3906 4035 7941 4231 4498 8729 2.00 1.94 1.96 1.93 1.97 1.95 14.2 9.1 11.5 8.3 11.5 9.9

4.Rendimentos de instrumentos de capital 158 37 195 219 59 278 0.08 0.02 0.05 0.10 0.03 0.06 12.8 42.7 17.5 39.0 59.6 42.9

5.Rendimentos (líquidos) de serviços e comissões 1409 1647 3056 1546 1641 3187 0.72 0.79 0.76 0.71 0.72 0.71 4.3 14.2 9.4 9.8 -0.4 4.3

6.Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo

valor através de resultados 281 -452 -172 -206 265 59 0.14 -0.22 -0.04 -0.09 0.12 0.01 - - 172.7 -173.4 -158.6 -134.4

7.Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 400 681 1080 406 128 534 0.20 0.33 0.27 0.19 0.06 0.12 72.7 190.1 130.8 1.5 -81.2 -50.6

8.Resultados de reavaliação cambial 116 292 409 57 134 190 0.06 0.14 0.10 0.03 0.06 0.04 -60.8 31.0 -20.8 -51.4 -54.3 -53.5

9.Resultados de alienação de outros activos financeiros 191 -31 160 51 271 322 0.10 -0.01 0.04 0.02 0.12 0.07 -67.1 -102.7 -79.0 -73.3 -980.1 101.0

10.Outros resultados de exploração 315 371 686 345 312 656 0.16 0.18 0.17 0.16 0.14 0.15 -16.5 -22.5 -19.7 9.5 -16.0 -4.3

11.Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 6775 6580 13356 6648 7307 13956 3.46 3.16 3.30 3.03 3.19 3.12 9.1 3.0 6.0 -1.9 11.0 4.5

12.Custos com o pessoal 1821 2091 3912 1965 2049 4013 0.93 1.00 0.97 0.90 0.90 0.90 -0.1 8.0 4.1 7.9 -2.0 2.6

13.Gastos gerais administrativos 1283 1465 2748 1369 1510 2878 0.66 0.70 0.68 0.62 0.66 0.64 8.5 11.8 10.2 6.7 3.1 4.7

14.Amortizações do exercício 264 295 559 283 315 598 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 6.5 14.1 10.4 6.9 6.9 6.9

15.Provisões líquidas de reposições e anulações 131 81 212 36 -98 -62 0.07 0.04 0.05 0.02 -0.04 -0.01 112.0 -11.1 41.2 -72.6 -221.4 -129.3

16.Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 803 887 1690 1307 2329 3636 0.41 0.43 0.42 0.60 1.02 0.81 45.9 27.2 35.6 62.7 162.5 115.1

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

18.Apropriação de resultados de associadas e empreedimentos

conjuntos (equi. patrimonial) 161 232 393 59 -88 -29 0.08 0.11 0.10 0.03 -0.04 -0.01 25.0 237.2 97.4 -63.0 -138.0 -107.3

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários

(11-12-13-14-15-16-17+18) 2637 2002 4639 1749 1114 2863 1.35 0.96 1.15 0.80 0.49 0.64 7.1 -4.7 1.7 -33.7 -44.4 -38.3

20.Imposto sobre os lucros do exercício 460 311 772 356 252 607 0.24 0.15 0.19 0.16 0.11 0.14 25.5 -41.4 -11.9 -22.7 -19.2 -21.3

21.Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 2177 1691 3868 1394 862 2256 1.11 0.81 0.96 0.64 0.38 0.50 4.1 5.3 4.6 -36.0 -49.0 -41.7

22.Interesses minoritários 372 281 653 293 168 462 0.19 0.13 0.16 0.13 0.07 0.10 8.2 19.4 12.8 -21.2 -40.0 -29.3

23.Resultado líquido (21-22) 1805 1410 3215 1101 694 1795 0.92 0.68 0.80 0.50 0.30 0.40 3.2 2.6 2.9 -39.0 -50.8 -44.2

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (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 2007 fo ram cal cu la das com base nos tre ze gru pos ban cá rios que adop ta ram as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de em 2005, 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 sistema bancário em 2006 e 2007.



dos de ca pi tais, nos re sul ta dos das em pre sas as so ci a das e fi li a is ex clu í das da con so li da ção e no

au men to de pro vi sões. Por sua vez, a va ri a ção da ren di bi li da de do ac ti vo em 2004 foi, em lar ga me di -

da, con di ci o na da ne ga ti va men te pela evo lu ção da mar gem fi nan cei ra e, em es pe cia l, dos re sul ta dos

ex tra or di ná rios17. Re cor de-se, no en tan to, que no con tex to da al te ra ção do en qua dra men to con ta bi -

lís ti co que ocor reu no iní cio de 2005, no mea da men te a adop ção das Nor mas Inter na ci o na is de Con ta -

bi li da de (NIC), a va lo ri za ção con ta bi lís ti ca de uma par te si gni fi ca ti va da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros 

dos ban cos, em par ti cu lar de tí tu los, pas sou a ser fe i ta a pre ços de mer ca do, o que se tra duz numa

maio r sen si bi li da de a flu tu a ções de mer ca do por com pa ra ção com o re gi me ante rior. Adi cio nal men te,

o au men to ge ne ra li za do da incerteza prevalecente quanto à magnitude e a duração da actual crise

financeira e económica tenderá a condicionar a evolução da rendibilidade do activo para níveis ainda

mais reduzidos, traduzindo por via, designadamente, de uma crescente materialização do risco de

crédito.

Em 2008, as cur vas de dis tri bu i ção re la ti vas à ren di bi li da de do ac ti vo e à ren di bi li da de dos ca pi tais

pró prios des lo ca ram-se para a es quer da, re flec tin do a re du ção da ren di bi li da de dos prin ci pais gru pos

ban cá rios do més ti cos (Grá fi cos 4.2.4 e 4.2.5). 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 em 2008 uma di mi nui ção da ren -

di bi li da de, quer do ac ti vo quer dos ca pi tais pró prios (Grá fi cos 4.2.6 e 4.2.7). Nes te con tex to, re fi ra-se

que o sis te ma bancário português terá mantido níveis de rendibilidade relativamente favoráveis.

Os de sen vol vi men tos des fa vo rá veis nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is e a de te rio ra ção das

pers pec ti vas de cres ci men to eco nó mi co re flec ti ram-se ao ní vel das ope ra ções fi nan cei ras e das im -

pa ri da des18. Nes te con tex to, as su mi ram par ti cu lar re le vân cia as par ti ci pa ções de ti das por al guns

prin ci pais gru pos ban cá rios en tre si. Em sen ti do con trá rio, i.e. con tri bu in do fa vo ra vel men te para a va -
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Gráfico 4.2.3

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 -
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 da. Por sua vez, a que bra de sé rie re pre sen ta da
em 2007 cor res pon de a um alar ga men to do conjunto de instituições em análise.

(17) Para mais detalhes relativos à evolução da rendibilidade do sistema bancário na recessão de 2003 ver “Secção 6.2 Rendibilidade”, Banco de Portugal,
Relatório de Estabilidade Financeira 2004.

(18) Os resultados de operações financeiras correspondem à soma dos Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de
resultados, dos Resultados de activos disponíveis para venda, dos Resultados de reavaliações cambiais e dos Resultados de alienação de outros activos
financeiros.
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Gráfico 4.2.4

RENDIBILIDADE DO ACTIVO

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 um Ker nel ga us si a no que pon de ra as
ins ti tui ções pelo seu ac ti vo; in di ca dor cal cu la do con si de ran do o re sul ta do an tes de im -
pos tos e de interesses minoritários.

Gráfico 4.2.5

RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
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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 seu ac ti vo; in di ca dor cal cu la do con si de ran do o re sul ta do an tes de im -
pos tos e de interesses minoritários.

Gráfico 4.2.6

RENDIBILIDADE DO ACTIVO DE UM PAINEL DE

BANCOS EUROPEUS
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-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Dez-07 Dez-08

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 70 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 2008 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.

Gráfico 4.2.7

RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS 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 70 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 2008 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.



riação da rendibilidade do activo, é de salientar a evolução dos custos operacionais, em linha com o

observado nos últimos anos (Gráfico 4.2.8). Esta evolução resultou essencialmente do menor contri-

buto da componente custos com pessoal. Recorde-se que, no exercício de 2007, foi registado na ru-

brica de custos com pessoal um montante significativo relativo às responsabilidades com reformas de

membros do Conselho de Administração Executivo de um dos principais grupos bancários

portugueses.

Em 2008, as dotações de provisões e perdas por imparidade registaram uma taxa de variação homó-

loga próxima de 90 por cento, que se traduziu num contributo de 33 pontos base para a redução da

rendibilidade do activo, tendo a parte que diz respeito a crédito a clientes representado cerca de meta-

de deste valor19. Destaca-se, no entanto, o acréscimo muito significativo do reconhecimento de impa-

ridades associadas a activos financeiros disponíveis para venda. Estas imparidades referem-se

principalmente a participações em outros grupos bancários portugueses, cuja redução de preço foi

muito significativa.

Os resultados em operações financeiras diminuíram cerca de 25 por cento em 2008, contribuindo

com 12 pontos base para a diminuição da rendibilidade do activo. Esta evolução decorreu essencial-

mente dos desenvolvimentos ocorridos no primeiro semestre do ano. De facto, na primeira metade do

ano, a evolução negativa dos mercados accionistas e as perturbações verificadas no mercado de dívi-

da resultaram em perdas significativas na carteira de activos ao justo valor através de resultados. Por

sua vez, os resultados financeiros de activos disponíveis para venda, embora positivos, reduziram-se

significativamente face ao ano de 2007. No segundo semestre de 2008, e como forma de contrariar o

impacto negativo da evolução dos mercados financeiros, alguns grandes grupos bancários procede-

ram à venda com ganhos de participações em empresas registadas em activos disponíveis para ven-

da, com o objectivo de contrariar os resultados desfavoráveis verificados no primeiro semestre. Por
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Gráfico 4.2.8

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 apresentaram as respectivas demonstrações financeiras de acordo com as

Normas Internacionais de Contabilidade.

Margem Financeira

Comissões liquídas

Rendimentos de instrumentos de capital

Outros resultados financeiros

Outros resultados de exploração

Custos operacionais

Provisões e imparidade associados a crédito a clientes

Outras provisões e imparidade

Apropriação de resultados de associadas e diferenças de consolida-
ção

Variação do ROA

(19) Note-se que apenas as mais e menos valias potenciais dos activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados são registadas na

demonstração de resultados. A variação de valor dos activos financeiros disponíveis para venda, apesar de serem contabilizados ao valor de mercado no

balanço, afectam apenas os resultados do exercício quando realizadas (isto é, na respectiva venda) ou através do reconhecimento de imparidade. As

variações de valor não realizadas destes activos são relevadas em contas de capitais próprios.



úl ti mo, as car te i ras de de ri va dos de co ber tu ra e de ne go ci a ção apre sen ta ram uma evo lu ção mui to po -

si ti va, con tri bu in do si gni fi ca ti va men te para o au men to dos re sul ta dos em operações financeiras20.

Para a di mi nui ção da ren di bi li da de do ac ti vo em 2008 con tri bu iu ain da a evo lu ção ne ga ti va dos re sul -

ta dos de as so ci a das e em pre en di men tos con jun tos, em cer ca de 10 pon tos base. Este com por ta men -

to re sul tou da di mi nui ção do va lor de car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros, em li nha com 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. Nes te con tex to, é de sa lien tar a re du ção dos

resultados de uma seguradora associada a um dos principais grupos bancários.

O ren di men to de ser vi ços e co mis sões (lí qui do) re gis tou um cres ci men to pró xi mo de 4 por cen to, que

se re flec tiu num con tri bu to li ge i ra men te ne ga ti vo para a evo lu ção da ren di bi li da de do ac ti vo. Esta evo -

lu ção de veu-se prin ci pal men te às co mis sões as so ci a das à ges tão de fun dos de in ves ti men to, em re -

sul ta do dos res ga tes sig ni fi ca ti vos de uni da des de par ti ci pa ção por par te dos cli en tes e da di mi nui ção

de va lor dos prin ci pais ac ti vos de ti dos na car tei ra dos fun dos, com des ta que para os mer ca dos ac ci o -

nis tas. Com efe i to, os mon tan tes sob ges tão de fun dos de in ves ti men to vol ta ram a re du zir-se si gni fi -

ca ti va men te em 2008, num con tex to de ins ta bi li da de dos mer ca dos fi nan cei ros, cres cen te grau de

aver são ao ris co e que bra das ren di bi li da des des tas apli ca ções, re flec tin do-se numa maio r ape tên cia

dos cli en tes por ins tru men tos de pou pan ça com me nor sen si bi li da de a flu tu a ções de mer ca do21.

Pelo con trá rio, os de sen vol vi men tos nos cus tos ope ra ci o na is vol ta ram 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. Em 2008, es tes cus tos re gis ta ram um cres ci men to de

apro xi ma da men te 4 por cen to, o que se re flec tiu fa vo ra vel men te na evo lu ção do ROA. Esta evo lu ção

re sul tou do me nor con tri bu to da com po nen te cus tos com pes soal (prin ci pal com po nen te dos cus tos

ope ra ci o na is). A taxa de va ri a ção ho mó lo ga dos cus tos as so ci a dos aos fun dos de pen sões apre sen -

tou uma di mi nui ção ao lon go dos três pri me i ros tri mes tres de 2008, re gis tan do uma taxa de va ri a ção

ne ga ti va no úl ti mo. O quar to tri mes tre de 2008 pode con si de rar-se atí pi co face ao ob ser va do em anos 

an te ri o res. Como já re fe ri do, no exer cí cio de 2007, foi re gis ta do na ru bri ca cus tos com pes soal um

mon tan te si gni fi ca ti vo re la ti vo a res pon sa bi li da des com re for mas de mem bros do Con se lho de Admi -

nis tra ção de um dos prin ci pais gru pos ban cá rios por tu gue ses. Esta si tua ção per mi tiu re du zir os cus -

tos em 2008 e, as sim, pe ran te o cres ci men to aná lo go en tre os cus tos ope ra ci o na is e o pro du to da

acti vi da de, o rá cio cost to in co me re gis tou uma vir tu al es ta bi li za ção (53.7 por cen to, que com pa ra com 

54.1 por cen to 2007) (Grá fi co 4.2.9)22.

A dis tri bu i ção do rá cio cost to in co me tor nou-se mais cla ra men te bi-mo dal em 2008 (Grá fi co 4.2.10).

Sa li en te-se que dois dos prin ci pais gru pos ban cá rios apre sen ta ram uma di mi nui ção do res pec ti vo rá -

cio em 2008. Para um dos gru pos essa di mi nui ção re flec tiu a con ten ção de cus tos com pes soal, as so -

cia da às já re fe ri das sig ni fi ca ti vas res pon sa bi li da des com re for mas re gis ta das na ru bri ca cus tos com

pes soal em 2007, en quan to que para o ou tro terá re flec ti do a ven da com ga nhos de par ti ci pa ções em

em pre sas re gis ta das em ac ti vos dis po ní veis para ven da e/ou em in ves ti men tos em fi li a is e as so ci a -

das no se gun do se mes tre 2008, com o ob jec ti vo de com pen sar os re sul ta dos des fa vo rá veis ve ri fi ca -

dos na pri mei ra me ta de do ano. Fi nal men te, a in for ma ção dis po ní vel para um con jun to de ban cos

eu ro peus su ge re uma cla ra de te rio ra ção do rá cio cost to in co me a ní vel in ter na cio nal (Grá fi co 4.2.11).

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 dos ban cos eu ro peus uti li za da23.
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(20) Para mais detalhes ver “Secção 4.4 Risco de mercado”, deste Relatório.

(21) Para mais detalhes relativamente à evolução dos fundos de investimentos ver “Secção 4.5 Risco de liquidez”, deste Relatório.

(22) O indicador cost to income corresponde ao rácio entre custos operacionais (definidos como a soma de custos com pessoal, dos gastos administrativos e
das amortizações) e o produto da actividade.

(23) 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.



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 cer ca de 60 por cen to

do pro du to ban cá rio), apre sen tou um cres ci men to per to de 10 por cen to em 2008, 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. O efe i to vo -

lu me con ti nuou a ser o ele men to de ter mi nan te para a evo lu ção re gis ta da na mar gem fi nan cei ra, num

pe río do em que o efe i to re la ti vo à mar gem da taxa de juro foi re du zi do. Re flec tin do a su bi da das ta xas
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Gráfico 4.2.9

RÁCIO COST TO INCOME
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: A que bra de sé rie re pre sen ta da em 2007 cor res pon de a um alar ga men to do con -
jun to das ins ti tui ções em aná li se. (a) O in di ca dor ajus ta do obtém  -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 na
área se gu ra do ra realizada por um dos principais grupos bancários.

Gráfico 4.2.10

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 depreciações) e o produto da actividade.

Gráfico 4.2.11

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 67 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 2008 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.



de juro do mer ca do mo ne tá rio du ran te os três pri me i ros tri mes tres de 2008 (ta xas de re fe rên cia para a 

acti vi da de ban cá ria em Por tu gal) 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 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 uma vir tu al es ta bi li za ção do di fe ren cial

en tre ta xas de juro im plí ci tas dos ac ti vos e dos pas si vos. Com efe i to, o li ge i ro 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 associados a títulos foi compensado na sua

quase totalidade pela ligeira diminuição do diferencial entre as taxas implícitas no crédito e nos

depósitos de clientes (Quadro 4.2.3).

Este fac to é cor ro bo ra do pela evo lu ção do di fe ren cial en tre as ta xas de juro ac ti vas e pas si vas nas

ope ra ções com cli en tes das Esta tís ti cas Mo ne tá rias e Fi nan cei ras, que re gis tou uma li gei ra di mi nui -

ção em 2008 e que se pro lon gou em 2009 (Gráfico 4.2.12).

As di fi cul da des de aces so aos mer ca dos de fi nan cia men to por gros so, em ter mos de quan ti da des e

pre ços, que sur gi ram des de me a dos de 2007, te rão le va do os ban cos a al te rar o seu re la ci o na men to

com os cli en tes a vá rios ní veis. Por um lado, pro por ci o nan do me lho res re mu ne ra ções aos de pó si tos

de cli en tes, por via de uma re du ção dos spreads de taxa de juro nes tas ope ra ções face às ta xas de

juro do mer ca do mo ne tá rio. Por ou tro lado, tor nan do mais res tri ti vas as con di ções de con ces são de

cré di to ao sec tor pri va do não fi nan cei ro, tan to ao ní vel de ta xas de juro pra ti ca das (no mea da men te

por via de um alar ga men to dos spreads) como ao ní vel de ou tras con di ções con tra tu a is, como se jam

as ma tu ri da des, os montantes concedidos, as garantias exigidas, bem como a relação entre estas

duas últimas variáveis.

Até ao ter ce i ro tri mes tre de 2008, a me lhor re mu ne ra ção dos de pó si tos com pra zo acor da do não se

re flec tiu de for ma evi den te numa re du ção dos spreads en tre ta xas de juro re la ti vas a sal dos de de pó -

si tos com pra zo acor da do até 2 anos e as ta xas de mer ca do mo ne tá rio (Grá fi co 4.2.13). De fac to, para 

além do ha bi tu al gra du a lis mo na trans mis são das va ria ções nas ta xas de juro de cur to pra zo do mer -

ca do mo ne tá rio às ta xas de juro ban cá rias de no vas ope ra ções, o au men to das ta xas de ve rá ter be -
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Gráfico 4.2.12

DIFERENCIAIS DE TAXA DE JURO NAS

OPERAÇÕES COM CLIENTES
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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 2009.
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Quadro 4.2.3

TAXAS DE JURO MÉDIAS IMPLÍCITAS DAS PRINCIPAIS RUBRICAS DO BALANÇO (a)

Em percentagem

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2007 2008

S1 S2 S1 S2

Activos remunerados com juros 5.44 4.24 3.88 3.30 4.22 4.56 5.48 5.91 5.23 5.72 5.76 6.07

Dos quais:

Activos interbancários (b) 4.09 2.79 2.23 1.77 2.69 3.71 4.17 4.27 3.95 4.39 4.32 4.27

Activos não interbancários

Crédito 6.26 4.94 4.60 4.00 4.56 4.86 5.84 6.30 5.61 6.06 6.09 6.50

Títulos 5.05 4.08 3.96 2.94 4.85 4.52 5.76 6.93 5.51 6.09 6.59 7.43

Passivos remunerados com juros 3.59 2.61 2.28 1.87 2.32 2.71 3.47 3.88 3.21 3.72 3.75 4.02

Dos quais:

Passivos interbancários (c) 4.42 3.00 2.42 2.02 2.89 3.58 4.42 4.65 4.16 4.69 4.64 4.66

Passivos não interbancários

Depósitos 2.81 2.10 1.80 1.45 1.60 1.80 2.42 2.97 2.23 2.59 2.78 3.14

Títulos 4.12 3.17 3.12 2.46 3.03 3.72 4.36 4.78 4.00 4.71 4.63 4.99

Passivos subordinados 5.48 4.53 4.30 3.72 4.61 4.82 5.34 5.56 5.26 5.41 5.50 5.58

Diferenciais (pontos percentuais):

Activos remunerados-passivos remunerados 1.86 1.63 1.60 1.43 1.90 1.84 2.01 2.03 2.01 2.00 2.01 2.05

Crédito-depósitos 3.45 2.84 2.81 2.56 2.96 3.05 3.42 3.34 3.38 3.47 3.31 3.36

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 2007 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 no pe río do em con si de ra ção e o stock mé dio da cor res pon den te ru bri ca do ba lan ço. (b) 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 cré di to. (c)
Inclui recursos de bancos centrais e outras instituições de crédito.



ne fi ci a do ape nas uma frac ção do sal do to tal de de pó si tos, par ti cu lar men te os no vos de pó si tos en tre -ne fi ci a do ape nas uma frac ção do sal do to tal de de pó si tos, par ti cu lar men te os no vos de pó si tos en tre -

tan to con tra ta dos ou os de pó si tos que fo ram re no va dos com pre en den do uma re ne go ci a ção de taxa

atra vés de um en vol vi men to ac ti vo dos cli en tes24. De igual for ma, a evo lu ção dos spreads de taxa de

juro re la ti vos ao sal do das ope ra ções de em prés ti mo terá re flec ti do es tes fac to res de inér cia. Adi cio -

nal men te, terá tam bém sido con di ci o na da pelo im pac to de uma even tu al maio r pre va lên cia de ope ra -

ções co la te ra li za das e, em sen ti do con trá rio, pela apli ca ção de maio res spreads nas ope ra ções com

um mes mo ní vel de ris co. Pos te ri or men te, dada a re du ção pro nun ci a da das ta xas do mer ca do mo ne -

tá rio, ve ri fi cou-se um alar ga men to subs tan ci al dos spreads nas ope ra ções ac ti vas e uma re du ção nas 

ope ra ções de de pó si to, o que apon ta para a pos si bi li da de de re du ções re la ti va men te sig ni fi ca ti vas

tam bém nas ta xas de juro ban cá rias no fu tu ro. Con tu do, dado o agra va men to da si tua ção eco nó mi ca

e fi nan cei ra e o con se quen te au men to do ris co de cré di to, será de es pe rar uma es ta bi li za ção des tes

spreads nas ope ra ções ac ti vas a ní veis superiores aos observados em anos recentes. A informação

mais recente relativa aos spreads de taxa de juro nas novas operações de empréstimos a particulares 

para habitação parece confirmar esta alteração.

Por fim, os re sul ta dos da acti vi da de in ter na cio nal de sen vol vi da por al guns dos prin ci pais gru pos ban -

cá rios con ti nua ram a re gis tar ta xas de cres ci men to sig ni fi ca ti vas (31.8 por cen to), re pre sen tan do cer -

ca de 40 por cen to dos re sul ta dos con so li da dos do con jun to de ins ti tui ções fi nan cei ras em aná li se em

2008, o que com pa ra com 18.6 por cen to no ano ante rior (Qua dro 4.2.4). O de sen vol vi men to da acti vi -

da de ban cá ria mais tra di ci o nal, re flec ti da na mar gem fi nan cei ra, con ti nuou a re pre sen tar o prin ci pal

con tri bu to para o au men to ob ser va do. Em sen ti do con trá rio, i.e. con tri bu in do ne ga ti va men te para os

re sul ta dos, é de des ta car a taxa de cres ci men to ele va da as so cia da a per das na im pa ri da de, mui to

em bo ra o peso da im pa ri da de to tal seja di mi nu to (6.5 por cen to). Esta evo lu ção re flec tiu os de sen vol -

vi men tos des fa vo rá veis não ape nas ao ní vel dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, como tam bém

ao ní vel das eco no mias onde essa acti vi da de é de sen vol vi da, com des ta que para al gu mas eco no -

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Ca pí tu lo 4

83

Gráfico 4.2.13

MARGENS DE TAXAS DE JURO
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Fon tes: BCE e Ban co de Por tu gal.
Nota: A mar gem de taxa de juro nos sal dos de em prés ti mos é cal cu la da como a di fe ren ça en tre a taxa de juro so bre sal dos e a mé dia mó vel de seis me ses da Eu ri bor a 6 me ses. No caso 
das no vas ope ra ções, a mar gem de taxa de juro é a di fe ren ça en tre a taxa de juro de no vas ope ra ções e a Euribor a 6 meses.

Emprés ti mos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção (no vas operações)

Emprés ti mos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção

Emprés ti mos a par ti cu la res para ou tros fins

Emprés ti mos a so ci e da des não fi nan cei ras

De pó si tos e equip. com pra zo até 2 anos

Eu ri bor 6 me ses (esc. dir.)

(24) Estes são os requisitos definidos para se classificar estatisticamente uma operação de crédito ou de depósito como nova operação. Excluem-se assim
deste conceito as situações de prorrogação automática de depósitos e de contratos de empréstimos preexistentes, ou seja, que não exijam qualquer
envolvimento activo por parte do cliente e que não envolvam qualquer renegociação dos termos e condições do contrato (incluindo a taxa de juro) e as
alterações de taxas de juro variáveis que derivem de ajustamentos automáticos, dado não constituírem novos acordos. Note-se também que, em cada
mês, somente uma fracção do saldo de depósitos é constituído por novas operações constituídas nesse período. Ao longo de 2008, esta fracção terá sido
em média ligeiramente superior a 10 por cento.



mias da Eu ro pa de Les te. De fac to, ape sar dos ban cos por tu gue ses não apre sen ta rem uma

exposição internacional muito significativa, existem alguns riscos associados a exposições a

economias de mercados emergentes, ainda que limitadas e com reduzido impacto sistémico.

4.3. Adequação de fundos próprios25

Em 2008, to das as ins ti tui ções fi nan cei ras sob su per vi são do Ban co de Por tu gal de ter mi na ram os rá -

cios de ade qua ção de ca pi tal apli can do a re gu la men ta ção as so cia da ao Novo Acor do de Ca pi tal, nor -

mal men te de sig na do por Ba si le ia II26. Os cri té ri os de Ba si le ia II afec ta ram es sen ci al men te o cál cu lo

dos re qui si tos de ca pi tal, ten do a de fi ni ção de fun dos pró prios per ma ne ci do se me lhan te à do ante rior

Acor do de Ca pi tal, Ba si le ia I27. Face à in ten si fi ca ção da cri se fi nan cei ra in ter na cio nal, ao lon go de

2008, fo ram al te ra das al gu mas re gras de su per vi são pru den ci al e con ta bi lís ti cas com im pac to na evo -

lu ção dos fun dos pró prios. Em De zem bro de 2008, e de acor do com as al te ra ções an te ri o res, o rá cio

de ade qua ção de fun dos pró prios do sis te ma ban cá rio por tu guês si tuou -se em 10.3 por cen to, en -

quan to o rá cio de fundos próprios de base (Tier I) se fixou em 7.5 por cento (Gráfico 4.3.1).

Com o Novo Acor do de Ca pi tal, a me to do lo gia de cál cu lo dos re qui si tos de ca pi tal foi si gni fi ca ti va men -

te re vis ta, pro cu ran do-se uma me lhor ade qua ção dos re qui si tos ao per fil de ris co efec ti vo dos ac ti vos

das ins ti tui ções, as sim como uma me lhor co ber tu ra dos ris cos, que se tra du ziu, por exem plo, na in tro -

du ção de re qui si tos re la ti vos a ris co ope ra ci o nal. Nes te sen ti do, Ba si le ia II es ta be le ceu a pos si bi li da -

de das ins ti tui ções adop ta rem di fe ren tes mé to dos na de ter mi na ção dos re qui si tos, in clu in do a

apli ca ção de mo de los de ava li a ção in ter nos, de sen vol vi dos pe las pró pri as ins ti tui ções, em bo ra su jei -

tos a apro va ção pe los res pec ti vos su per vi so res na cio nais. Em 2008, to das as ins ti tui ções fi nan cei ras

de ter mi na ram os re qui si tos de ca pi tal apli can do o mé to do pa drão e o mé to do in di ca dor base no cál cu -
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Quadro 4.2.4

IMPORTÂNCIA DA ACTIVIDADE INTERNACIONAL PARA A RENDIBILIDADE DO SISTEMA BANCÁRIO

PORTUGUÊS

Em percentagem

Peso das filiais estrangeiras
Taxa de variação

homóloga

2007 2008 2008

Margem financeira 13.5 17.3 41.0

Comissões 15.3 16.3 11.1

Produto da actividade bancária 14.4 18.4 33.8

Gastos administractivos 12.6 15.4 27.3

dos quais: Cus tos com pes soal 12.7 15.8 27.7

Imparidade 8.5 6.5 63.9

Resultados antes de impostos e interesses minoritários 18.6 39.8 31.8

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Esti ma ti vas do Ban co de Por tu gal com base na in for ma ção so li ci ta da pela Instru ção nº 14/2006. 

(25) O conjunto de instituições analisado nesta secção difere do considerado na secção anterior, na medida em que foram excluídas as sucursais de grupos
financeiros com sede em países membros da União Europeia. 

(26) O Novo Acordo de Capital entrou em vigor em 2007. No entanto, a Directiva Comunitária 2006/48/CE permitia que as instituições optassem ainda em 2007
pelo regime prudencial anterior, prerrogativa que foi adoptada pela maioria das instituições do sistema bancário nacional. 

(27) As principais características e objectivos do Novo Acordo de Capital foram apresentadas no "Ca pí tu lo 7 Enqua dra men to Re gu la men tar", Ban co de
Por tu gal, Relatório de Estabilidade Financeira 2004. As al te ra ções efec tua das ao ante rior Acor do de Ca pi tal en con tram-se agre ga das no do cu men to
pu bli ca do em Julho de 2006, dis po ní vel em http://www.bis.org/pub/bcbs128.htm. 2626262727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727



lo dos re qui si tos para ris co de cré di to e ris co ope ra ci o nal, res pec ti va men te. No que diz res pe i to aos

re qui si tos de ris co de cré di to, que cons ti tuem a prin ci pal com po nen te dos re qui si tos to tais, o mé to do

pa drão, à se me lhan ça das prá ti cas de Ba si le ia I, es ta be le ce, a pri o ri, um con jun to de pon de ra do res

para as vá ri as clas ses de ris co. Con tu do, este mé to do con tem pla já al gu ma di fe ren ci a ção do ris co de

cli en tes no mes mo seg men to de ne gó cio, uma vez que para al gu mas clas ses os pon de ra do res são

de fi ni dos de acor do com a no ta ção de ra ting das con tra par tes, atri bu í da por uma en ti da de ex ter na

(Qua dro 4.3.1). Com pa ran do os pon de ra do res de fi ni dos no mé to do pa drão de Ba si le ia II com os pon -

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Ca pí tu lo 4

85

Quadro 4.3.1

RISCO DE CRÉDITO: PRINCIPAIS CLASSES DE ACTIVOS DE RISCO E RESPECTIVOS PONDERADORES EM

BASILEIA I E BASILEIA II (MÉTODO PADRÃO)

Ponderadores

Basileia I Basileia II - Método Padrão

Administração Central/ Bancos centrais 
0%

0 a 150%

(em função do respectivo rating)

Bancos 20% países da OCDE;

100% outros

20 a 150%

 (em função do rating soberano do país onde o

banco se localiza) 

Empresas 100%
20 a 150% 

(em função do respectivo rating)

Retalho 100% 75%

Hipotecário residencial(a)
50% 35%

Hipotecário comercial(b)
100% 50%

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Pon de ra do res apli ca dos até ao mon tan te de 75 por cen to do va lor de mer ca do dos bens imó veis. (b)  O pon de ra dor de 50 por cen to re fe ri do para Ba si le ia II ape nas pode ser
apli ca do à par te do em prés ti mo que não ex ce da 50 por cen to do va lor de mer ca do do imó vel, sen do o re ma nes cen te ponderado a 100 por cento. 

Gráfico 4.3.1

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS
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Rácio de adequação global de fundos próprios

Rácio de adequação de fundos próprios de base

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 2007 cor res pon de a um alar ga men to do con jun to das ins ti tui ções em aná li se. Em
2008, o rá cio de ade qua ção de fun dos pró prios foi de ter mi na do de acor do com os cri té ri -
os de Ba si le ia II para a to ta li da de das ins ti tui ções em aná li se, que alterou
essencialmente a metodologia de cálculo dos requisitos de fundos próprios.



de ra do res de Ba si le ia I para as prin ci pais com po nen tes da car tei ra de cré di to do sis te ma ban cá rio na -

cio nal, ve ri fi ca-se uma di mi nui ção dos pon de ra do res da car tei ra dos em prés ti mos a re ta lho e dos

em prés ti mos para aqui si ção de imó veis, quer comerciais quer residenciais28. Por sua vez, os

empréstimos a empresas deixaram de ser ponderados na sua totalidade a 100 por cento.

Des te modo, a evo lu ção dos ac ti vos pon de ra dos pelo ris co em 2008 foi subs tan ci al men te con di ci o na -

da pela im ple men ta ção da me to do lo gia de Ba si le ia II. Em par ti cu lar, uma vez que os re qui si tos re la ti -

vos a ris co de cré di to apre sen ta ram um cres ci men to bas tan te mo de ra do face aos ní veis ob ser va dos

no fi nal de 2007, o au men to dos re qui si tos de ca pi tal ad ve io so bre tu do da cons ti tu i ção de re qui si tos

para ris co ope ra ci o nal (Grá fi co 4.3.2). O com por ta men to dos re qui si tos para ris co de cré di to terá tra -

du zi do a me nor pon de ra ção atri bu í da a uma par ce la si gni fi ca ti va da car tei ra de cré di to das ins ti tui -

ções, como men ci o na do an te ri or men te, uma vez que a con ces são de cré di to a cli en tes, em bo ra

evi den ci an do um cla ro abran da men to, con ti nuou a cres cer a um ritmo ele va do, em tor no de 10 por

cen to (cer ca de 15 por cen to, em De zem bro de 2007)29.

Re la ti va men te aos fun dos pró prios, a sua de ter mi na ção em 2008 foi con di ci o na da pela in tro du ção de

um con jun to de me di das, quer a ní vel in ter na cio nal quer es pe cí fi cas a Por tu gal, em res pos ta às for tes

pres sões so bre o ca pi tal das ins ti tui ções fi nan cei ras de cor ren tes das per tur ba ções dos mer ca dos fi -

nan cei ros in ter na ci o na is30. A ní vel in ter na cio nal, re fi ra-se que o Inter na ti o nal Accoun ting Stan dards

Bo ard (IASB) in tro du ziu al te ra ções nas nor mas de con ta bi li za ção de ins tru men tos fi nan cei ros a va lor
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Gráfico 4.3.2

ESTRUTURA DOS REQUISITOS DE CAPITAL DE ACORDO COM A CLASSE DE RISCO

 2007  2008

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Em 2007 a ge ne ra li da de das ins ti tui ções fi nan cei ras de ter mi nou os re qui si tos de ca pi tal de acor do com os cri té ri os de Ba si le ia I. Em 2008, to das as ins ti tui ções apli ca ram a re gu la -
men ta ção de Ba si le ia II, usan do o mé to do pa drão e o mé to do in di ca dor bá si co na de ter mi na ção dos re qui si tos de ris co de crédito e de risco operacional, respectivamente.

Risco de Crédito

Risco de posição, riscos cambiais e 
riscos de mercadorias

Risco Operacional

Outros riscos

(28) A carteira de empréstimos a retalho compreende principalmente empréstimos a particulares e a empresas de pequena e média dimensão, inferiores a um
milhão de euros por contraparte.

(29) Relativamente ao impacto de Basileia II nos requisitos de risco de crédito no segmento das empresas, em Portugal, ver artigo “Avaliação dos Requisitos de
Capital sob Basileia II: O Caso Português”, deste Relatório. 

(30) As medidas com impacto nos fundos próprios integram um conjunto de medidas de apoio ao sistema financeiro desenvolvidas por várias autoridades em
diversos países, com o intuito de restabelecer o funcionamento dos mercados financeiros e monetários e mitigar o impacto das perturbações nestes
mercados sobre resultados e capital das instituições financeiras. Para mais detalhes sobre as medidas adoptadas, em particular as referentes a Portugal,
ver “Caixa 2.1 Medidas relativas ao sistema financeiro tomadas pelas autoridades portuguesas no âmbito da crise financeira internacional”, deste
Relatório.



de mer ca do31. Com a nova re gu la men ta ção, sob cir cuns tân ci as ex cep ci o na is, os ins tru men tos fi nan -

cei ros clas si fi ca dos na car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da po dem ser re clas si fi ca -

dos na car tei ra de ac ti vos de ti dos até à ma tu ri da de ou na car tei ra de cré di to, car te i ras es sas su je i tas a 

ou tros cri té ri os de va lo ri me tria. Por sua vez, os ins tru men tos fi nan cei ros clas si fi ca dos 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, para além das duas car te i ras re fe ri -

das, po dem tam bém ser re clas si fi ca dos na car tei ra de ac ti vos dis po ní veis para ven da. Assim, ao con -

tri bu ir para uma me nor sen si bi li da de do ac ti vo das ins ti tui ções a va ria ções nos mer ca dos fi nan cei ros,

esta me di da in fluen cia os fun dos pró prios das ins ti tui ções atra vés de me no res va ria ções nos re sul ta -

dos re la ci o na dos com ins tru men tos fi nan cei ros e/ou na com po nen te de re ser vas32. A ní vel na cio nal,

de acor do com as nor mas pru den ci a is de fi ni das pelo Ban co de Por tu gal, foi alar ga do em três anos o

pe río do de di fe ri men to do im pac to da adop ção das Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de nos be -

ne fí ci os dos em pre ga dos que, a 30 de Junho de 2008, ain da es ti ves se por re co nhe cer, pas sou a ser

ace i te a in clu são in te gral dos im pos tos di fe ri dos ac ti vos no cál cu lo dos fun dos pró prios e foi au men ta -

do o li mi te per cen tu al de ac ções pre fe ren ci a is ele gí vel como ele men to dos fun dos pró prios de base33.

Adi cio nal men te, os ga nhos e per das não re a li za dos em tí tu los de dí vi da clas si fi ca dos na car tei ra de

ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da que não apre sen tas sem im pa ri da de de i xa ram de ser in clu -

í dos no apu ra men to dos fun dos pró prios (re gra que já era apli ca da em vá rios países da União Eu ro -

peia, em li nha com as ori en ta ções de fi ni das pelo Co mi té das Au to ri da des Eu ro pe i as de Su per vi são

Ban cá ria em 2004)34. O Banco permitiu também que os desvios actuariais negativos apurados em

2008, deduzidos do rendimento esperado dos activos do fundo de pensões para esse ano, pudessem

ser diferidos de forma gradual entre 2009 e 201235.

Em 2008, com pa ran do com o fi nal de 2007, o cres ci men to re gis ta do pe los fun dos pró prios to tais be -

ne fi ci ou do au men to dos fun dos pró prios de base, uma vez que as res tan tes com po nen tes que in te -

gram os fun dos pró prios evi den ci a ram um com por ta men to des fa vo rá vel. O prin ci pal con tri bu to

po si ti vo para a evo lu ção dos fun dos pró prios re la ci o nou-se, as sim, com os au men tos de ca pi tal con -

cre ti za dos por di ver sos gru pos ban cá rios, so bre tu do no pri me i ro se mes tre do ano, num mon tan te su -

pe rior a 2000 mi lhões de eu ros36. No mes mo sen ti do, mas em me nor grau, re fi ra-se o au men to de

in te res ses mi no ri tá ri os e de em prés ti mos su bor di na dos (ele men tos dos fun dos pró prios de base e

com ple men ta res, res pec ti va men te). Con tri bu in do ne ga ti va men te para a va ri a ção dos fun dos pró -

prios, des ta ca ram-se a di mi nui ção dos re sul ta dos da acti vi da de e a re du ção de va lor da car tei ra de

ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da, re flec tin do per das po ten ci a is re le van tes para uma par te

si gni fi ca ti va dos tí tu los de ca pi tal clas si fi ca dos nes ta car tei ra, em li nha com as que bras acen tu a das

nos mer ca dos ac ci o nis tas. No en tan to, como re fe ri do aci ma, o mon tan te de fun dos pró prios re gis ta do

em De zem bro de 2008 re flec tiu as di ver sas al te ra ções da re gu la men ta ção, as quais in flu en ci a ram

con si de ra vel men te a evo lu ção dos mes mos no se gun do se mes tre do ano. A al te ra ção re gu la men tar

que pos si bi li tou o di fe ri men to dos des vi os ac tu a ri a is ne ga ti vos dos fun dos de pen sões dos em pre ga -

dos ban cá rios terá sido par ti cu lar men te relevante para a evolução dos fundos próprios, uma vez que o 
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(31) Alteração implementada pelo regulamento nº. 1004/2008 da Comissão Europeia.

(32) Os ganhos e perdas associados ao valor da carteira de activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados são reconhecidos nas contas de
resultados, enquanto as variações de valor da carteira de activos financeiros disponíveis para venda apenas são registadas em resultados quando
realizadas ou quando apresentam imparidade. Variações de valor potenciais nesta carteira são reconhecidas na conta de reservas. 

(33) Estas alterações foram efectuadas, respectivamente, pelos Avisos nº7/2008 e nº 9/2008 do Banco de Portugal, e ao abrigo do projecto de alteração das
Directivas nº2006/48/CE e nº2006/49/CE, apresentado pela Comissão Europeia, no qual se prevê o estabelecimento de novos limites para elegibilidade de 
instrumentos híbridos como elementos dos fundos próprios. 

(34) Alteração regulamentar introduzida pelo Aviso nº6/2008 do Banco de Portugal. Recorde-se que anteriormente os ganhos potenciais em títulos de dívida e
de capital classificados na carteira de activos financeiros disponíveis para venda eram reconhecidos, em 45 por cento, nos fundos próprios
complementares (Tier II), enquanto as perdas de valor potenciais dos instrumentos incluídos nesta carteira eram reconhecidas, a 100 por cento, como
elemento negativo dos fundos próprios de base (Tier I).

(35) Regulamentação estabelecida no Aviso nº11/2008 do Banco de Portugal.

(36) Em 2007, algumas instituições realizaram aumentos de capital, mas o montante total foi consideravelmente inferior. O principal aumento foi da CGD, no
montante de 150 milhões de euros. 



“corredor” de desvio permitido (10 por cento do valor actual da responsabilidade por serviços

prestados ou do valor do fundo de pensões) já estava a ser utilizado perto do limite por várias

instituições. 

Des te modo, e de acor do com as no vas nor mas pru den ci a is, o rá cio de ade qua ção glo bal de fun dos

pró prios do sis te ma ban cá rio por tu guês, em base con so li da da, si tuou -se, em De zem bro de 2008, em

10.3 por cen to (Qua dro 4.3.2). No fi nal de 2007, com a re gu la men ta ção vi gen te à data, o rá cio de ca pi -

tal ti nha-se fi xa do tam bém em 10.3 por cen to. Con si de ran do ape nas os fun dos pró prios de base, no fi -

nal de 2008, o rá cio de fun dos pró prios si tuou -se em 7.5 por cen to. Em De zem bro de 2007, este rácio

tinha-se fixado em 6.8 por cento.

Ana li san do a dis tri bu i ção em pí ri ca do rá cio de ade qua ção de fun dos pró prios em 2008, apli can do a

nova re gu la men ta ção, ob ser va-se que um con jun to si gni fi ca ti vo de ins ti tui ções apre sen tou rá cios de

ca pi tal em tor no de 10.5 por cen to. No en tan to, ve ri fi ca-se tam bém al gu ma dis per são en tre as ins ti tui -

ções, evi den ci an do-se o peso das ins ti tui ções com rá cios de ca pi tal in fe ri o res àque le va lor (Grá fi co

4.3.3). No con jun to dos prin ci pais gru pos ban cá rios, não obs tan te a al te ra ção das nor mas  pruden -

ciais, um gru po re gis tou uma di mi nui ção do res pec ti vo rá cio de ca pi tal, apre sen tan do os res tan tes

gru pos ban cá rios rá cios su pe ri o res a 10 por cen to. Re la ti va men te ao rá cio de fun dos pró prios de
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Quadro 4.3.2

ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO

Em base consolidada

Em mi lhões de eu ros
2007 2008

Jun. Dez. Jun. Dez.

1. Fundos próprios

1.1. Fundos próprios de base totais para efeitos de solvabilidade 19 086 19 443 21 458 23 015

1.1.1. Fundos próprios de base (brutos) 19 900 20 216 22 179 23 799

1.1.2. Deduções aos fundos próprios de base 814 773 721 783

1.2. Fundos próprios complementares totais para efeitos de solvabilidade 10 068 10 766 9 433 10 006

1.2.1. Fundos próprios complementares (brutos) 10 875 11 523 10 130 10 765

1.2.2. Deduções aos fundos próprios complementares 807 757 697 759

1.3. Deduções aos fundos próprios totais 1 116 841 1 013 1 276

1.4. Fundos próprios suplementares totais disponíveis para cobertura de riscos de mercado 17 14 0 0

To tal de fun dos pró prios 28 055 29 381 29 878 31 745

2. Requisitos de fundos próprios

2.1. Requisitos de FP para risco de crédito, risco de crédito de contraparte e transacções

incompletas 20 568 22 096 21 570 22 197

2.2. Risco de liquidação 2 1 0 0

2.3. Requisitos de fundos próprios para riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias 881 737 803 629

2.4. Requisitos de fundos próprios para risco operacional 9 11 1 726 1 758

2.5. Requisitos de fundos próprios - Despesas gerais fixas 6 6 5 5

2.6. Grandes riscos - Carteira de negociação 0 0 2 0

2.7. Requisitos transitórios de fundos próprios ou outros requisitos de fundos próprios 1 0 0 0

To tal dos re qui si tos de fun dos pró prios 21 465 22 850 24 107 24 589

3. Rácios (em percentagem)

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 130.7 128.6 123.9 129.1

3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5) 10.5 10.3 9.9 10.3

3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5) 7.1 6.8 7.1 7.5

Fon te: Ban co de Por tu gal. 
Nota: A que bra de sé rie apre sen ta da cor res pon de à adop ção dos cri té ri os de Ba si le ia II por to das as ins ti tui ções ana li sa das, que se re flec tiu es sen ci al men te na evo lu ção das di fe ren tes
com po nen tes dos requisitos de capital.



base, em 2008, a ma i o ria das ins ti tui ções re gis tou ní veis pró xi mos de 7 por cen to (Grá fi co 4.3.4).

Note-se ain da o ca rác ter bi-mo dal des ta dis tri bu i ção, na me di da em que al gu mas das ins ti tui ções de

maio r di men são apre sen ta ram rá cios Tier I su pe ri o res a 8 por cen to. Em ter mos in ter na ci o na is, ten do

em con si de ra ção um con jun to de ban cos eu ro peus, os ban cos por tu gue ses con ti nua ram a apre sen -

tar, em 2008, rá cios de ade qua ção glo bal de fun dos pró prios e rá cios Tier I com pa ra ti va men te mais

re du zi dos (Grá fi cos 4.3.5 e 4.3.6). Re fi ra-se, con tu do, que a com pa ra ção in ter na cio nal dos rá cios de

sol va bi li da de en con tra-se con di ci o na da por di fe ren ças na re gu la men ta ção pru den ci al en tre países,

as quais po de rão ter as su mi do par ti cu lar re le vân cia em 2008, e por al gu mas ca rac te rís ti cas dos sis te -

mas ban cá rios, como se jam a ren di bi li da de do ac ti vo ou o peso re la ti vo dos ban cos de maio r di men -

são no to tal do sis te ma, as quais in fluen ciam a cons ti tu i ção de fun dos pró prios aci ma do mí ni mo

re gu la men tar37. Adi cio nal men te, note-se que, no con jun to dos ban cos eu ro peus em con si de ra ção, al -

gu mas ins ti tui ções de ter mi na ram os re qui si tos de ca pi tal apli can do mé to dos de ava li a ção in ter na,

com im pac to po si ti vo no rá cio de ca pi tal. Nes te con tex to, será de sa lien tar que quan do ana li sa do o rá -

cio en tre ca pi tal e ac ti vo em ba lan ço (mes mo cor ri gin do de ac ti vos in tan gí ve is) os ban cos por tu gue -

ses apre sen tam uma po si ção re la ti va men te mais fa vo rá vel (Grá fi co 4.3.7). Por fim, re fi ra-se que

per ma ne ce gran de in cer te za quan to à magnitude das perdas ainda não reconhecidas pelos bancos

europeus relacionadas com os activos que desencadearam a actual crise financeira, cujo

reconhecimento terá potenciais implicações sobre as respectivas necessidades de recapitalização.

Para os bancos portugueses, não é expectável que tal efeito seja relevante, uma vez que a exposição

directa a este tipo de activos não é significativa.

A exis tên cia de rá cios de ca pi tal ade qua dos é um ele men to im por tan te para a es ta bi li da de do sis te ma

fi nan cei ro, uma vez que per mi te que as ins ti tui ções te nham ca pa ci da de para ab sor ver cho ques ad -

ver sos não es pe ra dos, con ti nu an do a de sem pe nhar a sua fun ção de in ter me dia ção na eco no mia. Na

actual con jun tu ra de cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra, da dos os maio res ris cos as so ci a dos à acti vi da de

ban cá ria, tal si tua ção as su me par ti cu lar re le vân cia. Assim, e em li nha com a re co men da ção do Ban co 

de Por tu gal para que o rá cio Tier I es te ja aci ma de 8 por cen to a par tir de Se tem bro de 2009, o Go ver -

no por tu guês apre sen tou um pla no de re ca pi ta li za ção das ins ti tui ções de cré di to na cio nais, no va lor

de 4 mil mi lhões de eu ros, pro cu ran do cri ar con di ções para que as ins ti tui ções fi nan cei ras, num con -

tex to de di fi cul da des no aces so aos mer ca dos fi nan cei ros, pos sam au men tar os res pec ti vos rá cios de 

sol va bi li da de. Con si de ran do os da dos dis po ní veis para o fi nal de 2008, o mon tan te dis po ni bi li za do

pelo Go ver no re pre sen ta um po ten ci al de au men to de cer ca de 13 por cen to dos fun dos pró prios to -

tais do sis te ma ban cá rio por tu guês, que cor res pon de a 1.3 pon tos per cen tuais quer no rá cio de ade -

qua ção de fun dos pró prios quer no rá cio Tier I. Será de sa lien tar que, até à data de pu bli ca ção des te

re la tó rio, ain da ne nhu ma ins ti tu i ção uti li zou este pla no e que para 2009 fo ram anun ci a dos au men tos

de ca pi tal ou a emis são de ou tros ins tru men tos ele gí ve is como ele men tos dos fun dos pró prios de

base por al guns gru pos ban cá rios sem re cur so ao pla no de re ca pi ta li za ção. Nos pri me i ros me ses do

ano, já se re a li zou um au men to de ca pi tal, no mon tan te de 1200 milhões de euros, pelo Banco Espírito 

Santo38.
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(37) Para uma revisão da literatura e uma abordagem empírica ao caso português, ver Boucinha, M. e Ribeiro N. (2007) “Determinantes do excesso de capital
dos bancos portugueses”, Banco de Portugal, Relatório de Estabilidade Financeira.

(38) No conjunto dos principais grupos bancários, para além do aumento de capital entretanto realizado pelo BES, a CGD também anunciou um aumento de
capital significativo, no montante de 1000 milhões de euros. 
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Gráfico 4.3.5

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

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 55 instituições bancárias de 14 países da União Europeia com contas re-

lativas ao exercício de 2008 disponíveis na fonte referida à data de fecho de dados deste

relatório.

Gráfico 4.3.6

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

DE BASE - TIER I - 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 54 instituições bancárias de 14 países da União Europeia com contas re-

lativas ao exercício de 2008 disponíveis na fonte referida à data de fecho de dados deste

relatório.

Gráfico 4.3.3

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

Fundos próprios / (Requisitos totais * 12.5)
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Distribuição empírica recorrendo a um Kernel gaussiano que pondera as institui-

ções pelo total do activo. Em 2007, o rácio de adequação de fundos próprios foi determi-

nado de acordo com a regulamentação de Basileia I para a generalidade das instituições.

Em 2008, o rácio foi calculado aplicando os critérios definidos em Basileia II e de acordo

com as alterações regulamentares na determinação dos fundos próprios introduzidas no

decurso do ano.

Gráfico 4.3.4

RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

DE BASE – TIER I
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Distribuição empírica recorrendo a um Kernel gaussiano que pondera as institui-

ções pelo total do activo. Em 2007, o rácio de adequação de fundos próprios de base foi

determinado de acordo com a regulamentação de Basileia I para a generalidade das ins-

tituições. Em 2008, o rácio foi calculado aplicando os critérios definidos em Basileia II e

de acordo com as alterações regulamentares na determinação dos fundos próprios

indroduzidas no decurso do ano.



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

O ano de 2008 foi ca rac te ri za do por for te tur bu lên cia dos mer ca dos fi nan cei ros, con ju ga da com a in -

ten si fi ca ção de re ce i os de uma re ces são nos Esta dos Uni dos e do seu im pac to na eco no mia mun dial,

a pos sí vel in sol vên cia de al guns ban cos dos Esta dos Uni dos e a di fi cul da de de fi nan cia men to dos

ban cos nos mer ca dos por gros so, com po ten ci a is im pli ca ções no fi nan cia men to da eco no mia. Nes te

con tex to, os ní veis de in cer te za e aver são ao ris co man ti ve ram-se ele va dos ao lon go do ano, o que

con tri bu iu para o de sin ves ti men to em de ter mi na dos seg men tos dos mer ca dos fi nan cei ros, no mea da -

men te no mer ca do ac ci o nis ta, con du zin do a que bras nos pre ços das ac ções e a um au men to dos pré -

mi os de ris co. Assim, os mer ca dos ac ci o nis tas evo lu í ram mui to ne ga ti va men te, re gis tan do que bras

su pe ri o res a 38 e 46 por cen to nos Esta dos Uni dos e na área do euro, res pec ti va men te (Grá fi co

4.4.1). Por sua vez, a de te rio ra ção das con di ções de fi nan cia men to cri ou pres sões adi ci o na is so bre

ins ti tui ções fi nan cei ras mais de pen den tes do fi nan cia men to no mer ca do por gros so, tais como os

ban cos de in ves ti men to, e ins ti tui ções com for te pre sen ça nos mer ca dos de de ri va dos de cré di to. A si -

tua ção agra vou-se de for ma se ve ra a par tir da fa lên cia do ban co de in ves ti men to Leh man Brot hers

em Se tem bro de 2008, es ten den do-se a um nú me ro cres cen te de ins ti tui ções fi nan cei ras, a ou tros

seg men tos dos mer ca dos fi nan cei ros e mes mo a ou tros países, prin ci pal men te de vi do à cri se de con -

fiança que se re for çou des de essa data. Nes te con tex to, as dú vi das so bre a qua li da de do cré di to au -

men ta ram, em face das ex pec tat vas de um au men to gra du al das ta xas de in cum pri men to,

con du zin do a um alar ga men to dos spreads da dí vi da pri va da face à dí vi da pú bli ca e a um au men to

dos spreads de cre dit de fa ult swaps (CDS) de for ma mais mar ca da nos Esta dos Uni dos e no sector

financeiro39. 
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Gráfico 4.3.7

RÁCIO ENTRE CAPITAL E ACTIVO 

2

3

4

5

6

7

Dez 2005 Dez 2006 Dez 2007 Dez 2008

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

Capital/Activo - Sistema bancário nacional

Capital Tangível/Activo Tangível - Sistema bancário nacional

Capital/Activos - Instituições bancárias europeias

Capital Tangível/Activos Tangíveis -  Instituições bancárias europeias

Fon tes: Bu re au Van Dijk (Bank sco pe) e  Ban co de Por tu gal.
Nota: A  que bra de sé rie apre sen ta da  em 2007 cor res pon de a um alar ga men to do con -
jun to das ins ti tui ções em aná li se a ní vel na cio nal. Os in di ca do res re fe ren tes a ins ti tui ções 
ban cá rias eu ro pe i as re flec tem uma mé dia pon de ra da dos da dos dis po ní veis para 53 ins -
ti tui ções ban cá rias de 14 países da União Eu ro peia na base de da dos referida, à data de
fecho de dados deste relatório.

(39) Para uma explicação mais detalhada sobre a evolução dos mercados financeiros em 2008 ver Boletim Económico-Primavera 2009. 



A si tua ção fi nan cei ra dos ban cos a ní vel glo bal agra vou-se si gni fi ca ti va men te des de o eclo dir da cri se

do mer ca do hi po te cá rio ini ci a da no Ve rão de 2007. Esta evo lu ção foi con di ci o na da pela si tua ção par ti -

cu lar men te ad ver sa dos mer ca dos de ca pi tais e pela con tí nua de gra da ção das pers pec ti vas quan to à

acti vi da de eco nó mi ca. Assim, o aces so a fon tes de fi nan cia men to ex ter no nos mer ca dos por gros so

tor nou-se di fí cil, tan to em ter mos de pre ços como de quan ti da des, tal como dis cu ti do na “Sec ção 4.5

Risco de liquidez”, des te Re la tó rio. Em par ti cu lar, nos três pri me i ros tri mes tres de 2008, a ele va da in -

cer te za, a que bra de con fiança ge ne ra li za da e o au men to de ris co de con tra par te, le va ram os ban cos

a res trin gir a ofer ta de fun dos no mer ca do mo ne tá rio in ter ban cá rio, pro cu ran do pre ca ver-se quan to a

e ven tuais ne ces si da des de li qui dez. Em con se quên cia, os spreads en tre ta xas de juro em ope ra ções

não co la te ra li za das e co la te ra li za das nos mer ca dos in ter ban cá ri os per ma ne ceu ele va da, tal como já

se vi nha a ve ri fi car des de o Ve rão de 2007. Por ou tro lado, a acu mu la ção de per das nos ac ti vos, quer

por re du ção da qua li da de do cré di to ou por re du ção de va lor dos ac ti vos fi nan cei ros, con du ziu à ero -

são dos ca pi tais pró prios ori gi nan do dú vi das so bre a sol va bi li da de dos ban cos a ní vel glo bal. No quar -

to tri mes tre do ano, a acu mu la ção de evi dên cia su ge rin do um acen tu a do ar re fe ci men to da acti vi da de

eco nó mi ca a ní vel mun dial e um si gni fi ca ti vo abran da men to das eco no mias de mer ca do emer gen te,

ori gi nou um novo au men to de in cer te za e de aver são ao ris co. Os úl ti mos me ses de 2008 e o pri me i ro

tri mes tre de 2009 fo ram mar ca dos pelo acen tu ar da in te rac ção de im pac tos ne ga ti vos en tre a acti vi -

da de eco nó mi ca e os mer ca dos fi nan cei ros, sen do os re sul ta dos des ta in te rac ção um dos prin ci pais

ris cos para 2009. A ava li a ção dos ban cos efec tua da pelo mer ca do re flec tiu-se nos pre ços das ac ções

des te sec tor, os quais re gis ta ram que bras su pe ri o res às ob ser va das nos mer ca dos ac ci o nis tas em

ge ral, ten do os prin ci pais ín di ces de ban cos re gis ta do ní veis mí ni mos da úl ti ma dé ca da (Grá fi co

4.4.2). Os efe i tos des ta cri se co me ça ram por sen tir-se mais si gni fi ca ti va men te nos ban cos, mas pos -

te ri or men te têm-se vin do a alar gar a ou tros sec to res, no mea da men te a em pre sas não fi nan cei ras por

via das pers pec ti vas des fa vo rá veis re la ti va men te à acti vi da de eco nó mi ca. As ac ções de ban cos por -

tu gue ses acom pa nha ram a mes ma ten dên cia de que da de pre ços ob ser va da in ter na ci o nal men te nos 

mer ca dos ac ci o nis tas (Grá fi co 4.4.3). Da mes ma for ma, o rá cio pri ce-to-ear nings do sector bancário

reforçou a tendência decrescente já iniciada na segunda metade de 2007, após o eclodir da crise no

mercado hipotecário norte-americano (Gráfico 4.4.4). Em Portugal, tal como nos Estados Unidos e na
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Gráfico 4.4.1

DESENVOLVIMENTOS NOS MERCADOS
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área do euro, o rácio price-to-earnings do sector bancário situou-se muito abaixo da sua média

histórica, alcançando valores mínimos da última década.

Pe ran te os si na is que apon ta vam para uma que bra acen tua da da acti vi da de eco nó mi ca já no úl ti mo

tri mes tre de 2008, os go ver nos das prin ci pais eco no mias mun diais cri a ram pro gra mas de ga ran ti as

pú bli cas às no vas emis sões de dí vi da dos ban cos, con tri bu in do para a res ta u ra ção gra du al da con -

fiança nos mer ca dos fi nan cei ros e fa ci li tan do a emis são de dí vi da ti tu la da por par te do sec tor ban cá rio 

e, em con se quên cia, fa ci li tan do o fi nan cia men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro. Deve re al çar-se a

este res pe i to a na tu re za con cer ta da das ini ci a ti vas das au to ri da des das eco no mias avan ça das, com

des ta que para os países da área do euro logo em Ou tu bro, se gui das do G7 e pos te ri or men te do G20.

No en tan to, es tas de ci sões con du zi ram a um au men to dos spreads de dí vi da so be ra na de al guns

países eu ro peus, na me di da em que es sas ga ran ti as cons ti tuem uma trans fe rên cia de ris cos dos ban -

cos para as au to ri da des que con ce dem a ga ran tia, as quais ad qui ri ram res pon sa bi li da des con tin gen -

tes ex plí ci tas. Adi cio nal men te, as au to ri da des têm vin do a apre sen tar me di das de na tu re za fis cal e/ou 

de su por te a de ter mi na das em pre sas ou sec to res de acti vi da de com vis ta a mi ti gar a de te rio ra ção que 

se pre vê para a acti vi da de eco nó mi ca. Por sua vez, a ori en ta ção da po lí ti ca mo ne tá ria das prin ci pais

eco no mias de sen vol vi das tor nou-se cla ra men te ex pan si o nis ta. De fac to, as ta xas de juro de in ter ven -

ção fo ram re du zi das a um ritmo e mag ni tu de mui to elevados ao longo de 2008 pela Reserva Federal

Norte-Americana, prosseguindo esta tendência nos primeiros meses de 2009. O BCE também

procedeu a reduções da sua taxa de referência desde Outubro de 2008, num total de 3 p.p. até ao final 

de Abril de 2009.

Como já re fe ri do, os ban cos por tu gue ses, as sim como ou tros ban cos eu ro peus, en fren ta ram con di -

ções de fi nan cia men to mui to ad ver sas nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so ao lon go de 2008, ten -

do-se re gis ta do re du zi dos vo lu mes de emis são nos seg men tos de mé dio e lon go pra zo du ran te os

pri me i ros me ses do ano. Ain da as sim, os ban cos por tu gue ses con se gui ram pro ce der a al gu mas

emis sões de tí tu los nes te seg men to de ma tu ri da de, no mea da men te em me a dos do ano e apro ve i tan -
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Gráfico 4.4.2
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Gráfico 4.4.3
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do uma me lho ria (tem po rá ria) das con di ções do mer ca do, tal como dis cu ti do na “Sec ção 4.5 Risco de

liquidez”, des te Re la tó rio. No fi nal do ano, e no con tex to do anún cio re la ti va men te à con ces são de ga -

ran ti as go ver na men tais para a emis são de dí vi da ti tu la da em eu ros de ban cos por tu gue ses, o gru po

CGD pro ce deu a uma emis são re cor ren do a esta ga ran tia. Em 2009, vá rios gru pos ban cá rios vol ta -

ram a emi tir dí vi da ti tu la da, sen do que cer ca de me ta de do mon tan te emi ti do foi re a li za do re cor ren do

à ga ran tia Esta tal. Note-se que os ban cos têm de pa gar ao Esta do uma co mis são de 50 p.b. a que

acres ce o pré mio do seu cre dit de fa ult swap (ou de ban cos se me lhan tes, caso não exis ta cre dit de fa -

ult swap para esse emi ten te) se o tí tu lo for emi ti do por ma tu ri da de su pe rior a um ano. Esta for ma de fi -

nan cia men to per mi tiu aos ban cos por tu gue ses ter aces so a fi nan cia men to a mé dio e lon go pra zo no

mer ca do por gros so. Assim, en quan to que em 2008, prin ci pal men te no úl ti mo tri mes tre, os ban cos

en fren ta ram res tri ções quan ti ta ti vas mui to for tes à emis são de dí vi da, nos pri me i ros me ses de 2009

as sis tiu-se a al gum de sa nu vi a men to dessas restrições. No entanto, as condições das emissões

efectuadas em 2008 e 2009 alteraram-se face a anos anteriores, sendo que as emissões foram

realizadas com maturidades substancialmente mais curtas e a um custo relativamente elevado

(Gráfico 4.4.5).

Num con tex to de aver são ao ris co e re a va li a ção de ris cos a ní vel glo bal, os spreads de tí tu los emi ti -

dos por ban cos eu ro peus au men ta ram (Grá fi co 4.4.6). Tam bém no caso de Por tu gal, a dí vi da dos

ban cos por tu gue ses re gis tou su bi das de spreads. De igual for ma, os spreads de CDS de ban cos por -

tu gue ses au men ta ram si gni fi ca ti va men te ao lon go do ano, se guin do de per to a evo lu ção de spreads

de CDS de outras empresas do sector financeiro (Gráfico 4.4.7).

No iní cio de 2009, os spreads de dí vi da pri va da face a dí vi da pú bli ca e os spreads de CDS vol ta ram a

au men tar, ten do atin gi do ní veis sem pre ce den tes. Em par ti cu lar, o au men to do pré mio de ris co nos

ban cos eu ro peus foi si gni fi ca ti vo nos pri me i ros dois me ses de 2009, ten do de po is re ver ti do em

Março. A evo lu ção des te in di ca dor no caso dos ban cos por tu gue ses foi se me lhan te ao ob ser va do a

ní vel eu ro peu. Tam bém os mer ca dos ac ci o nis tas re gis ta ram que das adi ci o na is, no pri me i ro tri mes tre, 

na or dem de 14 e 12 por cen to para o ín di ce Dow Jo nes Euro Stoxx e S&P 500, res pec ti va men te. As

ac ções de ban cos re gis ta ram que bras mais ele va das (18 e 45 por cen to, res pec ti va men te na Eu ro pa
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Gráfico 4.4.4
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e nos Estados Unidos). Como referido, a forte deterioração da actividade económica acabou por exa-

cerbar as expectativas de perdas do sistema financeiro, tendo-se assistido recentemente a um con-

junto de efeitos negativos que se reforçam mutuamente. As medidas de apoio ao sistema financeiro e

de estímulo à actividade económica decididas por governos e bancos centrais de diversos países, in-

cluindo Portugal, contribuíram para diminuir o risco sistémico e aumentar a confiança dos agentes

económicos no sistema financeiro. No entanto, a incerteza permaneceu elevada nos primeiros meses

de 2009, tendo surgido preocupações acerca da capacidade dos Estados para financiar os pacotes
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Gráfico 4.4.7
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Gráfico 4.4.5
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Gráfico 4.4.6
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de apo i os pú bli cos e acer ca da sus ten ta bi li da de da dí vi da pú bli ca em al guns países. Adi cio nal men te,

no iní cio de 2009 as prin ci pi a is or ga ni za ções in ter na ci o na is re vi ram si gni fi ca ti va men te em ba i xa as

pre vi sões para a acti vi da de eco nó mi ca mun dial em 2009 e 2010. A par tir da se gun da me ta de de

Março, ve ri fi cou-se al gu ma re ver são des tes mo vi men tos de su bi da de spreads, na se quên cia de di -

vul ga ção de re sul ta dos por par te de ins ti tui ções fi nan cei ras que fo ram con si de ra dos me lho res do que

o es pe ra do e do anún cio de no vas me di das de apoio à eco no mia dos Estados Unidos e do Reino

Unido. No entanto, no final de Abril de 2009, os spreads permaneciam ainda a níveis superiores aos

verificados antes da falência do banco de investimento Lehman Brothers.

Ao lon go de 2008, a de te rio ra ção de ex pec ta ti vas re la ti va men te à acti vi da de eco nó mi ca re flec tiu-se

num au men to do ris co de cré di to de em pre sas não fi nan cei ras a ní vel glo bal. Assim, o sal do de al te ra -

ções de no ta ção de ra ting (di fe ren ça en tre up gra des e down gra des) tem-se man ti do ne ga ti vo, apre -

sen tan do va lo res mais ne ga ti vos do que os ve ri fi ca dos após as per tur ba ções ocor ri das nos mer ca dos 

no iní cio da dé ca da (Grá fi co 4.4.8). Re la ti va men te a al te ra ções de ra ting de ban cos em 2008, ve ri fi -

cou-se em ter mos lí qui dos um nú me ro de re du ções su pe rior ao ob ser va do para o con jun to de to dos

os sec to res. No en tan to, e ape sar do au men to si gni fi ca ti vo dos pré mi os de ris co que os ban cos por tu -

gue ses re gis ta ram ao lon go de 2008, tal como ou tros ban cos a ní vel glo bal, não se ve ri fi cou uma de te -

rio ra ção subs tan ci al dos ra tings que lhes fo ram atri bu í dos em 2008, pese em bo ra a si tua ção se te nha

agra va do no fi nal de 2008 e iní cio de 2009. Nes te con tex to, no fi nal de Abril de 2008 a Stan dard & Po -

or’s me lho rou o ou tlo ok para o Mil le 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”. Em Junho, o

BPN re gis tou uma re vi são ne ga ti va do seu ra ting pela Mo ody’s ten do em con si de ra ção as per das re -

gis ta das em al guns ac ti vos e os pro ble mas ao ní vel da ges tão des te gru po ban cá rio. Em con tra par ti -

da, em Agos to a Stan dard & Po or’s me lho rou a no ta ção de ra ting atri bu í da à CGD, em re sul ta do da

evo lu ção fa vo rá vel da ren di bi li da de e da qua li da de dos ac ti vos, bem como dos dois au men tos de ca -

pi tal efec tua dos. Em Ou tu bro, a Fitch co lo cou as no ta ções do San tan der Tot ta e do BPN sob re vi são

no sen ti do ne ga ti vo e a Stan dard & Po or’s re viu o ou tlo ok do Mil le ni um BCP para ne ga ti vo re flec tin do

a pos si bi li da de de um down gra de de ra ting, caso os ní veis de ren di bi li da de e/ou da qua li da de dos ac -

ti vos vi es sem a apre sen tar uma de te rio ra ção adi cio nal. Ain da em 2008, o Ban co Pri va do Por tu guês
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Gráfico 4.4.8

ALTERAÇÕES DE RATING A NÍVEL MUNDIAL
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viu a sua no ta ção de ra ting ser re du zi da pela Mo ody’s em No vem bro, re flec tin do os de sa fi os en fren ta -

dos pelo ban co para sus ten tar um mo de lo de ne gó cio que de pen de es sen ci al men te da evo lu ção dos

mer ca dos fi nan cei ros. Nos pri me i ros me ses de 2009, a ava li a ção dos ra tings dos ban cos por tu gue -

ses agra vou-se, ten do-se re gis ta do o down gra de de vá rios ban cos por tu gue ses. Em Ja nei ro, no se -

gui men to do down gra de pela Stan dard & Po or’s do ra ting da re pú bli ca por tu gue sa, tam bém o ra ting

da CGD foi re du zi do. Na mes ma data, a Stan dard & Po or’s pro ce deu ao down gra de do BST Por tu gal.

No iní cio de Fe ve rei ro, a mes ma agên cia re fe riu a vul ne ra bi li da de do Mil le ni um BCP, no mea da men te

ao ní vel da sol va bi li da de quan do com pa ra do com ou tros ban cos a ní vel in ter na cio nal, e co lo cou em

ou tlo ok ne ga ti vo a dí vi da do BES e do BPI. Por úl ti mo, já em Abril, a Mo ody’s anun ci ou um con jun to de 

re vi sões dos ra tings de ban cos por tu gue ses pe ran te o en fra que ci men to do en qua dra men to eco nó mi -

co do país e do ou tlo ok de cré di to ne ga ti vo, ten do pro ce di do à re du ção de ra ting de dí vi da emi ti da pelo 

BANIF e pela hol ding ESFG, tendo estas instituições ficado em revisão para eventual downgrade

futuro. Adicionalmente, a Moody’s colocou em revisão para eventual redução de rating os seguintes

grupos bancários: CGD, Millenium BCP, BES, Santander Totta, BPI e MG.

No actual con tex to de cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra, em que a so li dez das ins ti tui ções fi nan cei ras a ní -

vel glo bal tem es ta do sob par ti cu lar es cru tí nio, im por ta re al çar que vá rios ban cos por tu gue ses já tor -

na ram pú bli cos os pla nos de re ca pi ta li za ção no âm bi to da re co men da ção emi ti da pelo Ban co de

Por tu gal para que man te nham um rá cio de ca pi tal Tier I de 8 por cen to a par tir de Se tem bro de 2009,

no mea da men te atra vés de emis sões de ac ções or di ná ri as e de ou tros va lo res mo bi liá ri os ele gí ve is.

Nes te qua dro, o BES con cre ti zou em Abril um au men to de ca pi tal de cer ca de 1200 mi lhões de eu ros

(ver “Sec ção 4.3 Adequação de fundos próprios ”,deste Relatório).

O im pac to das per tur ba ções do sis te ma fi nan cei ro so bre a eco no mia tem as su mi do uma mag ni tu de

mui to su pe rior ao que po de ria ter sido an te ci pa do no iní cio do Ve rão de 2007, con du zin do a des va lo ri -

za ções acu mu la das nos mer ca dos ac ci o nis tas das mais sig ni fi ca ti vas das úl ti mas dé ca das. Pa ra le la -

men te tem-se as sis ti do a os ci la ções mui to pro nun ci a das no cur to pra zo, tra du zi das em ní veis

his to ri ca men te ele va dos de vo la ti li da de im plí ci ta e ob ser va da. É nes te con tex to que se en qua dra a

me lho ria das con di ções de mer ca do ob ser va das en tre Março e Abril de 2009, não sen do de ex clu ir a

pos si bi li da de de vol tar a as sis tir-se a re du ções ge ne ra li za das das co ta ções nos mer ca dos ac ci o nis -

tas, o que se re flec ti ria numa re du ção do va lor dos ban cos via car tei ra de tí tu los e re sul ta dos que lhe

es tão as so ci a dos. Ao ní vel de mer ca do de ca pi tais, sub sis tem dois fac to res que de ve rão con di ci o nar

os de sen vol vi men tos de mer ca do, en ten di dos como a colocação de instrumentos financeiros em

mercado primário e a normalização da liquidez nos mercados secundários, e em última análise a

recuperação das cotações.

Embo ra se pos sa di zer que o con jun to de me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro con se guiu con ter a

es pi ral de des con fi an ça que se re gis tou na se quên cia da fa lên cia do ban co de in ves ti men to Leh man

Brot hers, que apon ta va para a pos si bi li da de do co lap so do sis te ma fi nan cei ro ao ní vel glo bal, não é

pos sí vel ain da dis cer nir quais as ins ti tui ções fi nan cei ras que te rão con di ções para pros se guir a sua

acti vi da de de for ma sus ten ta da no mé dio pra zo. A per sis tên cia de pré mi os de ris co anor mal men te

ele va dos nos mer ca dos in ter ban cá ri os não co la te ra li za dos, em bo ra em ní veis pró xi mos dos ob ser va -

dos em me a dos de Se tem bro de 2008, apon ta nes te sen ti do. Adi cio nal men te, per sis te ain da uma ele -

va da in cer te za re la ti va men te ao ní vel e dis tri bu i ção de per das em ac ti vos fi nan cei ros na car tei ra de

ban cos e ou tras ins ti tui ções fi nan cei ras, em par ti cu lar nas ex po si ções a ins tru men tos fi nan cei ros

com ple xos, que es ti ve ram na gé ne se da cri se do mer ca do hi po te cá rio nos Esta dos Uni dos. O re co -

nhe ci men to gra du al das perdas a assumir pelos bancos a nível global exercerá pressões sobre a sua

rendibilidade e solvabilidade, devendo resultar em necessidades adicionais de capitalização dos

bancos.
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Por sua vez, os in di ca do res dis po ní veis apon tam para que se es te ja ain da na fase ini cial do ci clo de

ma te ri a li za ção do ris co de cré di to, per ma ne cen do as ta xas de in cum pri men to em ní veis re la ti va men te 

con ti dos na ge ne ra li da de das eco no mias avan ça das. Pese em bo ra as em pre sas te nham anun ci a do

re sul ta dos su pe ri o res aos es pe ra dos nos pri me i ros me ses de 2009, o que con tri bu iu para a re cen te

me lho ria dos mer ca dos ac ci o nis tas, tal foi pos sí vel via con ten ção de cus tos, já que a que bra nas suas

re ce i tas, em re sul ta do da con trac ção da acti vi da de eco nó mi ca, ac tu ou ne ga ti va men te so bre a ren di -

bi li da de. Pe ran te a mag ni tu de e abran gên cia da con trac ção da acti vi da de eco nó mi ca, será de es pe rar 

uma re du ção adi cio nal de cus tos, com des ta que para os cus tos com pes soal, o que im pli ca rá uma re -

du ção do em pre go. Nes te tipo de con jun tu ra, a con fiança das fa mí lias ten de rá a per ma ne cer em ní -

veis bai xos, po den do ob ser var-se re du ções sig ni fi ca ti vas do con su mo. Des ta for ma, em bo ra os

ana lis tas de mer ca do pos sam já ter in cor po ra do as que bras de re sul ta dos as so ci a das ao pe río do re -

ces si vo, o risco de crédito associado às empresas pode vir a ser amplificado pela referida redução do

consumo derivada de um natural ajustamento da poupança das famílias às perspectivas económicas.

Impac to dos de sen vol vi men tos nos mer ca dos de ca pi tais so bre a car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi -

nan cei ros dos ban cos por tu gue ses e so bre os re sul ta dos a eles associados

A tur bu lên cia e in cer te za ve ri fi ca das nos mer ca dos fi nan cei ros em 2008 con di ci o na ram a ac tu a ção

das ins ti tui ções ban cá rias a ní vel glo bal. Uma das maio res con di ci o nan tes à acti vi da de ban cá ria está

re la ci o na da com o aces so a fi nan cia men to, tan to nos mer ca dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os como nos

mer ca dos de dí vi da de mé dio e lon go pra zo (ver “Sec ção 4.5 Risco de liquidez”, des te Re la tó rio). Adi -

cio nal men te, a evo lu ção ne ga ti va dos pre ços de ac ti vos fi nan cei ros nos mer ca dos in ter na ci o na is teve 

tam bém im pac tos re le van tes ao ní vel das car te i ras de tí tu los e in ves ti men to fi nan cei ros, as sim como

ao ní vel dos re sul ta dos de ope ra ções fi nan cei ras. Nes te con tex to, em 2008, e ape sar de os ban cos

por tu gue ses não se en con tra rem ma te ri al men te ex pos tos aos ac ti vos que de sen ca de a ram a pre sen -

te cri se fi nan cei ra, ve ri fi cou-se uma re du ção no va lor da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros

dos ban cos por tu gue ses. Esta re du ção é con se quên cia das per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros e 

tam bém da ali e na ção de par ti ci pa ções re a li za da pe los maio res gru pos ban cá rios. Os re sul ta dos de

ope ra ções fi nan cei ras di mi nuí ram re flec tin do prin ci pal men te as re du ções de va lor de ac ti vos fi nan cei -

ros, pese em bo ra al gu mas ins ti tui ções te nham ali e na do com ga nhos par ti ci pa ções em em pre sas. As

per das por im pa ri da de as so ci a das a ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da re gis ta ram um acrés -

ci mo si gni fi ca ti vo em 2008. Estas im pa ri da des di zem res pe i to, na sua ma i o ria, a par ti ci pa ções em ou -

tros ban cos por tu gue ses, cu jas co ta ções se re du zi ram si gni fi ca ti va men te em 2008. Os ga nhos

ob ti dos com co mis sões em ope ra ções fi nan cei ras re gis ta ram uma que bra em re la ção ao ano ante rior. 

Esta re du ção de veu-se prin ci pal men te às co mis sões de ges tão de fun dos de in ves ti men to, em re sul -

ta do do au men to de res ga tes e da di mi nui ção de va lor dos prin ci pais ac ti vos de ti dos nas car te i ras de

fun dos de in ves ti men to. A per tur ba ção dos mer ca dos fi nan cei ros teve tam bém con se quên ci as ao ní -

vel dos fun dos de pen sões re flec tin do-se numa redução de valor das respectivas carteiras,

principalmente devido à rendibilidade negativa verificada. Simultaneamente, registou-se um maior

acréscimo do valor das responsabilidades dos fundos, apesar de ter ocorrido um aumento da taxa de

desconto actuarial. Em consequência, a cobertura dos fundos de pensões diminuiu, mas manteve-se

dentro dos limites regulamentares.

O va lor da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros40 dos ban cos por tu gue ses di mi nu iu cer ca de

15 por cen to em 2008, re flec tin do as per tur ba ções ocor ri das nos mer ca dos fi nan cei ros e a ven da de

par ti ci pa ções (Grá fi co 4.4.9). A maio r re du ção de va lor ve ri fi cou-se na car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros
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investimentos em filiais e o valor líquido de derivados de cobertura. 



ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos. Em mui to me nor es ca la, o va lor das car te i ras de in ves ti men to em 

fi li a is e de ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da tam bém di mi nu iu. Re la ti va men te a esta úl ti ma

car tei ra ocor re ram mo vi men tos de saí da e en tra da de tí tu los. Por um lado, al guns dos prin ci pais gru -

pos ban cá rios ven de ram par ti ci pa ções em em pre sas clas si fi ca das em ac ti vos dis po ní veis para ven -

da, con se guin do re a li zar ga nhos nes tas ope ra ções que ate nu a ram os efe i tos ne ga ti vos das

des va lo ri za ções ob ser va das nos mer ca dos de ca pi tais ao lon go do ano. Adi cio nal men te, pro ce de ram 

tam bém à ali e na ção de par ti ci pa ções em ou tros gru pos ban cá rios por tu gue ses, que se en con tra vam

re gis ta das nes ta car tei ra de tí tu los, al gu mas das quais com im pa ri da des sig ni fi ca ti vas re flec tin do a

for te des va lo ri za ção dos mer ca dos ac ci o nis tas, em par ti cu lar do sec tor fi nan cei ro. Por ou tro lado, os

prin ci pais gru pos ban cá rios pro ce de ram à re clas si fi ca ção de ac ti vos re gis ta dos ao jus to va lor atra vés

de re sul ta dos para ou tras car te i ras, no mea da men te para a car tei ra de ac ti vos dis po ní veis para ven da, 

para a car tei ra de ac ti vos de ti dos até à ma tu ri da de e para a car tei ra de cré di tos (esta úl ti ma car tei ra

ana li sa da na “Sec ção 4.2 Actividade e rendibilidade”, des te Re la tó rio). Esta re clas si fi ca ção pas sou a

ser pos sí vel a par tir do en dos so da Co mis são Eu ro peia, atra vés do re gu la men to 1004/2008, das al te -

ra ções in tro du zi das pelo Inter na ti o nal Accoun ting Stan dard Bo ard (IASB) re la ti va men te a al te ra ções

das nor mas de con ta bi li za ção dos ins tru men tos fi nan cei ros a va lor de mer ca do41. De acor do com a

IAS 39, ac ti vos ca te go ri za dos na car tei ra de ac ti vos ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos não po di am

ser re clas si fi ca dos para ou tras car te i ras. No se gun do se mes tre de 2008, pas sou a ser per mi ti da a re -

clas si fi ca ção de al guns ac ti vos em si tua ções de mui to rara ocor rên cia, tal como a actual cri se fi nan -

cei ra. Esta al te ra ção pre vê que os ins tru men tos fi nan cei ros se jam re clas si fi ca dos, po den do de i xar de

es tar re gis ta dos ao jus to va lor, sen do que o úl ti mo va lor de mer ca do na data da re clas si fi ca ção pas sa

a ser o seu novo va lor de cus to. Os ga nhos ou per das já re co nhe ci dos em re sul ta dos não de vem ser

re ver ti dos. Nes te con tex to, re fi ra-se o Avi so nº 6/2008 do Ban co de Por tu gal se gun do o qual ga nhos e

per das não re a li za dos em tí tu los de dí vi da clas si fi ca dos na car tei ra de dis po ní veis para ven da, que
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Gráfico 4.4.9

CARTEIRA DE ACTIVOS FINANCEIROS DOS
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(41) Esta alteração foi realizada com o objectivo de aproximar os requisitos de reclassificação de activos financeiros subjacentes às normas internacionais de
contabilidade, nomeadamente a IAS 39, aos requisitos previstos pelas normas contabilísticas dos Estados Unidos (US GAAP - Generally Accepted
Accounting Principles in the United States).



não apre sen tas sem im pa ri da de, de i xa ram de ser incluídos no apuramento dos fundos próprios. Este

aviso terá motivado a reclassificação de títulos de dívida da carteira de activos ao justo valor através

de resultados para a carteira de disponíveis para venda, como forma de reduzir a sensibilidade dos

fundos próprios a alterações de valor de títulos de dívida (ver “Secção 4.3 Adequação de fundos

próprios“, deste Relatório).

Por sua vez, a car tei ra de in ves ti men tos de ti dos até à ma tu ri da de e vo luiu mui to po si ti va men te, con -

tra ri an do a ten dên cia de cres cen te das res tan tes car te i ras. O au men to de va lor da car tei ra de in ves ti -

men tos até à ma tu ri da de deve-se a prin ci pal men te às de ci sões de dois gran des gru pos ban cá rios.

Um dos re fe ri dos gru pos pro ce deu a uma si gni fi ca ti va aqui si ção de tí tu los en quan to que o ou tro gru po 

pro ce deu à re clas si fi ca ção de tí tu los de dí vi da de car te i ras a jus to va lor para a car tei ra de in ves ti men -

tos de ti dos até à ma tu ri da de, como for ma de re du zir a sen si bi li da de dos re sul ta dos a flu tu a ções de

mer ca do. Fi nal men te, ve ri fi cou-se tam bém uma re du ção do in ves ti men to em fi li a is e as so ci a das. Esta 

redução deveu-se principalmente à actuação de um grande grupo bancário, que vendeu

participações classificadas nesta carteira.

Con si de ran do a de com po si ção da car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros em ter mos de fac tor de ris co, con ti -

nua a ve ri fi car-se que a taxa de juro é a prin ci pal ori gem de ris co, o que re flec te o peso dos tí tu los de

dí vi da na car tei ra dos ban cos (Grá fi co 4.4.10). Os ac ti vos fi nan cei ros sen sí ve is a va ria ções no pre ço

das ac ções re du zi ram-se, sen do esta re du ção mais acen tua da no caso da car tei ra dos ban cos do -

més ti cos, em li nha com a evo lu ção dos mer ca dos ac ci o nis tas e as já mencionadas vendas de

participações por alguns grandes grupos.

O im pac to nos re sul ta dos de cor ren te da car tei ra de tí tu los e in ves ti men tos fi nan cei ros é di fe ren ci a do

de pen den do da sua re a li za ção e da car tei ra em que os tí tu los se en con tram clas si fi ca dos. A maio r

par te dos tí tu los de ti dos pe los ban cos en con tra-se clas si fi ca da nas car te i ras de ac ti vos fi nan cei ros ao

jus to va lor atra vés de re sul ta dos e ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da, es tan do re gis ta dos a

va lor de mer ca do. Como dis cu ti do em an te ri o res Re la tó ri os de Esta bi li da de Fi nan cei ra, a clas si fi ca -

ção en tre es tas duas clas ses tem re le vân cia a ní vel de re sul ta dos. Por um lado, as per das e os ga -
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Gráfico 4.4.10
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nhos com os ac ti vos fi nan cei ros 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. Por ou tras pa la vras, va ria ções de va lor de -

ve rão ser le va das a re sul ta dos, mes mo que não se pro ce da à ali e na ção do tí tu lo. Por ou tro lado, ape -

nas os ga nhos e per das re a li za dos em tí tu los clas si fi ca dos como ac ti vos dis po ní veis para ven da são

re gis ta dos na con ta de re sul ta dos, sen do que ga nhos e per das po ten ci a is são con ta bi li za dos em con -

tas de re ser vas nos ca pi tais pró prios. No en tan to, quan do as per das po ten ci a is em ac ti vos dis po ní -

veis para ven da são mui to ele va das e/ou ava li a das como per ma nen tes ou de fi ni ti vas, de ve rão ter

re fle xo ime di a to em re sul ta dos, via per das por im pa ri da de. Assim, os re sul ta dos do sis te ma ban cá rio

re flec tem va ria ções de va lor de tí tu los na car tei ra de ac ti vos fi nan cei ros ao justo valor através de

resultados, ganhos e perdas realizados com a venda de títulos da carteira de activos financeiros

disponíveis para venda e perdas por imparidade em activos financeiros disponíveis para venda. Esta

última componente revelou-se muito significativa em 2008.

Os 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 re du zi ram-se em

cer ca de 25 por cen to no ano de 2008 (Grá fi co 4.4.11). Se a per da por im pa ri da de de ac ti vos fi nan cei -

ros dis po ní veis para ven da for con si de ra da, a re du ção foi mui to mais si gni fi ca ti va (cer ca de 94 por

cen to). A re du ção de re sul ta dos de cor reu es sen ci al men te dos de sen vol vi men tos ocor ri dos no pri me i -

ro se mes tre do ano. De fac to, no pri me i ro se mes tre, a evo lu ção ne ga ti va dos mer ca dos ac ci o nis tas e

as per tur ba ções ve ri fi ca das no mer ca do de dí vi da re sul ta ram em per das sig ni fi ca ti vas na car tei ra de

ac ti vos ao jus to va lor atra vés de re sul ta dos. Por sua vez, os re sul ta dos fi nan cei ros de ac ti vos dis po ní -

veis para ven da, em bo ra po si ti vos, re du zi ram-se si gni fi ca ti va men te face ao ano de 2007. No se gun do 

se mes tre de 2008, e como for ma de con tra ri ar o im pac to ne ga ti vo da evo lu ção dos mer ca dos fi nan -

cei ros, al guns gran des gru pos ban cá rios pro ce de ram à ven da com ga nhos de par ti ci pa ções em em -

pre sas re gis ta das em ac ti vos dis po ní veis para ven da e/ou em in ves ti men tos em fi li a is e as so ci a das,

com o ob jec ti vo de con tra ri ar os re sul ta dos des fa vo rá veis ve ri fi ca dos no pri me i ro se mes tre. Como já

re fe ri do, o re co nhe ci men to de im pa ri da des as so ci a das a ac ti vos dis po ní veis para ven da re gis tou um

acrés ci mo mui to si gni fi ca ti vo. Estas im pa ri da des es tão as so ci a das, na sua ma i o ria, a par ti ci pa ções

em ou tros gru pos ban cá rios por tu gue ses, cu jas co ta ções di mi nuí ram mais de 50 por cen to ao lon go
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Gráfico 4.4.11

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E PERDAS POR IMPARIDADE DE ACTIVOS FINANCEIROS

DOS BANCOS PORTUGUESES 

De acordo com a classificação NIC
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Va lo res se mes tra is anu a li za dos. O gru po de ins ti tui ções ana li sa das alar gou-se de 2006 para 2007 tal como re fe ri do na nota ini cial des te ca pí tu lo. Va lo res em per cen ta gem do
ac ti vo mé dio do ano/semestre em análise.
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do ano. Por úl ti mo, as car te i ras de de ri va dos de co ber tu ra e de ne go ci a ção apre sen ta ram uma evo lu -

ção mui to po si ti va, con tri bu in do si gni fi ca ti va men te para o au men to dos re sul ta dos em ope ra ções fi -

nan cei ras. Parte dos ganhos em derivados de negociação terá decorrido de quebras de relações de

cobertura de taxa de juro que resultaram numa reclassificação destes instrumentos em derivados de

negociação. Estas reclassificações permitiram o registo de ganhos, já que o valor dos derivados era

positivo num contexto de descida de taxas de juro.

Ana li san do a evo lu ção de re sul ta dos na óp ti ca do ris co (Grá fi co 4.4.12), ob ser vou-se uma re du ção si -

gni fi ca ti va dos re sul ta dos com ori gem em tí tu los de ca pi tal, ten do o seu con tri bu to para a ren di bi li da de 

do ac ti vo sido di fe ren te con for me a clas se de ac ti vos onde es tes tí tu los es tão clas si fi ca dos (Grá fi co

4.4.13). Assim, en quan to as ac ções clas si fi ca das em ac ti vos fi nan cei ros ao jus to va lor atra vés de re -

sul ta dos con tri bu í ram ne ga ti va men te para a ren di bi li da de do ac ti vo, de vi do a re a va li a ções de va lor

ne ga ti vas num con tex to de que bras dos mer ca dos ac ci o nis tas, a con tri bu i ção po si ti va das ac ções

clas si fi ca das como ac ti vos fi nan cei ros dis po ní veis para ven da deve-se à ali e na ção com ga nhos de

par ti ci pa ções. Como re fe ri do, as per das por im pa ri da de em ac ti vos dis po ní veis para ven da re fe -

rem-se prin ci pal men te a par ti ci pa ções em ou tros gru pos ban cá rios por tu gue ses cuja re du ção de pre -

ço foi mui to si gni fi ca ti va. Sen do es tas per das po ten ci a is mui to ele va das e/ou ava li a das como

per ma nen tes, de ve rão ser re co nhe ci das como per da por im pa ri da de afec tan do os re sul ta dos do pe -

río do, mes mo que os tí tu los não se jam ali e na dos. Por sua vez, os ins tru men tos ex pos tos a ris co de

taxa de juro pas sa ram a con tri bu ir po si ti va men te para a ren di bi li da de do ac ti vo, prin ci pal men te devido 

a derivados de cobertura de taxa de juro. Os resultados com origem no risco cambial do segundo

semestre surgem num contexto da inversão da apreciação da taxa de câmbio do euro face ao dólar

que se vinha a verificar nos últimos anos.

Os re sul ta dos de co mis sões as so ci a das a ope ra ções fi nan cei ras ex cluin do ope ra ções de cré di to di -

mi nuí ram si gni fi ca ti va men te em 2008, ob ser van do-se um com por ta men to ho mo gé neo nos dois se -

mes tres do ano (Grá fi co 4.4.14). Uma das ru bri cas que mais con tri bu iu para esta evo lu ção ne ga ti va

foi a de co mis sões de ges tão de fun dos de in ves ti men to, ten do sido con di ci o na da pela re du ção do va -

lor dos ac ti vos sob ges tão, re sul tan te quer dos res ga tes sig ni fi ca ti vos de uni da des de par ti ci pa ção por 

par te dos cli en tes, quer da re du ção de pre ços nos mer ca dos de tí tu los na car tei ra dos fun dos, com

des ta que para os mer ca dos ac ci o nis tas. De fac to, os mon tan tes sob ges tão de fun dos de in ves ti men -

to vol ta ram a re du zir-se si gni fi ca ti va men te em 2008 (ver “Sec ção 4.5 Risco de liquidez”, des te Re la tó -

rio), num con tex to de ins ta bi li da de dos mer ca dos fi nan cei ros, cres cen te grau de aver são ao ris co e

que bra das ren di bi li da des des tas aplicações, reflectindo uma maior apetência dos clientes por

depósitos em detrimento de instrumentos financeiros mais sensíveis a flutuações de mercado.

Em 2008, os 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 con di ci o na ram

for te men te a si tua ção dos fun dos de pen sões de em pre ga dos ban cá rios. O va lor da car tei ra dos fun -

dos de pen sões di mi nu iu mais de 8 por cen to (Qua dro 4.4.1) de vi do à que bra na ren di bi li da de dos ac -

ti vos em car tei ra, já que o mon tan te de con tri bu i ções en tre gues aos fun dos au men tou

si gni fi ca ti va men te. Note-se que em De zem bro de 2007, uma gran de par te (45 por cen to) da car tei ra

agre ga da dos fun dos de pen sões dos cin co maio res gru pos ban cá rios por tu gue ses era cons ti tu í da

por ac ções ou fun dos de in ves ti men to pre do mi nan te men te de ac ções, es tan do ex pos ta às flu tu a ções

dos mer ca dos ac ci o nis tas por essa via. No en tan to, re gis ta ram-se al guns ga nhos ac tu a ri a is que con -

tri bu í ram para re du zir o va lor das res pon sa bi li da des dos fun dos. Estes ga nhos ac tu a ri a is es tão re la ci -

o na dos com o au men to da taxa de des con to ac tu a ri al. De fac to, os prin ci pais gru pos ban cá rios

au men ta ram a taxa de des con to ac tu a ri al en tre 50 e 75 pon tos base. Assim, em De zem bro de 2008, a

taxa de des con to ac tu a ri al dos prin ci pais fun dos de pen sões si tu a va-se en tre 5.5 e 6 por cen to. Estes

va lo res são su pe ri o res ao da taxa de ren di bi li da de mé dia da dí vi da pú bli ca por tu gue sa em 2008, o

que re pre sen ta um fac tor de ris co caso a dis cre pân cia de ní vel en tre os dois ti pos de ta xas não di mi -
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Gráfico 4.4.12

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E PERDAS POR IMPARIDADE DE ACTIVOS FINANCEIROS

DOS BANCOS PORTUGUESES

De acordo com a fonte de risco
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Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Valores semestrais anualizados. O grupo de instituições analisadas alargou-se de 2006 para 2007 tal como referido na nota inicial deste capítulo. Valores em percentagem do

activo médio do ano/semestre em análise.
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Gráfico 4.4.13

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



nua. Re flec tin do a re du ção de va lor dos fun dos de pen sões e o acrés ci mo 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 di mi nu iu em 2008, man ten do-se, no en -

tan to, den tro dos li mi tes re gu la men ta res. Em De zem bro de 2008, e da das as ca rac te rís ti cas ex tra or -

di ná ri as que ca rac te ri za ram os mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is em 2008, o Ban co de Por tu gal

pu bli cou o Avi so nº11/2008 per mi tin do o di fe ri men to do re co nhe ci men to pru den ci al dos des vi os ac tu -

a ri a is ne ga ti vos de 2008 em fun dos pró prios ao lon go de 4 anos, tal como discutido na “Secção 4.3

Adequação de fundos próprios”, deste Relatório. Desta forma, os desvios actuariais negativos de

2008, líquidos da rendibilidade esperada do fundo, não terão impacto nos fundos próprios de 2008.

Em 2008, os ban cos por tu gue ses fo ram si gni fi ca ti va men te afec ta dos pela evo lu ção ne ga ti va dos

mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is via re du ção do va lor da car tei ra de tí tu los e ins tru men tos fi nan -

cei ros e dos re sul ta dos que lhes es tão as so ci a dos. Como já re fe ri do, os ban cos ten ta ram com pen sar

os re sul ta dos ne ga ti vos da des va lo ri za ção de tí tu los e ac ti vos fi nan cei ros atra vés da ali e na ção com

ga nhos de al gu mas par ti ci pa ções. Estas ali e na ções de par ti ci pa ções com ga nhos, as sim como a ali e -

na ção de par ti ci pa ções com im pa ri da des sig ni fi ca ti vas, e a re clas si fi ca ção de al guns ac ti vos fi nan cei -

ros, per mi ti ram re du zir a sua ex po si ção a flu tu a ções de mer ca do. No en tan to, o im pac to dos

mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is re flec tiu-se tam bém ne ga ti va men te via fun dos de pen sões dos

em pre ga dos ban cá rios en con tran do-se os ban cos ain da mui to ex pos tos a ris co de mer ca do por esta

via. Dada a ele va da in cer te za so bre o de sem pe nho dos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is em

2009, é pos sí vel que os des vi os ac tu a ri a is dos fun dos de pen sões vol tem a ser ne ga ti vos em 2009.

Nes te caso, ao im pac to (parcelar) dos desvios actuariais verificados em 2008, acrescerão os que

possam vir a ocorrer em 2009 podendo, assim, gerar tensões acrescidas sobre o nível do rácio de

solvabilidade de algumas instituições.
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Gráfico 4.4.14
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4.5. Risco de liquidez

As per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is, que se agu di za ram no úl ti mo tri mes tre de

2008, têm di fi cul ta do o aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so das ins ti tui ções fi nan cei ras

a ní vel glo bal. Por um lado, o fun ci o na men to dos mer ca dos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os con ti nuou a re -

gis tar per tur ba ções sig ni fi ca ti vas, num con tex to de que bra ge ne ra li za da da con fiança e de au men to

do ris co de con tra par te. Por ou tro lado, nos mer ca dos de dí vi da a mé dio e lon go pra zo os mon tan tes

emi ti dos re gis ta ram uma re du ção subs tan ci al. Nes te en qua dra men to, os ban cos por tu gue ses en fren -

ta ram al gu mas res tri ções no fi nan cia men to nos mer ca dos por gros so, ob ser van do-se uma di mi nui -

ção dos mon tan tes emi ti dos, uma re du ção das ma tu ri da des e um au men to dos cus tos de

fi nan cia men to. Con tu do, di ver sos fac to res têm con tri buí do para ate nu ar as pres sões so bre o fi nan cia -

men to dos ban cos por tu gue ses. Por um lado, os re cur sos cap ta dos jun to de cli en tes, que cons ti tuem

a prin ci pal fon te de fi nan cia men to dos ban cos por tu gue ses, re gis ta ram um cres ci men to mui to for te

(Grá fi cos 4.5.1 e 4.5.2). Para além dis so, os ban cos acen tu a ram o seu re cur so a fi nan cia men to jun to
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Quadro 4.4.1

  MAPA DE FUNDO DE PENSÕES – SISTEMA BANCÁRIO

   Em milhões de euros

2007 2008

Acréscimo anual de responsabilidades 489 677

do qual: 

Perdas (ganhos) actuariais

dos quais: 242 410

Perdas (ganhos) actuariais relativos a diferenças entre os pressupostos e os valores

realizados 190 1.336

Perdas (ganhos) actuariais relativos a alterações verificadas nos pressupostos e, 

quando aplicável, nas condições dos planos 52 (926)

Acréscimos de responsabilidades resultantes de programas de reformas antecipadas 66 45

Responsabilidades

Responsabilidades totais 14.183 13.838

Nível mínimo de responsabilidades a cobrir 13.451 13.224

Fundo de pensões

Valor do Fundo de Pensões no início do ano 13.553 14.421

Rendimento líquido do fundo 1.063 (2.349)

Contribuição entregue ao fundo 393 1.759

Contribuições entregues pelos beneficiários 49 50

Pensões de reforma pagas pelo fundo 596 617

Pensões de sobrevivência pagas pelo fundo 31 34

Variações do valor do Fundo resultantes de cortes ou liquidações (2) (39)

Outras variações líquidas 3 (14)

Valor do fundo de pensões no fim do ano 14.431 13.178

Cobertura do fundo(Valor do fundo de pensões no fim do ano - Nível mínimo de

responsabilidades a cobrir) 980 (46)

Outras formas de cobertura 411 397

Cobertura do fundo (Valor fundo pensões fim ano (incluindo outras formas 

cobertura) - Nível mínimo de responsabilidades a cobrir) 1.391 351

Fon te: Ban co de Por tu gal.



do Eu ro sis te ma que to mou di ver sas me di das para ga ran tir o aces so a li qui dez des de o Ve rão de

2007. Por seu tur no, as me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro anun ci a das pelo go ver no no úl ti mo tri -

mes tre de 2008 tam bém con tri bu í ram para me lho rar o aces so a fi nan cia men to dos ban cos por tu gue -

ses, em par ti cu lar no que diz res pe i to à ga ran tia es ta tal para emis são de dí vi da. Fi nal men te, a

de te rio ra ção das pers pec ti vas so bre a acti vi da de eco nó mi ca e a ele va da in cer te za con tri bu í ram para

al gu ma mo de ra ção na pro cu ra de cré di to, exer cen do uma me nor pres são so bre as ne ces si da des de

fi nan cia men to dos bancos portugueses. Nos primeiros meses de 2009, observou-se alguma melhoria 

no acesso a financiamento nos mercados por grosso nos prazos mais curtos, bem como um ligeiro
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Gráfico 4.5.1

FONTES DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA BANCÁRIO 
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No tas:  As es ti ma ti vas de tí tu los emi ti dos pe los ban cos mas co lo ca dos jun to da sua base de cli en tes são in clu í das na ru bri ca ‘Re cur sos de cli en tes’. Exis te uma que bra de sé rie em 2007
que cor res pon de a um alar ga men to do con jun to de instituições em análise.

Re cur sos de cli en tes e ou tros em prés ti mos

Res pon sa bi li da des re pre sen ta das por títulos

Pas si vos su bor di na dos

Pas si vos por ac ti vos não des re co nhe ci dos em ope ra ções de ti tu la ri za ção

Re cur sos (líq.) de ou tras ins ti tui ções de cré di to

Re cur sos (líq.) de ban cos cen tra is

Gráfico 4.5.2

FLUXOS DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA BANCÁRIO
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Re cur sos (líq.) de ban cos cen tra is

Fi nan cia men to to tal



aumento das emissões de dívida a médio e longo prazo que, não obstante, continuaram a ter um

custo de financiamento relativamente elevado.

Des te modo, num con tex to de cri se fi nan cei ra e eco nó mi ca glo bal e de per tur ba ções per sis ten tes no

fun ci o na men to dos mer ca dos fi nan cei ros por gros so, os ban cos por tu gue ses têm vin do a ajus tar a

sua es tru tu ra de fi nan cia men to, de for ma a mi ti gar o im pac to des tas per tur ba ções so bre a sua acti vi -

da de, ren di bi li da de e sol va bi li da de. Este pro ces so de ajus ta men to tem-se ba se a do numa ex pan são

dos re cur sos ob ti dos jun to de cli en tes e, em me nor grau, jun to de ban cos cen tra is, ain da que os ban -

cos por tu gue ses te nham con se gui do man ter al gum aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da

por gros so. Con for me re fe ri do, as al te ra ções ao qua dro re gu la men tar das ope ra ções de cré di to do

Eu ro sis te ma e as me di das de apoio ao sis te ma fi nan cei ro do go ver no por tu guês con tri bu í ram para fa -

ci li tar este pro ces so. Para além des tes ajus ta men tos na es tru tu ra de fi nan cia men to, os ban cos por tu -

gue ses têm vin do a re for çar os seus fun dos pró prios e a ven der al guns ac ti vos em em pre sas

fi nan cei ras e não fi nan cei ras (ver “Sec ção 4.3 Adequação de fundos próprios” e “Sec ção 4.4 Risco de

mercado”, des te Re la tó rio). Re fi ra-se que as es tra té gi as de fi nan cia men to dos ban cos an tes do iní cio

do pe río do de tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is con tri bu í ram fa vo ra vel men te para

este pro ces so de ajus ta men to, uma vez que os ban cos pri vi le gi a ram es sen ci al men te o fi nan cia men to

a mé dio e lon go pra zo e em eu ros. Adi cio nal men te, no pri me i ro se mes tre de 2007, antes da eclosão

das perturbações nos mercados financeiros, os bancos tinham emitido um volume muito significativo

de dívida titulada que lhes permitiu cobrir uma parte muito substancial das suas necessidades de

financiamento nesse ano.

A re cen te ten dên cia de ace le ra ção dos re cur sos cap ta dos jun to de cli en tes teve iní cio no se gun do se -

mes tre de 2007, quan do co me ça ram a sur gir for tes ten sões nos mer ca dos fi nan cei ros, ten do sido re -

for ça da ao lon go de 2008 (Grá fi co 4.5.3). Este cres ci men to dos de pó si tos re flec te, por um lado,

al gu ma in ten si fi ca ção da pro cu ra des te tipo de apli ca ções fi nan cei ras, dado o au men to de aver são ao 

ris co dos in ves ti do res e a ten dên cia de des va lo ri za ção de ac ti vos fi nan cei ros sen sí ve is a ris co de

mer ca do, que se tem re flec ti do num au men to subs tan ci al dos res ga tes de uni da des de par ti ci pa ção
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Gráfico 4.5.3

TAXAS DE VARIAÇÃO DOS DEPÓSITOS
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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 In ter na cio nal; sis te ma ban cá rio em base consolidada).
Nota: (a) Ex cluin do pas si vos por con tra par ti da de 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.

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)

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)

Taxa de va ri a ção tri mes tral anu a li za da de de pó si tos de par ti cu la res
(com base em va lo res cor ri gi dos de sazonalidade)

Tvh Re cur sos de cli en tes (sis te ma ban cá rio em base con so li da da)



em fun dos de in ves ti men to (Grá fi cos 4.5.4 e 4.5.5). Por seu tur no, al guns ban cos tam bém te rão adop -

ta do es tra té gi as mais com pe ti ti vas de cap ta ção de de pó si tos. Em ter mos glo ba is, ob ser vou-se em

2008 um cres ci men to par ti cu lar men te significativo dos depósitos a prazo de particulares residentes,

na sequência do registado no ano anterior (Gráfico 4.5.6).

O cres ci men to dos re cur sos de cli en tes foi li ge i ra men te mais si gni fi ca ti vo para os ban cos do més ti cos, 

em par ti cu lar quan do são con si de ra dos os tí tu los de dí vi da emi ti dos pe los ban cos e co lo ca dos jun to
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Gráfico 4.5.4

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS DE

INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E MERCADO
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Fon te: APFIPP. 
Nota: Ex clui agru pa men tos de fun dos e fun dos de fun dos, mas in clui in ves ti men tos em
ou tros fun dos nacionais.

Gráfico 4.5.5

MONTANTE GERIDO POR FUNDOS DE

INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E MERCADO

MONETÁRIO
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Fon te: APFIPP.
Nota: Ex clui agru pa men tos de fun dos e fun dos de fun dos, mas in clui in ves ti men tos em
ou tros fun dos nacionais.

Gráfico 4.5.6

DEPÓSITOS DO SECTOR NÃO MONETÁRIO  

Taxa de variação homóloga e respectivos contributos
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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 con tra par ti da de 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.

Sec tor não mo ne tá rio (não re si den te) em Por tu gal

Ou tros (re si den tes) em Por tu gal e no ex te rior

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 

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)



de cli en tes. Uma vez que o cres ci men to des tes re cur sos re gis tou uma mag ni tu de su pe rior à do cré di -

to con ce di do pelo sis te ma ban cá rio, o rá cio en tre cré di to e de pó si tos evi den ci ou uma re du ção si gni fi -

ca ti va, so bre tu do para os ban cos do més ti cos, ain da que não se te nham ob ser va do al te ra ções

sig ni fi ca ti vas na dis tri bu i ção em pí ri ca des te in di ca dor (Grá fi cos 4.5.7 e 4.5.8). Note-se que a di mi nui -

ção do rá cio en tre cré di to e de pó si tos ob ser va da para os ban cos por tu gue ses em 2008 con tras ta com

a evo lu ção des te in di ca dor para ou tros ban cos eu ro peus (Grá fi co 4.5.9). A evo lu ção do rá cio cré di -

to-de pó si tos dos ban cos por tu gue ses re flec te uma me lho ria da posição estrutural de liquidez do

sistema bancário português, implicando uma diminuição das necessidades de financiamento nos

mercados de dívida por grosso.

A pro fun da de te rio ra ção das con di ções de aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da ti tu la da

em 2008, so bre tu do no úl ti mo tri mes tre, con di ci o nou a ca pa ci da de de ob ten ção de fun dos por esta

via, ob ser van do-se uma for te di mi nui ção do flu xo lí qui do das res pon sa bi li da des re pre sen ta das por tí -

tu los nes te pe río do (Grá fi co 4.5.2). Não obs tan te, os ban cos por tu gue ses con se gui ram emi tir, no con -

jun to do ano, um vo lu me bas tan te si gni fi ca ti vo de dí vi da. De fac to, os ban cos por tu gue ses emi ti ram

cer ca de 17 mil mi lhões de eu ros de obri ga ções, que cons ti tuem o prin ci pal ins tru men to de fi nan cia -

men to atra vés de dí vi da ti tu la da42 (Grá fi cos 4.5.10 e 4.5.11). Não obs tan te, as sis tiu-se a uma for te re -

du ção das emis sões lí qui das des tes tí tu los, sen do que uma par te mui to si gni fi ca ti va des tas emis sões

de obri ga ções se de ve rá ter des ti na do a re fi nan ci ar dí vi da as su mi da em anos an te ri o res (Grá fi co

4.5.12). As emis sões de obri ga ções efec tua das ao lon go de 2008 fo ram re a li za das qua se in te gral -

men te em eu ros (95 por cen to), ten do-se ob ser va do uma re du ção da ma tu ri da de mé dia face ao ano

ante rior (de 5 para 3 anos), da das as maio res di fi cul da des na co lo ca ção de dí vi da a pra zos mais lon -

gos (Grá fi co 4.5.13). Adi cio nal men te, os ban cos en fren ta ram um au men to do cus to de fi nan cia men to

atra vés des te tipo de dí vi da a mé dio e lon go pra zo, em li nha com o ob ser va do para a ge ne ra li da de

dos ban cos a ní vel glo bal (Grá fi co 4.5.14). Cer ca de me ta de dos tí tu los fo ram emi ti dos a taxa fixa, o

que re pre sen ta um au men to subs tan ci al face a 2007, quan do a maio r par te dos tí tu los ti nham sido
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Gráfico 4.5.7

RÁCIO ENTRE CRÉDITO E RECURSOS DE CLIENTES 

Incluindo títulos emitidos por bancos e colocados junto de clientes
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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 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 2007 cor res pon de a um alargamento do conjunto de instituições em análise.

Sis te ma ban cá rio

Sis te ma ban cá rio (in clu in do ac ti vos ti tu la ri za dos e não des re co nhe ci dos)

Ban cos do més ti cos

Ban cos do més ti cos (in clu in do ac ti vos ti tu la ri za dos e não des re co nhe ci dos)

(42) Estima-se que cerca de 20 por cento das responsabilidades representadas por títulos digam respeito a títulos resultantes de operações de titularização não 
desreconhecidas.



emi ti dos a taxa va riá vel, o que po de rá es tar re la ci o na do com a re du ção da ma tu ri da de dos tí tu los emi -

ti dos. Adi cio nal men te, mais de 40 por cento das obrigações emitidas em 2008 foram obrigações

hipotecárias. Estas obrigações têm subjacente um grau de risco menor para os investidores, uma vez
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Gráfico 4.5.8

RÁCIO CRÉDITO-DEPÓSITOS 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 4.5.9

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).
No tas: 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 97 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 2008 dis po ní veis na fon te referida à data de fecho de dados deste
relatório.

Gráfico 4.5.10

EMISSÕES BRUTAS DE OBRIGAÇÕES DE BANCOS 

PORTUGUESES POR MATURIDADE ORIGINAL 
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No tas: Inclui ob ser va ções até ao fi nal de Abril. Inclui emis sões de su cur sa is e fi li a is de
ban cos por tu gue ses no exterior.

Gráfico 4.5.11

ESTRUTURA DAS RESPONSABILIDADES

REPRESENTADAS POR TÍTULOS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: As es ti ma ti vas so bre as obri ga ções as so ci a das a ope ra ções de ti tu la ri za ção não
se en con tram dis po ní veis para Junho de 2007.

Ou tras res pon sa bi li da des re pre sen ta das por títulos

Cer ti fi ca dos de de pó si to

Obri ga ções

das quais: obri ga ções as so ci a das a ope ra ções de ti tu la ri za ção (es ti ma ti va)
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Gráfico 4.5.12

ESTIMATIVA DE EMISSÕES LÍQUIDAS DE

OBRIGAÇÕES DE BANCOS PORTUGUESES 
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Fon tes: Blo om berg, De a lo gic Bond wa re eThom son Re u ters.
No tas: Inclui ob ser va ções até ao fi nal de Abril. Inclui emis sões de su cur sa is e fi li a is de
ban cos por tu gue ses no exterior.

Gráfico 4.5.13

SALDO VIVO DAS OBRIGAÇÕES EMITIDAS POR

BANCOS PORTUGUESES POR MATURIDADE

RESIDUAL 
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Fon tes: Blo om berg, De a lo gic Bond wa re e Thom son Re u ters.
No tas: Inclui ob ser va ções até ao fi nal de Abril. Inclui emis sões de su cur sa is e fi li a is de
ban cos por tu gue ses no exterior.

Gráfico 4.5.14

CUSTO DE FINANCIAMENTO POR DÍVIDA DOS BANCOS PORTUGUESES

0

1

2

3

4

5

6

7

Dez-
06

Mar-
07

Jun-
07

Set-
07

Dez-
07

Mar-
08

Jun-
08

Set-
08

Dez-
08

Mar-
09

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

Fon tes: Blo om berg e Ban co de Por tu gal.
No tas: As sé ries com ta xas de ren di bi li da de de obri ga ções de ban cos por tu gue ses re fe rem-se a uma mé dia pon de ra da pelo ac ti vo de obri ga ções emi ti das pelo BCP, BPI, BES e CGD.
As obri ga ções emi ti das com ga ran tia es ta tal têm sub ja cen te uma co mis são paga ao go ver no de 50 p.b., a que se adi cio na o pré mio de ris co do cre dit de fa ult swap do ban co (ou de ban -
cos se me lhan tes, caso não exis ta CDS para esse emi ten te) se a emissão tiver uma maturidade superior a 1 ano.

No vas ope ra ções - de pó si tos a pra zo

Eu ri bor 6 me ses

Ta xas de ren di bi li da de de obri ga ções su bor di na das de ban cos portugueses

Ta xas de ren di bi li da de de obri ga ções não su bor di na das de ban cos portugueses

Ta xas de ren di bi li da de de obri ga ções com ga ran tia es ta tal de ban cos
portugueses

Ope ra ções prin ci pais de re fi nan cia men to



que são garantidas por empréstimos à habitação que constituem um património autónomo na carteira

dos bancos.

Re fi ra-se que em 2009 irá ven cer cer ca de 18 por cen to do sal do vivo de obri ga ções de ban cos por tu -

gue ses. Con tu do, até ao fi nal de Abril, mais de me ta de des se mon tan te já ti nha sido emi ti do nos mer -

ca dos obri ga ci o nis tas, re flec tin do al gu ma me lho ria nas con di ções de emis são de dí vi da ti tu la da nos

pri me i ros me ses de 2009. Con tu do, dada a per sis tên cia de al gu mas di fi cul da des no aces so a este

tipo de fi nan cia men to, as ga ran ti as con ce di das pelo go ver no por tu guês à emis são de dí vi da pe los

ban cos con ti nuam a as su mir um pa pel im por tan te, fa ci li tan do o re fi nan cia men to dos seus pas si vos

nes tes mer ca dos43. O re cur so a esta for ma de fi nan cia men to per mi te aos ban cos por tu gue ses ter

aces so a fi nan cia men to de mé dio pra zo nos mer ca dos por gros so, su por tan do um pré mio de ris co in -

fe rior ao das obri ga ções sem ga ran tia (Grá fi co 4.5.14). Con tu do, os ban cos têm de pa gar ao Esta do

uma co mis são de 50 p.b., a que acres ce o pré mio do seu cre dit de fa ult swap (ou de ban cos se me lhan -

tes, caso não exis ta cre dit de fa ult swap para esse emi ten te) se o tí tu lo for emi ti do com uma ma tu ri da -

de su pe rior a 1 ano. Em 2008 foi efec tua da ape nas uma emis são de obri ga ções com ga ran tia es ta tal,

pela CGD, sen do que ou tros ban cos re cor re ram a es tas ga ran ti as já em 2009. Ape sar do en qua dra -

men to par ti cu lar men te des fa vo rá vel, os ban cos por tu gue ses têm con ti nu a do a conseguir emitir dívida 

titulada mesmo sem garantia estatal. De facto, apenas cerca de 45 por cento do montante emitido nos

primeiros quatro meses de 2009 corresponde a emissões ao abrigo desta medida.

Nos pra zos mais cur tos, tem-se ob ser va do um au men to do re cur so a fi nan cia men to jun to de ban cos

cen tra is, dada a per sis tên cia de per tur ba ções no fun ci o na men to dos mer ca dos de dí vi da por gros so,

no mea da men te nos mo ne tá ri os in ter ban cá ri os. Re fi ra-se que, des de o Ve rão de 2007, o BCE tem to -

ma do di ver sas me di das que vi sam ga ran tir o aces so a li qui dez nes tes mer ca dos, em mu i tos ca sos

em ar ti cu la ção com ou tros ban cos cen tra is. Estas me di das in cluem a ce dên cia de mon tan tes avul ta -

dos de li qui dez, in clu in do em moeda es tran ge i ra, e o au men to da ma tu ri da de das ope ra ções de re fi -

nan cia men to44. A par tir de Ou tu bro de 2008, a for te de te rio ra ção da si tua ção do sis te ma fi nan cei ro
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Gráfico 4.5.15

SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE

DEPÓSITO DO EUROSISTEMA
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Fon te: BCE.

Gráfico 4.5.16

SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE

DEPÓSITO DE BANCOS PORTUGUESES
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Fon tes: BCE e Ban co de Por tu gal.

(43) Ver “Caixa 2.1 Medidas relativas ao sistema financeiro tomadas pelas autoridades portuguesas no âmbito da crise financeira internacional”, deste
Relatório.

(44) Em Agosto de 2007 o BCE começou a efectuar operações de refinanciamento de prazo alargado suplementares a 3 meses, tendo passado a realizar
operações a 6 meses a partir de Março de 2008. Mais recentemente, no dia 7 de Maio de 2009, o BCE anunciou que iria passar a realizar operações de
refinanciamento de prazo alargado a 12 meses.



mun dial jus ti fi cou a im ple men ta ção de me di das adi ci o na is. As ope ra ções de re fi nan cia men to pas sa -

ram a ser re a li za das a taxa fixa e com co lo ca ção to tal dos fun dos pro cu ra dos, ga ran tin do que to das as 

ins ti tui ções fi nan cei ras re ce bem o fi nan cia men to ne ces sá rio. Esta me di da es ta rá em vi gor pelo me -

nos até ao fi nal de 2009. Adi cio nal men te, o cor re dor en tre as ta xas das fa ci li da des per ma nen tes de

ce dên cia de li qui dez e de de pó si to foi tem po ra ri a men te re du zi do de 200 para 100 p.b. (no fi nal de Ja -

nei ro de 2009, esta me di da foi re ver ti da). Por úl ti mo, em Ou tu bro o BCE de ci diu alar gar tem po ra ri a -

men te a lis ta de ac ti vos ele gí ve is como ga ran tia em ope ra ções de cré di to do Eu ro sis te ma45.

Nes te con tex to, ob ser vou-se em 2008 um au men to do re cur so lí qui do a fi nan cia men to jun to de ban -

cos cen tra is, so bre tu do por par te dos ban cos não do més ti cos, e com maio r in ten si da de na se gun da

me ta de do ano, em li nha com o ob ser va do nou tros países46 (Grá fi cos 4.5.2, 4.5.15 e 4.5.16 e Qua dro

4.5.1). Para o con jun to do sis te ma ban cá rio, o fi nan cia men to jun to de ban cos cen tra is au men tou mais 

de 8 mil mi lhões de eu ros du ran te o ano, en quan to os ac ti vos face a ban cos cen tra is, que ti nham re -

gis ta do um for te cres ci men to no fim de 2007, di mi nuí ram li ge i ra men te. Os ban cos do més ti cos acom -

pa nha ram esta ten dên cia, ten do re gis ta do um cres ci men to mui to ex pres si vo do fi nan cia men to jun to
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Quadro 4.5.1

POSIÇÃO DOS BANCOS PORTUGUESES FACE A OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E BANCOS

CENTRAIS

Em milhões de euros

Sistema bancário Jun-07 Dez-07 Jun-08 Dez-08

Recursos (líq.) de outras instituições de crédito 26235 26187 30871 43103

dos quais face a bancos centrais -3210 -6593 -1113 3905

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 5361 12058 7725 10062

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 41000 36840 39631 31384

no país 7259 8208 8223 11183

no estrangeiro 33741 28632 31408 20201

sede e sucursais da própria instituição 2649 3216 1622 1033

Recursos de bancos centrais 2151 5465 6612 13968

Recursos de outras instituições de crédito 70445 69620 71615 70582

no país 5905 7125 6605 8291

no estrangeiro 64540 62495 65010 62291

sede e sucursais da própria instituição 11989 12567 14298 15607

Bancos domésticos Jun-07 Dez-07 Jun-08 Dez-08

Recursos (líq.) de outras instituições de crédito 5630 1260 975 8830

dos quais face a bancos centrais -2382 -7831 -1545 2144

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 4432 11066 6897 8979

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 30103 25169 29054 22516

no país 5294 5842 5761 8670

no estrangeiro 24808 19327 23293 13846

sede e sucursais da própria instituição 1 1 0 0

Recursos de bancos centrais 2050 3235 5351 11123

Recursos de outras instituições de crédito 38115 34259 31574 29201

no país 4261 5084 4708 6079

no estrangeiro 33854 29176 26867 23122

sede e sucursais da própria instituição 0 0 0 0

Fon te: Ban co de Por tu gal.

(45) Nomeadamente, passaram a ser aceites como garantia nestas operações activos transaccionáveis emitidos na área do euro e denominados em dólares,
libras e ienes; empréstimos sindicados emitidos em euros regidos pela lei do Reino Unido; instrumentos de dívida emitidos por instituições de crédito
transaccionados em alguns mercados não regulamentados (definidos na página de Internet do BCE); e instrumentos de dívida subordinada protegidos por
determinadas garantias. Adicionalmente, o rating mínimo para o colateral aceite em operações de crédito do Eurosistema passou de A- para BBB-,
excepto para títulos garantidos por activos (asset-backed securities). Refira-se, a este propósito, que o BCE efectuou uma revisão das medidas de controlo 
de risco nas operações de crédito do Eurosistema no início de Setembro de 2008 que, entre outras medidas, passou a prever a aplicação de critérios mais
restritivos para a utilização como colateral de títulos garantidos por activos emitidos por entidades com “relações estreitas” com os bancos. Esta medida
entrou em vigor em Fevereiro de 2009 e não teve impacto sobre as pools de colateral dos bancos portugueses. 

(46) Refira-se que nos primeiros meses de 2009 o recurso a financiamento junto do Eurosistema por parte dos bancos portugueses diminuiu significativamente, 
em contraste com o observado para o conjunto da área do euro.



de ban cos cen tra is, em par ti cu lar no úl ti mo tri mes tre de 2008. No que diz res pe i to ao fi nan cia men to

jun to de ou tras ins ti tui ções de cré di to, ob ser vou-se uma evo lu ção di fe ren ci a da en tre os ban cos do -

més ti cos e não do més ti cos. Por um lado, os ban cos do més ti cos evi den ci a ram uma di mi nui ção do re -

cur so lí qui do a fi nan cia men to jun to de ou tras ins ti tui ções de cré di to, por via de uma re du ção dos

re cur sos ob ti dos e tam bém por via de uma di mi nui ção dos ac ti vos in ter ban cá ri os, re flec tin do um ajus -

ta men to na es tru tu ra de fi nan cia men to dos ban cos num qua dro de aver são ao ris co e in cer te za47. Por

ou tro lado, os ban cos não do més ti cos re gis ta ram um au men to do re cur so a esta fon te de fi nan cia -

men to, par te do qual ob ti do jun to da sede e su cur sa is da pró pria ins ti tu i ção. Des te modo, en quan to os

ban cos não do més ti cos au men ta ram o seu re cur so a fi nan cia men to tan to atra vés de ban cos cen tra is

como atra vés de ou tras ins ti tui ções de cré di to, re flec tin do em par te o seu fi nan cia men to intra-gru po,

os ban cos do més ti cos efectuaram alguma substituição de financiamento no mercado monetário

interbancário e noutros mercados financeiros por grosso por financiamento junto de bancos centrais,

num contexto de aumento de aversão ao risco e de intensificação dos problemas de assimetria de

informação.

As al te ra ções no fi nan cia men to jun to de ban cos cen tra is e ins ti tui ções de cré di to con di ci o na ram a

evo lu 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, de fi ni dos

como ac ti vos in ter ban cá ri os e ac ti vos ele gí ve is como ga ran tia em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do

Eu ro sis te ma (Grá fi co 4.5.17). Este rá cio de co ber tu ra di mi nu iu li ge i ra men te em 2008, em par ti cu lar

no úl ti mo tri mes tre do ano, na se quên cia do agra va men to da si tua ção nos mer ca dos fi nan cei ros in ter -

na ci o na is, re flec tin do em par ti cu lar o for te cres ci men to do re cur so a fi nan cia men to jun to de ban cos

cen tra is nes te pe río do. Esta di mi nui ção as su miu uma mag ni tu de su pe rior para os ban cos do més ti cos

do que para os res tan tes ban cos do sis te ma, re flec tin do es sen ci al men te o au men to dos pas si vos jun -

to de ban cos cen tra is, uma vez que a di mi nui ção dos ac ti vos in ter ban cá ri os foi par ci al men te com pen -

sa da por um au men to mui to si gni fi ca ti vo dos ac ti vos ele gí ve is em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do
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Gráfico 4.5.17
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: 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 em 2004 cor res pon de à al te ra ção das nor mas 
con ta bi lís ti cas, 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 em 2007 corresponde a um
alargamento do conjunto de instituições em análise.

(47) Ver “Capítulo 2 Riscos Macroeconómicos e Financeiros”, deste Relatório.



Eu ro sis te ma. Si mul ta ne a men te, ob ser vou-se um au men to da dis per são des te in di ca dor en tre as ins -

ti tui ções do més ti cas (Grá fi co 4.5.18). Re fi ra-se que o 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 con ti nua a as su mir um ní vel bas tan te in fe rior para os ban cos não do -

més ti cos, dada a im por tân cia do fi nan cia men to intra-gru po para es tas ins ti tui ções. Em ter mos  glo -

bais, a evo lu ção des te in di ca dor em 2008 re flec te es sen ci al men te o ajus ta men to efec tua do pe los

bancos portugueses na sua estrutura de financiamento, que incluiu o aumento do recurso a

financiamento junto de bancos centrais, cujo risco de refinanciamento se reduziu substancialmente,

tendo em conta as alterações no quadro regulamentar das operações de cedência de liquidez do

Eurosistema.

Num con tex to de cri se fi nan cei ra in ter na cio nal, a im por tân cia acres ci da do fi nan cia men to jun to de

ban cos cen tra is tem con tri buí do para que os ban cos re for cem a sua car tei ra de ac ti vos ele gí ve is

como ga ran tia em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro sis te ma48. Ao lon go de 2008, os ac ti vos

ele gí ve is nes tas ope ra ções que se en con tram dis po ní veis (ou seja, de du zi dos dos mon tan tes de fi -

nan cia men to ob ti dos) re gis ta ram um cres ci men to su pe rior a 110 por cen to (65 por cen to para os ban -

cos do més ti cos). Este cres ci men to re sul tou, em par te, do re for ço da pool de co la te ral com

em prés ti mos ban cá rios ele gí ve is (cre dit cla ims), com obri ga ções hi po te cá ri as e, so bre tu do, com tí tu -

los re sul tan tes de ope ra ções de ti tu la ri za ção. Ape sar de os ban cos não po de rem sub me ter como co -

la te ral ac ti vos emi ti dos ou ga ran ti dos pe los pró prios, nem por qual quer ou tra en ti da de com a qual

te nham “re la ções es tre i tas”, é per mi ti da a uti li za ção de tí tu los ori gi na dos em ope ra ções de ti tu la ri za -

ção da pró pria ins ti tu i ção des de que exis ta uma ce dên cia efec ti va e in con di ci o nal aos ve í cu los de ti tu -

la ri za ção en vol vi dos dos ac ti vos sub ja cen tes a es tas ope ra ções, ou seja, ape nas se es tes ac ti vos
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LIQUIDEZ 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.

(48) Conforme definido no documento “A execução da política monetária na área do euro: Documentação geral sobre os instrumentos e procedimentos de
política monetária do Eurosistema”, os activos transaccionáveis elegíveis em operações de política monetária do Eurosistema compreendem instrumentos 
de dívida emitidos ou garantidos por bancos centrais, entidades do sector público, entidades do sector privado ou instituições internacionais ou
supranacionais. Adicionalmente, a partir do início de 2007, passaram a ser elegíveis como colateral em operações de política monetária do Eurosistema
activos não transaccionáveis, nomeadamente empréstimos concedidos a sociedades não financeiras, a entidades do sector público e a instituições
internacionais ou supranacionais e instrumentos de dívida não transaccionáveis garantidos por empréstimos hipotecários (non-marketable retail
mortgage-backed debt instruments). A qualidade dos activos não transaccionáveis é aferida com base no Eurosystem Credit Assessment Framework
(ECAF).



cons ti tu í rem um pa tri mó nio au tó no mo49. Des te modo, o re cur so a ope ra ções de ti tu la ri za ção em 2008 

reflecte essencialmente a realização de operações de titularização cujos títulos daí resultantes são

posteriormente adquiridos pelos bancos aos veículos envolvidos nestas operações, à semelhança do

efectuado por outros bancos europeus.

Ape sar do en qua dra men to es pe ci al men te ad ver so da acti vi da de dos ban cos por tu gue ses, os gaps de 

li qui dez do sis te ma ban cá rio por tu guês apre sen ta ram uma evo lu ção fa vo rá vel em 2008, ex cep to nos

pra zos mais cur tos (Grá fi co 4.5.19). A evo lu ção ne ga ti va dos gaps até 1 mês re flec te em par te o au -

men to do re cur so a fi nan cia men to jun to de ban cos cen tra is, cujo ris co de re fi nan cia men to se re du ziu,

ten do em con ta as al te ra ções in tro du zi das no qua dro re gu la men tar das ope ra ções de po lí ti ca mo ne -

tá ria do Eu ro sis te ma. Por seu tur no, o gap de li qui dez até 3 me ses man te ve-se glo bal men te es tá vel,

en quan to que o gap até 1 ano re gis tou uma evo lu ção po si ti va. A evo lu ção po si ti va do gap até 1 ano

das ins ti tui ções do més ti cas re sul tou do for te cres ci men to dos ac ti vos lí qui dos, com des ta que para a já 

re fe ri da evo lu ção dos ac ti vos ele gí ve is como ga ran tia em ope ra ções de po lí ti ca mo ne tá ria do Eu ro -

sis te ma (Grá fi co 4.5.20). Adi cio nal men te, os com pro mis sos de ter ce i ros tam bém con tri bu í ram po si ti -

va men te para a evo lu ção des te in di ca dor50. Por seu tur no, as res pon sa bi li da des re pre sen ta das por

tí tu los di mi nuí ram o seu con tri bu to ne ga ti vo para o gap de li qui dez, dada a di mi nui ção do re cur so a

esta for ma de fi nan cia men to. Note-se que, con for me ilus tra do no Grá fi co 4.5.21, exis te uma subs tan -
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Gráfico 4.5.19
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Gap de li qui dez de fi ni do como (Acti vos lí qui dos – Pas si vos vo lá te is)/(Acti vo –
Acti vos lí qui dos)x100 em cada es ca la cu mu la ti va de ma tu ri da de re si du al. O cál cu lo des -
te in di ca dor tem por base a Instru ção nº.1/2000 do Ban co de Por tu gal, à qual es tão su je i -
tas ape nas as ins ti tui ções fi nan cei ras que cap tam de pó si tos. Ins ti tui ções do més ti cas
sur gem a tra ce ja do. A que bra de sé rie em 2004 cor res pon de à al te ra ção das nor mas
con ta bi lís ti cas, 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 quebra de série em 2007 corresponde a um
alargamento do conjunto de instituições em análise.

(49) Conforme definido no documento “A execução da política monetária na área do euro: Documentação geral sobre os instrumentos e procedimentos de
política monetária do Eurosistema”, “relação estreita” significa uma situação em que a contraparte esteja ligada a um emitente/devedor/ garante de activos
elegíveis pelo facto de: i) a contraparte deter directa ou indirectamente, através de uma ou mais outras empresas, 20 por cento ou mais do capital do
emitente/devedor/garante; ou ii) o emitente/devedor/garante deter directa ou indirectamente, através de uma ou mais outras empresas, 20 por cento ou
mais do capital da contraparte; ou iii) um terceiro deter mais de 20 por cento do capital da contraparte e mais de 20 por cento do capital do
emitente/devedor/garante, quer directa quer indirectamente, através de uma ou mais empresas.

(50) Os compromissos irrevogáveis assumidos por terceiros, no país e no estrangeiro, nomeadamente as linhas de crédito irrevogáveis obtidas e os contratos a 
prazo de depósitos em que a instituição se obriga a receber um depósito, desde que haja certeza ou elevada probabilidade de a operação se vir a realizar
na data prevista são, para efeitos de liquidez, considerados um activo, sendo incluídos nas diferentes colunas de acordo com os seus prazos residuais de
vencimento.



ci al dispersão no gap de liquidez até 1 ano das instituições domésticas, tendo-se observado uma

melhoria generalizada deste indicador de liquidez no decurso de 2008.

Des te modo, mes mo num en qua dra men to par ti cu lar men te ad ver so, os ban cos por tu gue ses con se -

gui ram, em 2008, ob ter o fi nan cia men to ne ces sá rio à ex pan são re la ti va men te ele va da do cré di to ob -

ser va da no ano. O cres ci men to dos de pó si tos con tri bu iu de for ma mui to si gni fi ca ti va para esta

evo lu ção, per mi tin do aos ban cos di mi nu ir a sua ex po si ção aos mer ca dos fi nan cei ros de dí vi da por

gros so. Adi cio nal men te, o re cur so a fi nan cia men to jun to de ban cos cen tra is con tri bu iu para mi ti gar o

im pac to das di fi cul da des no aces so a fi nan cia men to nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so. Mais re -

cen te men te, as ga ran ti as con ce di das pelo go ver no na emis são de dí vi da ti tu la da con tri bu í ram para

fa ci li tar o aces so a financiamento nos mercados por grosso que, não obstante sinais recentes de

alguma melhoria, continua a registar algumas perturbações.

Em ter mos glo ba is, a re cen te ten dên cia de re for ço do fi nan cia men to jun to da base de cli en tes, com

des ta que para os par ti cu la res, cons ti tui um de sen vol vi men to po si ti vo que, se per sis tir, con tri bu i rá

para uma me lho ria da po si ção es tru tu ral de li qui dez dos ban cos por tu gue ses, tra du zi do na con ti nu a -

da di mi nui ção do rá cio cré di to-de pó si tos e, con se quen te men te, numa me nor ex po si ção aos mer ca -

dos fi nan cei ros de dí vi da por gros so. As pers pec ti vas po si ti vas re la ti va men te à evo lu ção da pou pan ça 

dos par ti cu la res em 2009 po dem con tri bu ir para a ma nu ten ção des ta ten dên cia. Con tu do, o ritmo re -

cen te de cres ci men to dos de pó si tos não se afi gu ra sus ten tá vel por um pe río do pro lon ga do, dado que

teve sub ja cen te um acen tu a do ajus ta men to de car tei ra das fa mí lias que não po de rá vol tar a ocor rer

na mes ma mag ni tu de. Nes te sen ti do, a con ces são de ga ran ti as es ta ta is à emis são de dí vi da ti tu la da

dos ban cos e as al te ra ções no qua dro re gu la men tar do Eu ro sis te ma de ve rão con ti nuar a con tri bu ir

para fa ci li tar o aces so a fi nan cia men to por par te dos ban cos por tu gue ses, mes mo num con tex to de

per sis tên cia de for tes per tur ba ções nos mer ca dos fi nan cei ros por gros so. Assim, no actual

enquadramento, a situação de liquidez dos bancos portugueses não deverá constituir um factor

limitativo à concessão de crédito, sobretudo num contexto de diminuição expectável da procura de

empréstimos bancários.
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Gráfico 4.5.20

GAP DE LIQUIDEZ DAS INSTITUIÇÕES DOMÉSTICAS PARA O HORIZONTE ATÉ 1 ANO
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Exis te uma que bra de sé rie em 2004 que cor res pon de à al te ra ção das nor mas con ta bi lís ti cas, 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, exis te uma que bra de sé rie em 2007 que cor res pon de a um alar ga men to do conjunto de instituições em análise.

Tí tu los ele gí ve is SEBC

De ri va dos (líq.)

Com pro mis sos de/pe ran te ter ce i ros (líq)

Ou tros ac ti vos/pas si vos

Re cur sos (liq.) de ban cos cen tra is

Re cur sos (liq.) de ou tras ins ti tui ções de cré di to

Tí tu los de dí vi da

Gap



Fi nal men te, será de sa lien tar que dada a pro e mi nên cia que o ris co de li qui dez tem as su mi do na actual 

cri se fi nan cei ra, con ti nuam a ser de sen vol vi dos di ver sos es for ços, a ní vel in ter na cio nal e na cio nal, no

sen ti do de me lho rar o qua dro ana lí ti co e os ins tru men tos de su per vi são pru den ci al deste elemento de

risco da actividade bancária.
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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.



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

O ris co de cré di to é de ex tre ma im por tân cia para a aná li se do sis te ma ban cá rio dado o ele va do peso

da car tei ra de cré di to no ac ti vo to tal dos ban cos por tu gue ses. No fi nal de 2008, cer ca de dois ter ços

do ac ti vo to tal dos ban cos por tu gue ses em base con so li da da di zia res pe i to à car tei ra de cré di to, ob -

ser van do-se um li ge i ro au men to face ao ano ante rior. Num qua dro em que se pers pec ti va uma for te

con trac ção do PIB e um au men to do de sem pre go em Por tu gal em 2009, e em que sub sis te in cer te za

quan to à ex ten são e du ra ção da cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra a ní vel in ter na cio nal, a ne ces si da de de

ava li a ção da ca pa ci da de do sis te ma ban cá rio para fa zer face à cres cen te ma te ri a li za ção des te fac tor

de ris co vem re for ça da. De fac to, no iní cio da cri se os ban cos en fren ta ram so bre tu do a ma te ri a li za ção 

do ris co de mer ca do, com que bras abrup tas no va lor das suas car te i ras bem como di fi cul da des de fi -

nan cia men to de mer ca do. Com a trans mis são da cri se fi nan cei ra à acti vi da de eco nó mi ca, o ris co de

cré di to ga nha im por tân cia em ter mos das po ten ci a is per das dos ban cos. Na ge ne ra li da de das eco no -

mias avan ça das, a ac tu a ção das au to ri da des, em par ti cu lar atra vés de al te ra ções ao qua dro re gu la -

men tar da po li ti ca mo ne tá ria, da des ci da das ta xas de juro de in ter ven ção e de ga ran ti as pú bli cas à

emis são de dí vi da ti tu la da, con tri bu iu para mi ti gar o im pac to do qua dro re ces si vo so bre a ca pa ci da de

das em pre sas e fa mí lias para con ti nu a rem a ser vir as res pec ti vas dí vi das (ver “Ca i xa 2.1 Me di das re -

la ti vas ao sis te ma fi nan cei ro to ma das pe las au to ri da des por tu gue sas no âm bi to da cri se fi nan cei ra in -

ter na cio nal", des te Re la tó rio). Adi cio nal men te, vá rios go ver nos anun ci a ram me di das or ça men ta is de

es tí mu lo com vis ta a ate nu ar os efe i tos da actual cri se so bre a acti vi da de eco nó mi ca. No caso por tu -

guês, al gu mas me di das fo ram im ple men ta das em me a dos de 2008, an tes do iní cio da cri se fi nan cei -

ra, en tre as quais são de des ta car o apoio aos pro pri e tá ri os e ar ren da tá ri os de imó veis com

di fi cul da des no cum pri men to dos com pro mis sos fi nan cei ros e pro tec ção fa mi li ar. O Orça men to do

Esta do para 2009 veio, no es sen ci al, re for çar as me di das de apoio às fa mí lias de me no res ren di men -

tos e in tro du zir apo i os às em pre sas de me nor di men são. Em De zem bro de 2008, na sequência do

Plano Europeu de Recuperação Económica apresentado pelo Comissão Europeia, o governo

português apresentou um pacote de medidas orçamentais de estímulo centradas fundamentalmente

no investimento público, ajudas às empresas e à exportação (em particular, por via da criação de

linhas de crédito a taxas de juro mais favoráveis e alguns benefícios fiscais), apoio ao emprego e

protecção social. 

Os em prés ti mos con ce di dos a par ti cu la res e a so ci e da des não fi nan cei ras re si den tes re gis ta ram no

con jun to de 2008 uma taxa de va ri a ção re la ti va men te ele va da, em bo ra evi den ci an do uma cla ra ten dên -

cia de abran da men to ao lon go do se gun do se mes tre. A car tei ra de em prés ti mos con ce di dos a par ti cu la -

res é ape nas li ge i ra men te su pe rior à dos em prés ti mos con ce di dos a so ci e da des não fi nan cei ras,

cor res pon den do em De zem bro de 2008 a 53 por cen to do to tal, em li nha com o ob ser va do ao lon go de

toda a dé ca da. Em ter mos es tru tu ra is, con ti nua a ser de sa lien tar a con cen tra ção re la ti va men te ele va da

da car tei ra de em prés ti mos nos sec to res e ac ti vi da des re la ci o na das 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 45 por cen to dos em prés ti -

mos ao sec tor pri va do não fi nan cei ro e os em prés ti mos con ce di dos a em pre sas do sec tor da cons tru ção 

e das ac ti vi da des imo bi liá rias cer ca de 17.5 por cen to do mes mo  (Grá fi co  4.6.1). De po is de um má xi mo

ob ser va do em 2006, o peso dos em prés ti mos ao sec tor imo bi liá rio vol tou a re du zir-se mar gi nal men te

em 2008, re gis tan do em De zem bro de 2008 uma di mi nui ção de cer ca de 1.3 pon tos per cen tuais face a

De zem bro de 2006. Esta re du ção re sul ta de uma di mi nui ção da con tri bu i ção dos em prés ti mos con ce di -

dos para aqui si ção de ha bi ta ção, que têm re gis ta do uma de sa ce le ra ção nos úl ti mos anos. O per fil de ris -
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co da car tei ra de cré di to nos sec to res e ac ti vi da des re la ci o na das com o sec tor imo bi liá rio não é

ho mo gé neo, sen do o ris co as so ci a do aos em prés ti mos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção mui to 

in fe rior ao dos em prés ti mos a em pre sas des te sec tor. Com efe i to, os em prés ti mos para aqui si ção de ha -

bi ta ção apre sen tam his to ri ca men te um in cum pri men to mui to bai xo, em bo ra se jam de es pe rar em 2009

ní veis de in cum pri men to aci ma dos re gis ta dos na ante rior re ces são. De qual quer modo, o in cum pri men -

to nos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção deve man ter-se em ní veis re la ti va men te con ti dos, não

obs tan te a con jun tu ra ma cro e co nó mi ca par ti cu lar men te ne ga ti va e a in cer te za re la ti va à mag ni tu de e

du ra ção da actual cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra (ver “Ca i xa 4.4 O incumprimento nos empréstimos ao

sector privado não financeiro: comparação da actual crise económica e financeira com a recessão de

2003”, des te Re la tó rio). Para esta ex pec ta ti va de evo lu ção mo de ra da con tri bui tam bém o fac to da evi -

dên cia apon tar para a au sên cia a ní vel agre ga do de va lo ri za ções ex ces si vas dos pre ços da ha bi ta ção

em Por tu gal e o fac to de não exis tir em Por tu gal um seg men to de mer ca do hi po te cá rio equi va len te ao

mer ca do sub pri me nor te-ame ri ca no (ver “Ca i xa 4.3 Características dos empréstimos hipotecários de

maior risco nos Estados Unidos e na Europa”, des te Re la tó rio). Acres ce tam bém a ac tu a ção das au to ri -

da des mo ne tá rias, com im pac to di rec to so bre o ser vi ço da dívida, e os programas governamentais de

apoio às famílias. Relativamente às empresas nos sectores e actividades relacionadas com o sector

imobiliário, importa sublinhar que, enquanto as empresas do sector da construção apresentam uma das

taxas de incumprimento mais elevadas, as actividades imobiliárias têm tipicamente registado das taxas

de incumprimento mais reduzidas da economia. Deve referir-se, contudo, que estes dois sectores foram

dos que apresentaram aumentos mais substanciais do incumprimento ao longo do último ano.

Ou tra ca rac te rís ti ca do cré di to em Por tu gal que pode ser um fac tor de ris co adi cio nal é a con cen tra -

ção do cré di to às so ci e da des não fi nan cei ras em ex po si ções de mon tan tes ele va dos52. Nes te con tex -

to, cer ca de me ta de do va lor dos em prés ti mos con ce di dos a em pre sas não fi nan cei ras res pe i ta a
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Gráfico 4.6.1
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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 das ac ti vi -
da des imo bi liá rias e a par ti cu la res para aqui si ção de 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 (ajustado de operações de 
titularização).

(52)  Con si de ra-se como ex po si ção face a uma de ter mi na da so ci e da de não fi nan cei ra o va lor glo bal dos em prés ti mos des sa em pre sa no sis te ma fi nan cei ro. 5252525252525252525252525252



ex po si ções cu jos mon tan tes são su pe ri o res a 10 mi lhões de eu ros (Qua dro 4.6.1), ten do sido ori gi na -

dos por me nos de 1 por cen to do nú me ro to tal de con tra par tes. Por ou tro lado, 12 por cen to dos em -

prés ti mos res pe i tam a 90 por cen to das ex po si ções de me nor di men são. Em 2008, as ex po si ções às

so ci e da des não fi nan cei ras de mon tan te mais ele va do re gis ta ram uma va ri a ção aci ma da taxa mé dia

de cres ci men to dos em prés ti mos to tais con ce di dos a este sec tor. Impor ta, nes te âm bi to, sa lien tar que 

es tes em prés ti mos são de ti dos em ge ral pe las gran des em pre sas, e que as ta xas de in cum pri men to

se en con tram en tre as mais re du zi das do sis te ma ban cá rio. Por ou tro lado, a gra vi da de da si tua ção

re ces si va vi vi da ac tu al men te ul tra pas sa lar ga men te o ob ser va do na ante rior re ces são, o que po de rá

con tri bu ir para uma maio r ma te ri a li za ção do ris co de cré di to nas gran des ex po si ções a em pre sas, em

par ti cu lar ten do em con ta a for te ex pan são do cré di to a es tas em pre sas em 2008, pe río do ca rac te ri za -

do por uma for te de sa ce le ra ção da acti vi da de eco nó mi ca. Embo ra no actual con tex to de cri se eco nó -

mi ca e fi nan cei ra exis ta o ris co de um au men to do in cum pri men to, o fac to de, ge ne ri ca men te, o

acor do de Ba si le ia II es ta be le cer re qui si tos de ca pi tal su pe ri o res para ex po si ções a em pre sas de

maio r di men são (to dos os res tan tes pa râ me tros de ris co igua is), sur ge como um mi ti gan te im por tan te

para o im pac to ad ver so so bre a es ta bi li da de fi nan cei ra de um au men to do in cum pri men to nes ta clas -

se de ris co. De fac to, se gun do as con clu sões de um es tu do onde se si mu lam os re qui si tos de ca pi tal

para o sis te ma ban cá rio por tu guês, caso o mé to do IRB de fi ni do em Ba si le ia II vi go ras se em De zem -

bro de 2007, as clas ses cor res pon den tes às ex po si ções de maio r di men são (su pe ri o res a 1 mi lhão de

eu ros) apre sen ta ri am re qui si tos de ca pi tal su pe ri o res (ver ar ti go “Ava li a ção dos re qui si tos de ca pi tal

sob Ba si le ia II: o caso por tu guês”, des te Re la tó rio53). Con vém, po rém, sa lien tar que nes te es tu do ape -

nas um ter ço das ex po si ções su pe ri o res a dez mi lhões de eu ros se en con tra en qua dra do na clas se
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Quadro 4.6.1

EMPRÉSTIMOS A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS, POR DIMENSÃO DAS EXPOSIÇÕES (a)

Taxas de variação homóloga, em percentagem 
(b)

Por me mó ria (em De zem bro 2008):

Dez-07 Dez-08 Limite inferior (e)

(103€)

Saldo médio

(103€)

Peso do saldo

no total (%)

Total 11.9 10.6 100

Gran des ex po si ções (ex po si ções de mon tan te su pe rior

ao quan til 90) (c) 12.0 11.1  475 3 893 88

das quais: exposições muito grandes (exposições de

montante superior ao quantil 99) (c) 13.1 13.7 6 411 24 960 57

das quais: maiores exposições (exposições de

montante superior ao quantil 99.5) (c) 13.6 14.6 12 368 41 107 47

das quais: máximas exposições (exposições de

montante superior ao quantil 99.9) (c) 14.9 14.7 47 256 116 595  26

Pe que nas ex po si ções (d) 11.1 6.9 - 56 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), sen do cada ex po si ção ca rac te ri za da pelo va lor to tal dos em prés ti mos do sis te ma fi -
nan cei ro face a uma de ter mi na da so ci e da de não fi nan cei ra. Fo ram con si de ra dos como ele men tos do sis te ma fi nan cei ro to dos os 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. (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 2008, as ta xas de va ri a ção das ex po si ções to tais, em cada pe río do. (c) Qu an 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 cento das
empresas com dívida junto das instituições participantes na CRC. (e) Montante da exposição de menor valor do conjunto das exposições consideradas no quantil.

(53) Uma des cri ção mais de ta lha da pode ser en con tra da em Antão, P. e La cer da, A. (2009), “Cre dit Risk and Ca pi tal Re qui re ments for the Por tu gue se Ban king
System", Ban co de Por tu gal, Wor king Pa per n. 8. 535353535353535353535353



de fi ni da por Ba si le ia II como re fe ren te às gran des em pre sas e à qual cor res pon dem maio res re qui si -

tos de ca pi tal, para va lo res igua is dos restantes parâmetros de risco54. 

Des de o fi nal de 2007 os ní veis de in cum pri men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro re gis ta ram acrés ci -

mos subs tan ci a is, ul tra pas san do os ve ri fi ca dos du ran te a re ces são de 2003, mas man ten do-se ain da

as sim em va lo res re la ti va men te con ti dos (ver “Ca i xa 4.4 O incumprimento nos empréstimos ao sector

privado não financeiro: comparação da actual crise económica e financeira com a recessão de 2003,

des te Re la tó rio”). Enquan to em De zem bro de 2007 os em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça

du vi do sa re pre sen ta vam cer ca de 1.5 por cen to dos em prés ti mos to tais, cor ri gi dos de ti tu la ri za ção,

em De zem bro de 2008 essa pro por ção as cen dia a cer ca de 2.0 por cen to. Em Março de 2009 esse in -

di ca dor re gis tou o va lor de 2.5 por cen to. Este com por ta men to vem re ver ter a ten dên cia de li gei ra di -

mi nui ção ob ser va da des de o iní cio de 2004 (Grá fi co 4.6.2). O au men to do in cum pri men to no úl ti mo

ano pode ser tam bém afe ri do pelo flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos so bre o mon tan te glo -

bal dos em prés ti mos, ajus ta dos de ti tu la ri za ção, que em 2008 re gis tou o va lor de 1 por cen to, face a

cer ca de 0.5 por cen to em 2007 (Grá fi co 4.6.2). Em Março de 2009, o flu xo de no vos em prés ti mos

ven ci dos re pre sen ta va cer ca de 1.1 por cen to do to tal de em prés ti mos, re gis tan do-se o va lor mais ele -

va do da dé ca da. Este in di ca dor de in cum pri men to é par ti cu lar men te re le van te para ava li ar o in cum -

pri men to no sis te ma fi nan cei ro, uma vez que não é in flu en ci a do pe los cré di tos aba ti dos pe los ban cos, 

que se en con tram to tal men te pro vi si o na dos, ao con trá rio do que acon te ce ao rá cio de em prés ti mos

ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa so bre em prés ti mos to tais. Inde pen den te men te da fase do ci -

clo eco nó mi co, as so ci e da des não fi nan cei ras apre sen tam ha bi tu al men te ní veis de in cum pri men to

su pe ri o res aos dos par ti cu la res, dada a do mi nân cia do cré di to à ha bi ta ção nes te úl ti mo caso, sen do

que am bos os seg men tos re gis ta ram au men tos sig ni fi ca ti vos em 2008 e nos pri me i ros me ses de

2009. Des ta for ma, en quan to em De zem bro de 2007 o flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos

cor res pon dia a 0.6 por cen to dos em prés ti mos con ce di dos a empresas não financeiras, em

Dezembro de 2008 este valor ascendia a 1.3 por cento. O mesmo rácio referente aos particulares

aumentou no mesmo período de 0.4 por cento para 0.7 por cento. Dentro do crédito a particulares, o

incumprimento no crédito à habitação aumentou ligeiramente enquanto o crédito ao consumo e outros 

fins apresentou um aumento significativo. 

O au men to do in cum pri men to no cré di to to tal foi evi den ci a do quer pe los cin co maio res gru pos ban cá -

rios quer pe las res tan tes ins ti tui ções fi nan cei ras (Grá fi co 4.6.3), ape sar des tas re gis ta rem um au men -

to maio r do rá cio de in cum pri men to. Este fac to re sul ta da di fe ren te com po si ção das car te i ras de

cré di to e do ní vel de in cum pri men to as so ci a do a cada uma das ca te go ri as. Assim, no fi nal de 2008, os 

cin co maio res gru pos ban cá rios de ti nham cer ca de 80 por cen to do cré di to para aqui si ção de ha bi ta -

ção, que é tra di ci o nal men te o cré di to com ní veis de in cum pri men to mais re du zi dos, mas ape nas cer -

ca de 54 por cen to no cré di to ao con su mo e ou tros fins, con fir man do o peso de cres cen te evi den ci a do

nos úl ti mos anos pe los cin co maio res gru pos ban cá rios nes te seg men to. Ti pi ca men te, este é o seg -

men to de mer ca do com maio res ta xas de in cum pri men to. Re la ti va men te às so ci e da des não fi nan cei -

ras, que apre sen tam rá cios de in cum pri men to in ter mé dios, os cin co maio res gru pos bancários

detinham em Dezembro de 2008 cerca de 68 por cento dos empréstimos concedidos, apresentando

uma tendência de diminuição ligeira ao longo dos últimos anos. 

Em ter mos de co ber tu ra de ris co de cré di to por pro vi sões, não obs tan te o au men to ob ser va do dos in -

di ca do res de in cum pri men to, as pro vi sões es pe cí fi cas para cré di to ven ci do e de co bran ça du vi do sa

re gis ta ram uma re la ti va es ta bi li da de ao lon go de 2008, man ten do-se aci ma dos mí ni mos re gu la men -
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(54)  No es tu do re fe ri do, a uni da de de es tu do é a ex po si ção de cada gru po fi nan cei ro a uma de ter mi na da em pre sa, en quan to que nes ta sec ção se con si de ra
como uni da de de es tu do a ex po si ção do sis te ma fi nan cei ro face a uma em pre sa. 545454545454545454545454



ta res es ta be le ci dos pelo Ban co de Por tu gal (Grá fi co 4.6.4)55. Con si de ran do as pro vi sões em per cen -

ta gem dos em prés ti mos con ce di dos pelo sis te ma ban cá rio, re gis tou-se ao lon go de 2008 um

acrés ci mo quer das pro vi sões mí ni mas quer das pro vi sões exis ten tes, re la ti va men te ao pe río do ho -

mó lo go de 2007. Em De zem bro de 2008, as pro vi sões exis ten tes eram cer ca de 1.24 por cen to dos

em prés ti mos, que com pa ra com 1.11 de pro vi sões exi gi das. Re la ti va men te ao va lor das pro vi sões em 

per cen ta gem do cré di to em in cum pri men to, ve ri fi cou-se uma di mi nui ção das pro vi sões exis ten tes em

cada um dos tri mes tres de 2008, face ao pe río do ho mó lo go de 2007. Po rém, o de crés ci mo das pro vi -

sões mí ni mas em De zem bro de 2008 le vou a que a di fe ren ça en tre pro vi sões mí ni mas e obri ga tó ri as

fos se ape nas mar gi nal men te in fe rior ao ob ser va do em De zem bro de 2007. Note-se que esta re la ti va

es ta bi li da de ocor reu num con tex to de au men to de rá cios de in cum pri men to, me di do pelo peso dos

em prés ti mos com in cum pri men to nos em prés ti mos to tais, sen do trans ver sal à ge ne ra li da de das ins ti -

tui ções fi nan cei ras (Grá fi cos 4.6.5 e 4.6.6). Este per fil foi ob ser va do quer uti li zan do va lo res bru tos

quer uti li zan do va lo res lí qui dos de pro vi sões específicas para crédito. É também de salientar um

crescimento superior a 20 por cento da dotação de imparidade e de provisões para crédito vencido,

em base consolidada, em 2008, reflectindo não apenas situações de incumprimento efectivas mas

também potenciais.
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Gráfico 4.6.2

INCUMPRIMENTO NO CRÉDITO AO SECTOR

PRIVADO NÃO FINANCEIRO RESIDENTE
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Rácio de incumprimento (a)

Fluxo anual de novos empréstimos vencidos e de
cobrança duvidosa (esc.dir.) (b)

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota:  (a) Rá cio de fi ni do como em prés ti mos e ju ros ven ci dos e ou tros em prés ti mos de
co bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri gi dos de ti tu la ri za ção, ao
sec tor pri va do não fi nan cei ro re si den te. (b) Esti ma ti vas do flu xo anual de no vos em prés -
ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri -
gi dos de ti tu la ri za ção. A es ti ma ti va do flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos e
ou tros de co bran ça du vi do sa foi cal cu la da ajus tan do a va ri a ção do sal do de em prés ti mos 
ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa dos aba ti men tos ao ac ti vo, das re clas si fi ca ções
e, a par tir de De zem bro de 2005, das 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, reportados em base
trimestral conforme a Instrução nº2/2007 do Banco de Portugal e com informação
disponível apenas até Dezembro de 2008.

Gráfico 4.6.3
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Rá cio de fi ni do como em prés ti mos e ju ros ven ci dos e ou tros em prés ti mos de co -
bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri gi dos de ti tu la ri za ção, ao sec -
tor privado não financeiro residente.

(55)  A aná li se apre sen ta da nes te pa rá gra fo uti li za o con ce i to pru den ci al de cré di to com in cum pri men to, que com pre en de o cré di to ven ci do há mais de 90 dias e 
o cré di to de co bran ça du vi do sa re clas si fi ca do como ven ci do para efe i tos de pro vi si o na men to, nos ter mos de fi ni dos pelo Avi so nº3/95, do Ban co de
Por tu gal. Para mais de ta lhes con sul tar a ins tru ção nº16/2004 e o Avi so nº3/95 em www.bportugal.pt/servs/sibap/sibap_p.htm. 555555555555555555555555



Exposição ao sector dos Particulares e respectivo incumprimento

Em 2008 a taxa de crescimento dos empréstimos a particulares registou uma diminuição significativa,

observando-se no final do ano um valor de cerca de 5 por cento, que compara com 9 por cento em

2007. A desaceleração registada insere-se na tendência iniciada em meados de 2006, tendo-se clara-

mente acentuado na segunda metade de 2008. Considerando a desagregação do crédito a particula-

res em crédito à habitação e crédito para consumo e outros fins, verifica-se que ambos os segmentos

de crédito registaram abrandamentos significativos. Assim, a taxa de crescimento do crédito à habita-

ção em Dezembro de 2008 foi de cerca de 4 por cento (o que compara com 8 por cento em Dezembro
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Gráfico 4.6.5

DISTRIBUIÇÃO EMPÍRICA DOS EMPRÉSTIMOS

COM INCUMPRIMENTO/EMPRÉSTIMOS TOTAIS
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Gráfico 4.6.6

DISTRIBUIÇÃO EMPÍRICA DOS EMPRÉSTIMOS

COM INCUMPRIMENTO/EMPRÉSTIMOS TOTAIS

Valores líquidos de provisões específicas
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Distribuição empírica recorrendo a um Kernel gaussiano que pondera as instituições pelo total do crédito.

Gráfico 4.6.4

PROVISIONAMENTO ESPECÍFICO DO CRÉDITO
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de 2007), e a taxa de cres ci men to ao cré di to para con su mo e ou tros fins si tuou -se em 6 por cen to,

face a 11 por cen to re gis ta do em fins de 2007 (Grá fi cos 4.6.7 e 4.6.8). Já em Março de 2009, as ta xas

de cres ci men to dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção e para con su mo e ou tros fins re du zi -

ram-se adi cio nal men te para cer ca de 3 por cen to em qual quer dos seg men tos. A di nâ mi ca mais re -

cen te dos em prés ti mos (ava li a da pe las ta xas de va ri a ção tri mes tral anu a li za das e calculadas com

base em valores dessazonalizados) aponta claramente para reduções adicionais nas taxas de

variação anual no decurso dos próximos meses (Gráficos 4.6.7 e 4.6.8).

O per fil de de sa ce le ra ção dos em prés ti mos a par ti cu la res foi ob ser va do quer pe los cin co maio res gru -

pos ban cá rios quer pe las res tan tes ins ti tui ções fi nan cei ras do sis te ma, ten do es tas apre sen ta do um

abran da men to mui to me nos pro nun ci a do. Assim, as ins ti tui ções de me nor di men são re gis ta ram ta xas 

de cres ci men to dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção e dos em prés ti mos para con su mo e ou -

tros fins su pe ri o res às ob ser va das para os cin co maio res ban cos (Grá fi cos 4.6.9 e 4.6.10). A di fe ren ça 

en tre a taxa de cres ci men to dos em prés ti mos con ce di dos pe los 5 maio res gru pos ban cá rios e a taxa

de cres ci men to dos em prés ti mos con ce di dos pe las res tan tes ins ti tui ções é su pe rior no seg men to em -

prés ti mos para con su mo e ou tros fins do que no seg men to de cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção. De

fac to, os em prés ti mos para con su mo e ou tros fins con ce di dos pe los 5 maio res gru pos ban cá rios re -

gis ta ram em De zem bro de 2008 uma taxa de cres ci men to de 1 por cen to, que com pa ra com 13 por

cen to nas res tan tes ins ti tui ções fi nan cei ras. As di fe ren ças evi den ci a das pe los dois gru pos de ins ti tui -

ções po dem es tar a re flec tir di fe ren ças nos cri té ri os de apro va ção de cré di to, sen do que os cin co

maio res gru pos ban cá rios de ve rão es tar a res trin gir es ses cri té ri os de for ma mais mar ca da do que os

res tan tes. De fac to, 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 

re a li za do aos cin co maio res gru pos ban cá rios, ter-se-á ve ri fi ca do no de cur so de 2008 um au men to si -

gni fi ca ti vo da res tri ti vi da de nos cri té ri os de con ces são do cré di to ao sec tor dos par ti cu la res (Grá fi co

4.6.11). Si mul ta ne a men te, tam bém re por ta ram uma me nor pro cu ra de empréstimos bancários por

parte dos particulares, sobretudo no segmento da habitação, de forma progressivamente mais forte
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Gráfico 4.6.7

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A PARTICULARES

Para aquisição de habitação 
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Gráfico 4.6.8

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A PARTICULARES

Para consumo e outros fins
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: As ta xas de va ri a ção anual e tri mes tral 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 mês, ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za -
ção, e tran sac ções men sa is, as quais são cal cu la das a par tir de sal dos cor ri gi dos de re -
clas si fi ca ções, de aba ti men tos ao ac ti vo e de re a va li a ções cam bi a is e de pre ço. A taxa
de va ri a ção tri mes tral é ajustada de sazonalidade. Último valor: Março de 2009.

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: As ta xas de va ri a ção anual e tri mes tral 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 mês, ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za -
ção, e tran sac ções men sa is, as quais são cal cu la das a par tir de sal dos cor ri gi dos de re -
clas si fi ca ções, de aba ti men tos ao ac ti vo e de re a va li a ções cam bi a is e de pre ço. A taxa
de va ri a ção tri mes tral é ajustada de sazonalidade. Último valor: Março de 2009.



ao longo de 2008, o que surge em linha com o perfil de progressivo abrandamento na evolução

intra-anual dos empréstimos a particulares (Gráficos 4.6.7 e 4.6.8). 

De acor do com os re sul ta dos do re fe ri do in qué ri to, o au men to dos cus tos de fi nan cia men to e res tri -

ções de ba lan ço bem como uma ava li a ção me nos fa vo rá vel dos ris cos as so ci a dos à evo lu ção da eco -

no mia fo ram os prin ci pais fac to res in du to res da apli ca ção de cri té ri os mais res tri ti vos na con ces são

de cré di to. No que res pe i ta aos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, tam bém os ris cos as so ci a -

dos à evo lu ção do mer ca do da ha bi ta ção con di ci o na ram ne ga ti va men te a con ces são de cré di to. Re -

la ti va men te ao cré di to ao con su mo e ou tros fins, a me nor ca pa ci da de dos con su mi do res em

as se gu ra rem o ser vi ço da dí vi da, bem como os ris cos as so ci a dos às ga ran ti as exi gi das, fo ram re por -

ta dos como fac to res sub ja cen tes a uma maio r res tri ti vi da de na con ces são de cré di to. Em con se quên -

cia, e no que res pe i ta ao cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção, os ban cos re ve la ram ser mais exi gen tes 

re la ti va men te às ga ran ti as pres ta das, ao rá cio en tre o va lor do em prés ti mo e o va lor da ha bi ta ção a fi -

nan ci ar e ao cus to co bra do por uni da de de ris co (Grá fi co 4.6.11). Re la ti va men te ao cré di to para con -

su mo e ou tros fins, os cinco grupos bancários inquiridos responderam ter reflectido o aumento do

risco de crédito nos spreads praticados em novas operações, bem como em comissões e outros

encargos não relacionados com juros.

De fac to, ao lon go de 2008 e nos pri me i ros me ses de 2009 re gis ta-se um au men to dos spreads pra ti -

ca dos quer nos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção quer nos em prés ti mos para con su mo e ou -

tros fins (Grá fi cos 4.6.12 e 4.6.13). Assim, en quan to em De zem bro de 2007 o di fe ren cial en tre a taxa

de juro de no vas ope ra ções de cré di to à ha bi ta ção e a Eu ri bor a 6 me ses era de 0.4 pon tos per cen -

tuais, esse di fe ren cial au men tou para 1.6 pon tos per cen tuais em De zem bro de 2008. Nos pri me i ros

me ses de 2009 este di fe ren cial re gis tou um va lor (mé dio) in fe rior, sen do cer ca de 1.2 pon tos per cen -

tuais. Não obs tan te par te dos au men tos mais re cen tes do di fe ren cial es tar a re flec tir os des fa sa men -

tos na trans mis são às ta xas ban cá rias das for tes des ci das das ta xas de juro do BCE e do pré mio de

ris co no mer ca do mo ne tá rio, será de es pe rar uma es ta bi li za ção des te di fe ren cial em ní veis su pe ri o res 
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Gráfico 4.6.9

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DOS EMPRÉSTIMOS A 

PARTICULARES

Para aquisição de habitação
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Gráfico 4.6.10

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DOS EMPRÉSTIMOS A 

PARTICULARES

Para consumo e outros fins
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota:  A taxa de va ri a ção anual é cal cu la da com base na re la ção en tre sal dos de em -
prés ti mos ban cá rios em fim de mês, ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za ção, e tran sac -
ções men sa is, as quais são cal cu la das a par tir de sal dos cor ri gi dos de re clas si fi ca ções e
de aba ti men tos ao activo.  Último valor: Dezembro de 2008.
 

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota:  A taxa de va ri a ção anual é cal cu la da com base na re la ção en tre sal dos de em -
prés ti mos ban cá rios em fim de mês, ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za ção, e tran sac -
ções men sa is, as quais são cal cu la das a par tir de sal dos cor ri gi dos de re clas si fi ca ções e
de aba ti men tos ao activo.  Último valor: Dezembro de 2008.



aos observados nos anos mais recentes, dado o actual contexto de crise económica e financeira e o

consequente aumento do risco de crédito. Relativamente ao crédito para consumo, o spread pratica-

do em novas operações passou de 5.6 pontos percentuais em Dezembro de 2007 para 7.1 pontos

percentuais em Dezembro de 2008 e, mais recentemente, 7.8 pontos percentuais em Março de 2009.

O acréscimo da materialização do risco de crédito encontra-se reflectido na taxa de incumprimento,

medida pelo rácio de créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa como percentagem do valor

dos empréstimos ajustados de titularização, que atingiu no final de 2008 um valor próximo do regista-

do em 2003, interrompendo a tendência de diminuição observada desde então (ver Gráfico 4.6.14 e

“Caixa 4.4 O incumprimento nos empréstimos ao sector privado não financeiro: comparação da actual

crise económica e financeira com a recessão de 2003”, deste Relatório). O acréscimo do incumpri-

mento surgiu num contexto de taxas de juro mais elevadas, que vieram criar uma pressão adicional

sobre as famílias que nos últimos anos têm utilizado o crédito bancário como forma de manter o dina-

mismo do seu perfil de consumo. O agravamento do incumprimento foi particularmente gravoso no

segmento crédito para consumo e outros fins, registando em Dezembro de 2008 uma taxa de incum-
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Gráfico 4.6.11

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO

Empréstimos a Particulares - Habitação

Critérios

Crédito à habitação

Factores determinantes

Custo de financiamento e restrições de balanço

Concorrência de outras instituições bancárias

Concorrência de instituições financeiras não bancárias

Riscos associados a expectativas quanto à actividade económica em geral

Riscos associados a perspectivas para o mercado da habitação

Condições

Spread aplicado nos empréstimos de risco médio

Spread aplicado nos empréstimos de maior risco

Garantias exigidas

Rácio entre o valor do empréstimo e o valor da garantia

Maturidade

Comissões e outros encargos não relacionados com taxas de juro

+ res trit ividade - res trit ividade
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Empréstimos a Particulares - Consumo e outros fins

Critérios

Crédito ao consumo e outros empréstimos

Factores determinantes

Custo de financiamento e restrições de balanço

Concorrência de outras instituições bancárias

Concorrência de instituições financeiras não bancárias

Riscos assciados a expectativas quanto à actividade económica em geral

Capacidade dos consumidores de assegurarem o serviço da dívida

Riscos associados às garantias exigidas

Condições

Spread aplicado nos empréstimos de risco médio

Spread aplicado nos empréstimos de maior risco

Garantias exigidas

Maturidade

Comissões e outros encargos não relacionados com taxas de juro

+ res trit ividade - res trit ividade

Fonte: Banco de Portugal.
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pri men to de 4.7 por cen to, face a 3.6 por cen to em De zem bro de 2007. O cré di to para aqui si ção de ha -

bi ta ção tam bém re gis tou um au men to do in cum pri men to, em bo ra de for ma mui to mais mo de ra da.

Assim, no fi nal de 2008, os em prés ti mos ven ci dos e de co bran ça du vi do sa re pre sen ta vam cer ca de

1.3 por cen to dos em prés ti mos con ce di dos, con tra 1.1 por cen to em De zem bro de 2007. A su bi da da

ma te ri a li za ção do ris co de cré di to é ain da mais evi den te se se ana li sar o flu xo de no vos cré di tos ven -

ci dos e de co bran ça du vi do sa, que no fi nal de 2008 apre sen ta va lo res su pe ri o res aos de 2003

(Gráfico 4.6.15). Assim, enquanto que em 2007 os novos créditos vencidos e de cobrança duvidosa

representaram 0.4 por cento dos empréstimos concedidos a particulares (ajustado de titularização),

em 2008 esse valor ascendia a cerca de 0.7 por cento. 

A actual con jun tu ra ma cro e co nó mi ca des fa vo rá vel e a in cer te za re la ti va à ex ten são das re per cus sões 

da cri se fi nan cei ra so bre a acti vi da de eco nó mi ca e o de sem pre go ten de rão a ge rar um au men to do in -

cum pri men to no seg men to de cré di to a par ti cu la res, que de ve rá con tu do man ter-se em ní veis con ti -

dos. Para tal con tri bui o fac to de gran de par te dos em prés ti mos a par ti cu la res ser para aqui si ção de

ha bi ta ção pró pria e a maio r par te dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção ter as so ci a das ta xas

de juro va riá veis, sen do os pe río dos de re fi xa ção pre do mi nan te de três e seis me ses, o que se re ve la

fa vo rá vel no qua dro actual de re du ção de ta xas de juro, que de ve rão man ter-se em ní veis bai xos no

con tex to do actual ce ná rio ma cro e co nó mi co (ver “Ca i xa 4.2 Principais características dos

empréstimos a particulares para aquisição de habitação em Portugal”, des te Re la tó rio). Além dis so,

as fa mí lias por tu gue sas com ren di men tos mais bai xos têm uma par ti ci pa ção pou co ac ti va no mer ca -

do de cré di to imo bi liá rio, em com pa ra ção com as fa mí lias de ren di men to mais ele va do ou com a si tua -

ção mé dia na área do euro. Acres ce ain da o fac to de não exis tir em Por tu gal um seg men to de

em prés ti mos hi po te cá ri os sub pri me (ver “Ca i xa 4.3 Características dos empréstimos hipotecários de

maior risco nos Estados Unidos e na Europa", des te Re la tó rio). Fi nal men te, a evi dên cia dis po ní vel su -
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Gráfico 4.6.12

TAXAS DE JURO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A 

PARTICULARES PARA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: (a) Di fe ren cial en tre a taxa de juro de no vas ope ra ções e a Eu ri bor a 6 me ses.
Últi mo va lor: Março de 2009.

Gráfico 4.6.13

TAXAS DE JURO  DE NOVAS OPERAÇÕES DE

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PARTICULARES
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) TAEG: Taxa anual de en car gos efec ti va glo bal. (b) Taxa de juro mé dia cal cu -
la da com base nas ta xas de no vos em prés ti mos por pra zo de fi xa ção ini cial da taxa, pon -
de ra dos pe los mon tan tes de no vas ope ra ções em cada pra zo. (c) O di fe ren cial de taxa
de juro (bar ra in fe rior) foi es ti ma do uti li zan do, res pec ti va men te, a Eu ri bor a 6 me ses, a
Eu ri bor a 1 ano e a taxa de ren di bi li da de das obri ga ções de Te sou ro por tu gue sas com
pra zo re si du al de 5 anos, nos ca sos em que o pra zo de fi xa ção ini cial da taxa é 1 ano, en -
tre 1 e 5 anos e a mais de 5 anos. (d) O di fe ren cial TAEG (bar ra su pe rior) cor res pon de ao
di fe ren cial en tre a TAEG e a taxa de juro mé dia das no vas ope ra ções de em prés ti mos
para con su mo. (e) Os diferenciais referem-se à escala direita. Último valor: Março de
2009.



ge re a au sên cia de va lo ri za ções ex ces si vas nos pre ços da ha bi ta ção a ní vel agre ga do. Assim, apesar 

de num futuro próximo ser esperado um aumento do desemprego com impacto sobre a taxa de

esforço de algumas famílias portuguesas, não se perspectiva que esta situação tenha um impacto

adverso substancial do ponto de vista da estabilidade financeira. 

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 ban cá rios a so ci e da des não fi nan cei ras re gis ta ram du ran te os pri me i ros me ses de

2008 acrés ci mos mui to for tes, exi bin do uma de sa ce le ra ção a par tir de Março que se tor nou mais mar -

ca da a par tir do úl ti mo tri mes tre. Em De zem bro de 2008, os em prés ti mos ban cá rios a so ci e da des não

fi nan cei ras re gis ta ram uma taxa de cres ci men to de cer ca de 11 por cen to, cla ra men te aci ma da taxa

de cres ci men to dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção e do cré di to para con su mo e ou tros

fins, sen do ape nas mar gi nal men te in fe rior à ob ser va da em 2007. Em Março de 2009, a ten dên cia de

de sa ce le ra ção dos em prés ti mos ban cá rios às so ci e da des fi nan cei ras acen tuou -se, re gis tan do-se

uma taxa de va ri a ção ho mó lo ga de 7.5 por cen to. A taxa de va ri a ção tri mes tral anu a li za da, cal cu la da

so bre va lo res cor ri gi dos de sa zo na li da de, regista a mesma tendência, antevendo uma desaceleração 

adicional do crédito às sociedades não financeiras nos próximos meses (Gráfico 4.6.16). 

A ex po si ção do sis te ma ban cá rio às dí vi das das so ci e da des não fi nan cei ras não se cin ge à ex po si ção

por via de em prés ti mos, dado que o fi nan cia men to dos ban cos às so ci e da des não fi nan cei ras en vol -

veu a aqui si ção de vo lu mes subs tan ci a is de dí vi da ti tu la da, com es pe cia l des ta que para o pa pel co -

mer ci al56. De fac to, no con tex to da actual cri se, o pa pel co mer ci al as su miu um pa pel im por tan te como
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Gráfico 4.6.14

RÁCIO DE INCUMPRIMENTO NOS EMPRÉSTIMOS
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Total Habitação Consumo e outros fins

Fon te: Ban co de Por tu gal
Nota: Rá cio de fi ni do como em prés ti mos e ju ros ven ci dos e ou tros em prés ti mos de co -
bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri gi dos de ti tu la ri za ção, a par ti -
cu la res. Último valor: Março de 2009.

Gráfico 4.6.15

FLUXO ANUAL DE EMPRÉSTIMOS VENCIDOS E

OUTROS DE COBRANÇA DUVIDOSA
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Esti ma ti vas do flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça
du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri gi dos de ti tu la ri za ção. A es ti ma ti va do
flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa foi cal cu la da
ajus tan do a va ri a ção do sal do de em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa
dos aba ti men tos ao ac ti vo, das re clas si fi ca ções e, a par tir de De zem bro de 2005, das
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 dos em base tri mes tral con for me a Instru ção nº2/2007
do Banco de Portugal e com informação disponível apenas até Dezembro de 2008.
Último valor: Março de 2009.

(56) No final de 2008, o papel comercial emitido pelas sociedades não financeiras representava cerca de 85 por cento dos títulos de dívida emitidos por este
sector na carteira dos bancos, tendo esse peso registado um acréscimo de cerca de 5 p.p. durante o ano.



instrumento de financiamento de curto prazo das sociedades não financeiras, o que em parte poderá

estar associado às dificuldades de emissão de títulos de dívida por prazos mais longos, registando

uma taxa de crescimento de cerca de 20 por cento em Dezembro de 2008. Este valor compara com

um crescimento de 25 por cento em Dezembro de 2007. Relativamente ao sector de actividade dos

emitentes do papel comercial, verifica-se que o papel comercial é sobretudo emitido pelas sociedades

gestoras das participações sociais e por empresas nos sectores “Transportes, correios e telecomuni-

cações” e “Produção e distribuição de electricidade, gás e água” (Gráfico 4.6.17). Esta decomposição

corrobora a importância do papel comercial como instrumento de financiamento de curto prazo de
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Gráfico 4.6.17

PAPEL COMERCIAL

Saldos em final de ano, decompostos por sector de actividade do emitente
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Fonte: Banco de Portugal.

Nota: Algumas empresas pertencentes ao agregado designado por outras actividades de serviços prestados principalmente às empresas foram reclassificadas de acordo com o que se

entendeu ser a sua actividade principal.

Actividades imobiliárias

Construção

Comércio, alojamento e restauração

Produção e distribuição de electricidade, gás e água

Indústrias transformadoras

Transportes, correios e telecomunicações

Outras actividades de serviços prestados principalmente as empresas

Outros serviços

Gráfico 4.6.16

CRÉDITO CONCEDIDO A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Fonte: Banco de Portugal.

Notas: (a) A taxa de variação anual é calculada com base na relação entre saldos de empréstimos bancários (ou saldo de empréstimos bancários e papel comercial detido pelo sistema

bancário) em fim de mês, ajustados de operações de titularização, e transacções mensais, as quais são calculadas a partir de saldos corrigidos de reclassificações e de abatimentos ao

activo. (b) O papel comercial detido pelos bancos é medido pelos títulos de prazo inferior a uma ano emitidos pelas sociedades não financeiras e pertencentes às carteiras das

instituições financeiras.

Taxa de variação anual dos empréstimos (a)

Taxa de variação trimestral anualizada dos empréstimos (a)

Taxa de variação anual dos empréstimos e do papel comercial detido
pelo sistema bancário (a), (b)



gran des em pre sas. Actu al men te, os ban cos apre sen tam-se como os maio res to ma do res des te ins -

tru men to, ten dên cia que se tem acen tu a do nos úl ti mos anos. De fac to, em De zem bro de 2008, cer ca

de 65 por cen to do pa pel co mer ci al era de ti do pelo sis te ma ban cá rio, o que com pa ra com 56 por cen to 

e 47 por cen to em 2007 e 2006, res pec ti va men te. Em con se quên cia, re gis ta-se um au men to do peso

do pa pel co mer ci al no cré di to con ce di do às so ci e da des não fi nan cei ras (Grá fi co 4.6.18). Nes te con -

tex to, im por ta ana li sar um agre ga do mais lato de fi nan cia men to dos ban cos às so ci e da des não fi nan -

cei ras, que en glo ba quer os em prés ti mos quer os tí tu los de dí vi da de cur to pra zo emi ti dos por este

sector e detidos pelos bancos. Este agregado regista crescimentos elevados da exposição do sector

bancário às sociedades não financeiras, evidenciando o mesmo perfil de evolução que os

empréstimos bancários, ou seja, taxas de crescimento mais elevadas no início de 2008 e uma

posterior desaceleração (Gráfico 4.6.16).

A taxa de cres ci men to dos em prés ti mos às so ci e da des não fi nan cei ras não foi uni for me para os di fe -

ren tes sec to res de acti vi da de e por di men são das ex po si ções. Em par ti cu lar, os cré di tos de maio r va -

lor apre sen ta ram ta xas de cres ci men to mais ele va das. De fac to, o con jun to dos em prés ti mos

su pe ri o res a 10 mi lhões de eu ros au men tou cer ca de 14 por cen to em 2008, po den do es tar a re flec tir

o fac to de as em pre sas de maio r di men são te rem en fren ta do al gu ma di fi cul da de na co lo ca ção da dí vi -

da ti tu la da no mer ca do (Qua dro 4.6.1). Re la ti va men te à con cen tra ção por sec to res de acti vi da de dos

em prés ti mos às so ci e da des não fi nan cei ras, ve ri fi ca-se que a cons tru ção e as ac ti vi da des

imobiliárias representam cerca de 40 por cento do crédito concedido às sociedades não financeiras

(Quadro 4.6.2). 

Em 2008, o cres ci men to do cré di to con ce di do pe los cin co maio res gru pos ban cá rios por tu gue ses si -

tuou -se cla ra men te aba i xo do ob ser va do no caso das res tan tes ins ti tui ções fi nan cei ras, ten do o cré di -

to con ce di do por es tas úl ti mas re gis ta do uma va ri a ção de 16 por cen to em 2008 (que com pa ra com 13 

por cen to em 2007). Este per fil con tras ta com o evi den ci a do para o sis te ma ban cá rio glo bal men te

con si de ra do que em 2008 re gis tou uma de sa ce le ra ção face a 2007 (Grá fi co 4.6.19). Este com por ta -
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Gráfico 4.6.18

PESO DO PAPEL COMERCIAL DETIDO PELOS

BANCOS NO CRÉDITO CONCEDIDO ÀS

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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TOTAL

Outros bancos

5 maiores grupos bancários

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: Con si de ra-se como cré di to a soma dos em prés ti mos con ce di dos e do pa pel co -
mer ci al de ti do pe los ban cos, sen do este úl ti mo me di do pe los tí tu los de pra zo in fe rior a
um ano emi ti dos pe las so ci e da des não fi nan cei ras e per ten cen tes às carteiras das
instituições financeiras.



men to é tí pi co de pe río dos re ces si vos, nos quais as ins ti tui ções de me nor di men são ten dem a aco mo -

dar par te da re du ção dos em prés ti mos evi den ci a da pe las maio res ins ti tui ções. Re la ti va men te às

emis sões de pa pel co mer ci al de ti das pelo sis te ma ban cá rio, ve ri fi ca-se que os cin co maio res gru pos

ban cá rios de ti nham em De zem bro de 2008 cer ca de 72 por cen to do pa pel co mer ci al emi ti do pe las

so ci e da des não fi nan cei ras e na pos se do sis te ma ban cá rio. Esta pro por ção re pre sen ta uma di mi nui -
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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

2004 2005 2006 2007 2008 Peso no total  

Jun. Dez. Dez. 2008

Total 2.5 5.0 7.1 11.2 12.3 10.6 100.0

Por sector de actividade (b)

Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 5.0 4.5 10.0 16.1 20.7 22.0 1.7

Indústrias extractivas -6.7 0.6 -5.1 4.5 12.4 13.9 0.4

Indústrias transformadoras -3.8 -3.0 0.7 7.9 5.9 7.7 12.6

Produção e distribuição de electricidade, gás e água -2.0 37.9 -11.3 13.7 31.8 47.8 2.8

Construção 6.0 10.7 5.4 10.7 12.8 8.6 19.2

Serviços 3.2 4.2 9.9 11.8 12.7 10.2 63.3

dos quais:

Actividades imobiliárias 13.9 11.9 12.9 14.4 14.2 8.5 19.7

Outras actividades de serviços prestados

principalmente a empresas -1.7 6.7 13.8 16.6 13.1 14.0 15.2

Comércio, alojamento e restauração 2.0 3.1 7.1 6.3 10.9 7.5 17.3

Transportes, correios e telecomunicações -4.5 -10.6 0.7 11.0 14.6 18.3 5.9

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. 

Gráfico 4.6.19

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONCEDIDOS A

SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

Taxa de variação anual

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

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

 Total
 5 maiores grupos bancários

 Outros bancos

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota:  A taxa de va ri a ção anual é cal cu la da com base na re la ção en tre sal dos de em -
prés ti mos ban cá rios em fim de mês, ajus ta dos de ope ra ções de ti tu la ri za ção, e tran sac -
ções men sa is, as quais são cal cu la das a par tir de sal dos cor ri gi dos de re clas si fi ca ções e
de aba ti men tos ao activo. Último valor: Dezembro 2008.



ção face ao peso de 77 por cen to re gis ta do em De zem bro de 2007. Para os cin co maio res gru pos

ban cá rios, re gis tou-se ao lon go de 2008 uma di mi nui ção do con tri bu to do pa pel co mer ci al para a taxa

de cres ci men to dos cré di tos con ce di dos às so ci e da des não fi nan cei ras (Grá fi co 4.6.20). As res tan tes

ins ti tui ções fi nan cei ras apre sen tam um com por ta men to dis tin to, ten do o pa pel co mer ci al au men ta do

o seu con tri bu to para a taxa de va ri a ção do cré di to con ce di do em 2008, dado que ao lon go dos anos

an te ri o res o cres ci men to do pa pel co mer ci al de ti do por es tes ban cos re gis tou ní veis re la ti va men te

con ti dos. Nes te con tex to, con si de ran do um agregado mais lato de crédito, que contempla

empréstimos e papel comercial na posse do sistema bancário, registaram-se taxas de crescimento

superiores às dos empréstimos, quer para os cinco maiores grupos bancários quer para as restantes

instituições financeiras.

De acor do com as res pos tas dos ban cos par ti ci pan tes no Inqué ri to so bre o Mer ca do de Cré di to, ao

lon go de 2008 re gis ta ram-se de crés ci mos na pro cu ra de em prés ti mos ou li nhas de cré di to por par te

das so ci e da des não fi nan cei ras. Po rém, no pri me i ro tri mes tre de 2009, os ban cos in qui ri dos re por ta -

ram um li ge i ro au men to da pro cu ra face ao úl ti mo tri mes tre de 2008, so bre tu do de em prés ti mos de

cur to pra zo. Adi cio nal men te, os ban cos re por ta ram ex pec ta ti vas de au men tos adi ci o na is para o se -

gun do tri mes tre do ano, com ex cep ção dos em prés ti mos de cur to pra zo. Este com por ta men to terá es -

ta do as so ci a do es sen ci al men te a re es tru tu ra ção da dí vi da e, em me nor grau, a ne ces si da des de

fi nan cia men to de exis tên ci as e de fun do de ma ne io. No pri me i ro tri mes tre de 2009, a in ca pa ci da de

das em pre sas em ge rar fun dos in ter na men te é tam bém re fe ri da pe los ban cos in qui ri dos como fac tor

de ter mi nan te do acrés ci mo da pro cu ra de cré di to. Re la ti va men te à ofer ta, o re fe ri do in qué ri to re ve la a

exis tên cia de uma maio r res tri ti vi da de por par te dos ban cos in qui ri dos nos cri té ri os de con ces são de

em prés ti mos a so ci e da des não fi nan cei ras, ao lon go de 2008 e no pri me i ro tri mes tre de 2009 (Grá fi co

4.6.21). A maio r res tri ti vi da de dos cri té ri os de con ces são de cré di to às so ci e da des não fi nan cei ras de -

veu-se so bre tu do aos ris cos as so ci a dos a ex pec ta ti vas quan to à acti vi da de eco nó mi ca em ge ral, so -

bre tu do a par tir do ter ce i ro tri mes tre de 2008, aos ris cos as so ci a dos às pers pec ti vas para al guns

sec to res de acti vi da de es pe cí fi cos, ao acrés ci mo do cus to de ca pi tal e à de te rio ra ção das con di ções

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Ca pí tu lo 4

133

Gráfico 4.6.20

EMPRÉSTIMOS E PAPEL COMERCIAL NA

CARTEIRA DOS BANCOS 

Decomposição da taxa de variação 
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5 maiores grupos bancários (papel comercial)
5 maiores grupos bancários (empréstimos)
Outros (papel comercial)
Outros (empréstimos)

Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: O pa pel co mer ci al de ti do pe los ban cos é me di do pe los tí tu los de pra zo in fe rior a
uma ano emi ti dos pe las so ci e da des não fi nan cei ras e per ten cen tes às car te i ras das ins ti -
tui ções fi nan cei ras. Último valor: Dezembro 2008.



para os bancos no acesso a financiamento de mercado, em especial na primeira metade de 2008.

São também de salientar, embora de forma menos intensa, a posição de liquidez do banco e os riscos

associados às garantias exigidas. O aumento da restritividade nos critérios de concessão de crédito

ter-se-á traduzido em spreads de taxa de juro mais elevados. Ao longo do primeiro semestre de 2008,

registou-se um aumento, ainda que ligeiro, dos spreads relativos a saldos em fim de período, reflectin-

do, em parte, a transmissão gradual das alterações das taxas de novas operações de empréstimos

sobre as taxas dos saldos (Gráfico 4.6.22). Além de maiores spreads, os bancos inquiridos reporta-

ram também um aperto generalizado das restantes condições contratuais, realçando-se o encurta-

mento da maturidade dos novos contratos e a redução dos montantes concedidos. Estes

desenvolvimentos terão reflectido, em larga medida, a manutenção de dificuldades no acesso aos

mercados de financiamento por grosso, as quais foram indicadas como sendo consideráveis por al-

guns bancos nos segmentos da dívida a médio e longo prazo e da titularização de empréstimos. O

perfil de maturidade contratual do saldo de empréstimos bancários a sociedades não financeiras con-

tinuou a acentuar-se no sentido dos empréstimos com prazo superior a cinco anos, cujo contributo

para a variação do saldo total apresentou um acréscimo significativo ao longo de 2008 e nos primeiros

meses de 2009 (Gráfico 4.6.23). A evolução do perfil de maturidade contratual, num contexto em que

os maiores bancos indicaram o encurtamento da maturidade como uma condição de maior

restritividade na aprovação de empréstimos e linhas de crédito a sociedades não financeiras, poderá

estar a reflectir o alongamento da maturidade de empréstimos anteriormente contratados, em

resultado da sua reestruturação, bem como a substituição de instrumentos de dívida por empréstimos

bancários, dada a dificuldade de colocação de dívida titulada de maturidade mais longa em condições

vantajosas.

No final de 2008, os empréstimos vencidos e outros de cobrança duvidosa representavam mais de 2

por cento do saldo de empréstimos bancários concedidos às sociedades não financeiras, situando-se

claramente acima do nível observado no final de 2007, e aproximando-se dos valores registados em

2003 (Gráfico 4.6.24). Para o agravamento deste rácio contribuiu o acréscimo substancial de novos

créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa e o facto dos créditos abatidos ao activo terem sofri-

do uma redução. Os novos créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa no final de 2007 repre-
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Gráfico 4.6.21

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO

Empéstimos a sociedades não financeiras

I II III IV 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 09

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
Covenants
Maturidade

+ res trit ividade - res t rit ividade

Fonte: Banco de Portugal.



sen ta vam cer ca de 0.6 por cen to do sal do mé dio de em prés ti mos ban cá rios ao sec tor, ajus ta do de

ti tu la ri za ção, en quan to que no fi nal de 2008 esse va lor as cen dia a 1.3 por cen to. Este va lor está subs -
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Gráfico 4.6.22
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Taxa de juro de saldos de 
empréstimos bancários

Euribor a 6 meses

Diferencial
(esc. dir.)

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: 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 anos 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 2009.

Gráfico 4.6.23

CONTRIBUTOS DOS SEGMENTOS DE PRAZO

CONTRATUAL PARA A TAXA DE VARIAÇÃO DO
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Empréstimos a mais de 5 anos
Empréstimos de 1 a 5 anos
Empréstimos até 1 ano, ex cluindo descobertos
Descobertos bancários

Taxa de variação homóloga do 
saldo de empréstimos bancários

Taxa de variação homóloga dos 
empréstimos bancários ajustados  

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: 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 ho mó lo ga dos em prés ti mos ajus ta dos 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, aba ti men tos
ao activo e reavaliações cambiais e de preço. Último valor: Março 2009.

Gráfico 4.6.24

INCUMPRIMENTO NOS EMPRÉSTIMOS A
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1

2

3

4

5

Jan-
99

Jan-
00

Jan-
01

Jan-
02

Jan-
03

Jan-
04

Jan-
05

Jan-
06

Jan-
07

Jan-
08

Jan-
09

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

Rácio de incumprimento (a) 

Fluxo anual de novos empréstimos vencidos e de
cobrança duvidosa (esc. dir.) (b)

Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) Rá cio de fi ni do como em prés ti mos e ju ros ven ci dos e ou tros em prés ti mos de
co bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri gi dos de ti tu la ri za ção, às so -
ci e da des não fi nan cei ras. (b) Esti ma ti vas do flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos
e ou tros de co bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos, cor ri gi dos de ti tu la ri -
za ção. A es ti ma ti va do flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça
du vi do sa foi cal cu la da ajus tan do a va ri a ção do sal do de em prés ti mos ven ci dos e ou tros
de co bran ça du vi do sa dos aba ti men tos ao ac ti vo, das re clas si fi ca ções e, a par tir de De -
zem bro de 2005, das 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, reportados em base trimestral conforme a
Instrução nº2/2007 do Banco de Portugal e com informação disponível apenas até
Dezembro de 2008.



tan ci al men te aci ma do ob ser va do no ante rior pe río do re ces si vo de 2003 (ver “Ca i xa 4.4 O

incumprimento nos empréstimos ao sector privado não financeiro: comparação da actual crise

económica e financeira com a recessão de 2003", deste Relatório).

De acor do com da dos da Cen tral de Res pon sa bi li da des de Cré di to, a pro por ção de em pre sas com

em prés ti mos ven ci dos e cré di tos de co bran ça du vi do sa re gis tou um au men to no de cur so de 2008, na

se quên cia do ob ser va do em 2007. O au men to foi trans ver sal às di fe ren tes ca te go ri as de cré di to con -

si de ra do, sen do que em qual quer de las a pro por ção de em pre sas em in cum pri men to é su pe rior a 10

por cen to (Qua dro 4.6.3). O rá cio de in cum pri men to tam bém au men tou em to das as ca te go ri as de

cré di to con si de ra das. Con vém, con tu do, sa lien tar que as ex po si ções mui to gran des, que re pre sen -

tam mais de 55 por cen to do cré di to to tal con ce di do, apre sen tam um rá cio de in cum pri men to in fe rior

ao rá cio de in cum pri men to para o agre ga do do sis te ma financeiro, o que é uma atenuante importante

não obstante o elevado risco sistemático associado a estas exposições. 

Re la ti va men te à de sa gre ga ção do in cum pri men to por sec tor de acti vi da de, é de sa lien tar o acrés ci mo 

si gni fi ca ti vo do in cum pri men to dos em prés ti mos con ce di dos a em pre sas no sec tor da cons tru ção e

nos ser vi ços de ac ti vi da des imo bi liá rias em 2008 (Grá fi cos 4.6.25 e 4.6.26). A con tri bu i ção das em -

pre sas da in dús tria trans for ma do ra para o rá cio de in cum pri men to das so ci e da des não fi nan cei ras di -

mi nu iu subs tan ci al men te. A jus ti fi ca ção re si de no fac to do cré di to con ce di do a este sec tor de

acti vi da de ter re gis ta do uma que da, uma vez que este ainda é o sector de actividade que exibe um

rácio de incumprimento mais elevado. 

A con jun tu ra actual, ali a da à ele va da ci cli ci da de de al guns sec to res da eco no mia, tor na ex pec tá vel

um au men to das ta xas de in cum pri men to bem como do loss gi ven de fa ult, no caso em que as em pre -

sas não con si gam hon rar os seus pa ga men tos. De fac to, se gun do um mo de lo de in cum pri men to, que

in cor po ra pre vi sões so bre o ci clo eco nó mi co, a pro ba bi li da de de in cum pri men to em 2009 de ve rá re -
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Quadro 4.6.3

INDICADORES DE INCUMPRIMENTO DO CRÉDITO A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS, POR DIMENSÃO

DAS EXPOSIÇÕES (a)

Em percentagem

Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08

Exposição total

Número de devedores com incumprimento (b) 11.8 12.0 13.4 15.0

Crédito e juros vencidos (c) 2.1 1.9 1.8 2.3

Gran des ex po si ções (quan til 90) (d)

Número de devedores com incumprimento (e)  9.4 10.1 10.5 14.8

Crédito e juros vencidos (f) 1.5 1.4 1.3 1.9

das quais: ex po si ções mui to gran des (quan til 99) (d)

Número de devedores com incumprimento (e)  5.5 6.2 7.4 13.2

Crédito e juros vencidos (f) 0.5 0.4 0.4 0.9

das quais: maio res ex po si ções (quan til 99.5) (d)

Número de devedores com incumprimento (e)  4.3 5.3 6.6 12.0

Crédito e juros vencidos (f) 0.3 0.1 0.3 0.6

das quais: máximas exposições (quantil 99.9) (d)

Número de devedores com incumprimento (e)  4.4 3.5 5.6 10.5

Crédito e juros vencidos (f) 0.2 0.0 0.1 0.2

Exposições de retalho (g)

Número de devedores com incumprimento (e) 12.1 12.3 13.8 15.0

Crédito e juros vencidos (f) 5.8 5.5 5.3 6.0

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. (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) Qu an 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) Expo si ções 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. 



gistar um acréscimo superior ao observado no ano anterior, situando-se em níveis substancialmente

superiores aos observados na anterior recessão (ver “Caixa 4.5 Evolução prospectiva da

probabilidade de incumprimento do crédito a empresas não financeiras”, deste Relatório). Porém, as
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Gráfico 4.6.26

PESO DO CRÉDITO (a) RÁCIOS DE INCUMPRIMENTO (b)

Por sector de actividade Por sector de actividade
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Fonte: Banco de Portugal.

Notas: (a) Valor dos empréstimos por sector de actividade em percentagem dos empréstimos totais concedidos às sociedades não financeiras. Inclui créditos cedidos em operações de

titularização e não inclui créditos abatidos ao activo. (b) Rácio definido como empréstimos e juros vencidos e outros empréstimos de cobrança duvidosa em percentagem dos emprésti-

mos, corrigidos de titularização, por sector de actividade.

Construção

Serviços de actividades imobiliárias

Outras actividades de serviços prestadas principalmente às empresas

Comércio por grosso e retalho

Indústrias transformadoras

Gráfico 4.6.25

RÁCIO DE INCUMPRIMENTO DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
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Fonte: Banco de Portugal.

Notas: Corresponde ao crédito concedido por instituições de crédito residentes. Inclui créditos cedidos em operações de titularização.

Indústrias transformadoras

Construção

Comércio por grosso e a retalho e reparação de automóveis, motoci-
clos e outros bens

Serviços de actividades imobiliárias

Outras actividades de serviços prestados principalmente a empresas

Outros serviços

Outras actividades

Total (esc. dir.)



me di das de po lí ti ca mo ne tá ria e governamentais de apoio às empresas, em particular às de pequena

e média dimensão, poder-se-ão revelar mitigantes importantes. 

Expo si ção in ter na cio nal do sis te ma ban cá rio do més ti co

Em 2008 o va lor dos ac ti vos ex ter nos dos gru pos ban cá rios do més ti cos, em base con so li da da, re gis -

tou um acrés ci mo de cer ca de 13 por cen to, que com pa ra com um li ge i ro de crés ci mo re gis ta do em

2007. Nes te con tex to, é de sa lien tar as al te ra ções da es tru tu ra dos ac ti vos in ter na ci o na is em ter mos

da ma tu ri da de e do sec tor ins ti tu ci o nal. Assim, ob ser va-se um au men to si gni fi ca ti vo do peso dos ac ti -

vos com ma tu ri da de su pe rior a um ano, sen do que em 2008 o va lor des tes ac ti vos re gis tou um au -

men to de cer ca de 32 por cen to (Qua dro 4.6.4), e um au men to do peso do sec tor pri va do não

fi nan cei ro. Re la ti va men te à con tra par te ge o grá fi ca não se ob ser vam di fe ren ças sig ni fi ca ti vas face a

2007, mantendo-se limitada e sem impacto sistémico a exposição do sistema bancário a países em

desenvolvimento na Europa. 
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Quadro 4.6.4

ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS NA ÓPTICA DO RISCO IMEDIATO – ESTRUTURA

Em percentagem

Dez. 2006 Dez. 2007 Dez. 2008

Total (106 €) 93 793 93 586 106 059

Activos internacionais 77.8 70.3 70.9

Maturidade

até 1 ano 45.3 30.4 24.2

de 1 a 2 anos 2.7 2.4 4.7

a mais de 2 anos 22.7 31.4 34.8

Outros 7.0 5.9 7.3

Contraparte institucional

Bancos 46.7 30.5 22.4

Sector Público 3.3 3.3 2.3

Sector privado não bancário 27.7 36.0 45.6

Outros 0.0 0.5 0.7

Contraparte geográfica

Países desenvolvidos 55.6 48.6 48.3

Centros off-shore 10.5 6.9 7.6

Países em desenvolvimento na Europa 4.0 5.3 6.3

Outros 7.6 9.4 8.7

Activos locais em moeda local 22.2 29.7 29.1

Contraparte geográfica

Países desenvolvidos 15.6 21.3 21.0

Centros off-shore 0.5 0.5 0.4

Países em desenvolvimento na Europa 4.0 5.1 4.8

Outros 2.1 2.8 2.8

Por me mó ria:

Passivos locais em moeda local (106 €) 18 379 21 445 21 472

Fon te: Ban co  de Por tu gal.



Caixa 4.1. Supervisão bancária em Portugal nos casos do Banco Português de Negócios e do

Banco Privado Português

No úl ti mo tri mes tre de 2008 emer gi ram pro ble mas em duas ins ti tui ções, de re du zi da di men são no con -

tex to do sis te ma ban cá rio por tu guês, pro ble mas es ses que im pli ca ram uma in ter ven ção do Go ver no e

do Ban co de Por tu gal. De ve rá no tar-se que o ti ming e os mol des des sa in ter ven ção le va ram em con si -

de ra ção, em par ti cu lar, o in te res se dos de po si tan tes nes sas ins ti tui ções e a es ta bi li da de do sis te ma fi -

nan cei ro por tu guês e, em ge ral, a con fiança da ge ne ra li da de dos de po si tan tes nos seus ban cos dado o

con tex to, par ti cu lar men te agudo à data, de elevada incerteza que rodeava a actividade financeira a nível 

global.

Num pri me i ro caso, pro ce deu-se à na ci o na li za ção do Ban co Por tu guês de Ne gó ci os (BPN), ins ti tu i ção

que, ape sar da sua re du zi da di men são, com uma quo ta de mer ca do (ava li a da em ter mos de ac ti vo) de

cer ca de 2 por cen to, po de ria ter al gum im pac to sis té mi co. Em ter mos mais con cre tos, pro cu rou-se com

esta ac ção evi tar a imi nen te ces sa ção de pa ga men tos por par te do ban co, que de cor ria das suas evi -

den tes di fi cul da des de ob ten ção de li qui dez, em vir tu de de se en con trar numa si tua ção de in sol vên cia.

Para a ava li a ção da na tu re za sis té mi ca des ta ins ti tu i ção no mo men to em que se pro ce deu à na ci o na li -

za ção con cor reu, en tre ou tros, o fac to des ta ter res pon sa bi li da des nos mer ca dos in ter na ci o na is, in clu in -

do dí vi da ti tu la da, e por essa via po der condicionar muito negativamente a capacidade das restantes

instituições para refinanciar as suas responsabilidades nesses mercados.

Re cor de-se que o pro ble ma da sol va bi li da de da ins ti tu i ção emer giu em ter mos gra ves e to tal men te no -

vos, a par tir de Junho de 2008, quan do, no con tex to da ac ção de su per vi são do Ban co de Por tu gal na

ins ti tu i ção, o con se lho de ad mi nis tra ção do gru po SLN ad mi tiu a exis tên cia de uma re la ção de do mí nio

do gru po em re la ção a um ban co com sede em Cabo Ver de, o Ban co Insu lar, com uma car tei ra de cré di -

to de cer ca de 300 mi lhões de eu ros, e so bre tu do a exis tên cia de um cha ma do «bal cão vir tu al», com

uma car tei ra de cré di to de mais de 390 mi lhões de eu ros, que não ti nham re gis to con ta bi lís ti co em qual -

quer en ti da de do gru po, e com con tri bu to po ten ci al, em ter mos de im pa ri da des mui to sig ni fi ca ti vas, a re -

gis tar pelo gru po. Estes pro ble mas de cor re ram, as sim, de uma con du ta fra u du len ta, per sis ten te e

de li be ra da, ao mais alto ní vel da ges tão do gru po, não es tan do re la ci o na dos com as si tua ções que ao

lon go dos anos fo ram iden ti fi ca das e tra ta das no âm bi to da su per vi são do gru po. Essas si tua ções, que

fo ram iden ti fi ca das em vá ri as ins pec ções ao ban co, não pu nham em ca u sa nem a sua existência, nem a 

sua viabilidade, sendo portanto de natureza diferente, visto que não colocavam o problema da

solvabilidade ou da liquidez da instituição.

Num se gun do caso, a ac tu a ção das au to ri da des pro cu rou as se gu rar a vi a bi li da de do Ban co Pri va do

Por tu guês en quan to ins ti tu i ção de cré di to, por via de uma so lu ção de mer ca do. A me nor di men são des ta 

ins ti tu i ção e a es pe ci fi ci da de da sua área de ne gó cio im pli ca vam um pe que no im pac to sis té mi co, ten -

do-se as sim op ta do, numa fase ini cial, pela no me a ção de uma ad mi nis tra ção pro vi só ria, para sal dar

com pro mis sos e ava li ar a ver da de i ra si tua ção da ins ti tu i ção. Nes te con tex to, foi con tra tu a li za do com al -

guns dos prin ci pais gru pos ban cá rios por tu gue ses um em prés ti mo de 450 mi lhões de eu ros para as se -

gu rar o re em bol so de depósitos e pagar empréstimos, com base numa garantia do Estado com

privilégios especiais sobre os activos do BPP.

Em re la ção a am bos os ca sos, man tém-se, à data, al gu ma in de fi ni ção quer acer ca da ex ten são to tal dos 

ilí ci tos co me ti dos, quer no que res pe i ta às so lu ções de fu tu ro a adop tar para as mes mas. Re al ce-se, no

en tan to, que a ac tu a ção do Ban co de Por tu gal, na li nha do es ti pu la do no Arti go 12.º da sua Lei Orgâ ni ca, 

terá con tri buí do para a es ta bi li da de do sis te ma financeiro nacional e para o aconselhamento do

Governo.
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Caixa 4.2. Principais características dos empréstimos a particulares para aquisição de habitação

em Portugal

Os em prés ti mos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção re pre sen tam uma com po nen te mui to im por tan te da

po si ção fi nan cei ra das fa mí lias em Por tu gal, as sim como cons ti tuem um seg men to bas tan te re le van te na acti vi da -

de de sen vol vi da pe las ins ti tui ções ban cá rias. No fi nal de 2008, os em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção re -

pre sen ta vam cer ca de 100 por cen to do ren di men to dis po ní vel das fa mí lias e cor res pon di am a apro xi ma da men te

45 por cen to do cré di to con ce di do pe las ins ti tui ções ban cá rias ao sec tor pri va do não fi nan cei ro. Des te modo, é im -

por tan te co nhe cer as ca rac te rís ti cas des tes em prés ti mos, per mi tin do uma maio r com pre en são das po si ções as -

su mi das pe las fa mí lias e ins ti tui ções, as sim como uma me lhor per cep ção dos ris cos ine ren tes às mes mas, no -

mea da men te a sen si bi li da de das ex po si ções a al te ra ções no en qua dra men to eco nó mi co e fi nan cei ro. No sen ti do

de apro fun dar o co nhe ci men to so bre as ca rac te rís ti cas dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, o Ban co de 

Por tu gal re a li zou um ques ti o ná rio ad-hoc jun to dos seis prin ci pais gru pos ban cá rios a ope rar em Por tu gal, cuja

quo ta de mer ca do no seg men to dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, no seu con jun to, era pró xi ma de

90 por cen to no fi nal de 20081. O ques ti o ná rio in ci diu prin ci pal men te so bre al gu mas ca rac te rís ti cas con tra tu a is

dos em prés ti mos hi po te cá ri os con ce di dos a re si den tes, ten do como re fe rên cia os flu xos de em prés ti mos con tra -

ta dos em 2007 ou os sal dos to tais ob ser va dos no fi nal des se ano. Adi cio nal men te, o ques ti o ná rio in clu iu al gu mas

ques tões re la ti vas ao fi nan cia men to das ins ti tui ções ban cá rias, pro cu ran do ava li ar de que for ma o res pec ti vo fi -

nan cia men to con di ci o nou as ca rac te rís ti cas des tes em prés ti mos. Na pre sen te ca i xa, são apre sen ta dos os

principais resultados do questionário realizado em Portugal. Sempre que relevantes, são efectuadas

comparações com outros países da área do euro. Simultaneamente, uma vez que alguns dos resultados obtidos

reflectem características estruturais deste segmento, são retiradas algumas conclusões na perspectiva da

estabilidade financeira. 

De acor do com os ban cos par ti ci pan tes no ques ti o ná rio ad-hoc, à se me lhan ça do ob ser va do para os ou tros

países da área do euro, o prin ci pal ob jec ti vo dos em prés ti mos hi po te cá ri os con ce di dos a par ti cu la res em Por tu -

gal, em 2007, foi a aqui si ção de pri mei ra ha bi ta ção, cor res pon den do, em mé dia, a 87 por cen to do to tal dos em -

prés ti mos con ce di dos nes te seg men to (Grá fi co 1)2. A aqui si ção de se gun da ha bi ta ção, ou ha bi ta ção de fé ri as,

 cons tituiu o se gun do prin ci pal ob jec ti vo, re pre sen tan do apro xi ma da men te 8 por cen to. Estes da dos con fir mam a

per cep ção de que o grau de ris co dos em prés ti mos à ha bi ta ção é me nos ele va do do que nou tros seg men to de cré -

di to. Uma vez que a ha bi ta ção pró pria é um bem de pri mei ra ne ces si da de das fa mí lias e exis te al gum es tig ma so -

ci al  relacionado com o in cum pri men to des tes em prés ti mos, a ocorrência de situações de incumprimento neste

segmento é relativamente mais baixa do que a observada em outros segmentos de crédito. 

Re la ti va men te à es tru tu ra etá ria das con tra par tes, a prin ci pal par ce la dos em prés ti mos con tra ta dos em 2007,

cer ca de 43 por cen to, foi con ce di da a cli en tes com ida des com pre en di das en tre 30 e 39 anos (Grá fi co 2). As clas -

ses de 20 a 29 anos e de 40 a 49 anos apre sen ta ram tam bém um peso si gni fi ca ti vo. Em ter mos in ter na ci o na is,

Por tu gal era dos países que apre sen ta va va lo res mais ele va dos para o peso dos em prés ti mos con ce di dos a cli en -

tes mais jo vens. A es tru tu ra etá ria ob ti da está em li nha com 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 (IPEF) re a li za do pelo INE e pelo Ban co de Por tu gal, no de cur so do úl ti mo tri mes tre

de 2006 e pri me i ro de 20073. De acor do com os re sul ta dos des se in qué ri to, a par ti ci pa ção no mer ca do de dí vi da e

en di vi da men to atin gi am má xi mos pre ci sa men te na clas se en tre os 30 e 40 anos, se guin do-se as clas ses ad ja cen -

tes. Estes re sul ta dos são con sis ten tes com a te o ria do ci clo de vida dos con su mi do res, na qual os indivíduos

tendem a endividar-se quando são jovens e estão na fase inicial da carreira profissional, perspectivando

aumentos futuros de rendimento. 
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(1) Este ques ti o ná rio foi re a li za do no âm bi to de um gru po de tra ba lho do Co mi té de Po lí ti ca Mo ne tá ria do Eu ro sis te ma, cujo ob jec ti vo con sis tiu em ana li sar o fi nan cia men to de
aqui si ção de ha bi ta ção na área do euro. Os re sul ta dos do ques ti o ná rio per mi ti ram ul tra pas sar al gu mas la cu nas de in for ma ção re la ti vas ao seg men to de em prés ti mos à ha bi ta ção.
O re la tó rio des te gru po de tra ba lho en con tra-se pu bli ca do em BCE, 2009, “Hou sing Fi nan ce in the Euro Area”, Occa si o nal pa per no 101. 11111111111

(2) Os va lo res mé dios re fe ri dos nes ta ca i xa cor res pon dem a mé di as pon de ra das, ten do como pon de ra dor a quo ta de mer ca do de cada ins ti tu i ção ban cá ria in qui ri da no seg men to dos
em prés ti mos a par ti cu la res para aqui si ção de ha bi ta ção, em De zem bro de 2007. 22222222222

(3) Os prin ci pais re sul ta dos des te in qué ri to, bem como uma aná li se eco no mé tri ca dos mes mos, en con tram-se dis po ní veis em Fa ri nha, L. (2007) “O en di vi da men to das fa mí lias
por tu gue sas: evi dên cia re cen te com base nos re sul ta dos do IPEF 2006-2007”, Ban co de Por tu gal, Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra. 33333333333



Relativamente às condições contratuais praticadas nos empréstimos à habitação, a evidência disponível, nomea-

damente os resultados do Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito, sugere que nos últimos anos (e até

ao início da crise financeira) os bancos efectuaram alterações relevantes nas políticas de oferta de crédito, em

particular no segmento dos empréstimos para aquisição de habitação. Estas alterações reflectiram-se na prática

de critérios de concessão de empréstimos menos restritivos e na oferta de produtos que permitiram adaptar os

encargos do serviço de dívida à capacidade financeira dos clientes.

Uma das condições que terá mudado substancialmente relaciona-se com a maturidade contratual, que registou

um significativo aumento. Neste contexto refira-se que, de acordo com os dados do IPEF, se observou, ao longo

da última década, uma tendência de subida do peso dos prazos mais longos nos contratos de crédito à habitação.

Em 2007, de acordo com os resultados do questionário ah-doc, mais de 65 por cento dos empréstimos foram con-

tratados com maturidades superiores a 30 anos (Gráfico 3). Em particular, aproximadamente 36 por cento dos em-

préstimos foram concedidos por um período entre 40 a 50 anos (maturidade máxima reportada pelos seis bancos

inquiridos). Em termos internacionais, o peso das maturidades mais longas em Portugal encontrava-se entre os

mais elevados na área do euro. No entanto, será de notar, como referido anteriormente, que Portugal apresentava

também maior peso dos clientes mais jovens, o que sugere a existência de uma relação entre prazos contratados

e a vida activa dos clientes (a par do aumento da esperança média de vida).

A concessão de empréstimos a prazos mais longos permite alisar os encargos com o serviço de dívida ao longo da

vida dos devedores, i.e. contribui para diminuir os encargos das famílias em cada momento do tempo, apesar de

implicar um aumento em termos de valor actualizado. Esta medida assume particular relevância em períodos de

subida de taxa de juro, uma vez que a quase totalidade dos empréstimos em Portugal tem associada taxas de

juro variáveis, sendo a taxa de referência a taxa de juro do mercado monetário interbancário da área do euro

(Euribor a 3, 6 ou 12 meses).
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Gráfico 1

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

PARA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO EM 2007

POR OBJECTIVO (ESTIMATIVA)
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Fontes: Questionário ad-hoc aos bancos e Bancos Centrais Nacionais.

Gráfico 2

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

PARA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO EM 2007

POR IDADE DO MUTUÁRIO
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Fontes: Questionário ad-hoc aos bancos e Bancos Centrais Nacionais.

Nota: Os dados relativos a Itália referem-se ao saldo vivo de empréstimos para aquisição

de habitação.

Primeira habitação

Aquisição de imóveis para arrendamento

Segunda habitação ou habitação de férias

Outro

Menos de 20 anos
20 - 29 anos
30 - 39 anos
40 - 49 anos
50 - 59 anos
60 - 69 anos
70 anos ou mais



De acordo com os bancos participantes no questionário ad-hoc, aproximadamente 92 por cento dos empréstimos

concedidos em 2007 foram contratados com um período de refixação de taxa de juro entre 1 e 6 meses (Gráfico

4). Comparando com outros países da área do euro, à semelhança do caso português, no Chipre, na Eslovénia,

na Espanha e na Finlândia a maioria dos empréstimos foi concedida com períodos de redefinição de taxa de juro

inferiores a 12 meses. No conjunto da área do euro, em termos médios, cerca de 20 por cento dos empréstimos

concedidos em 2007 tinha associado um período de refixação de taxa de juro inferior a 6 meses, enquanto perto

de 40 por cento dos empréstimos foi concedido a taxa fixa por um período mínimo de 10 anos. Este resultado é

significativamente influenciado pelos termos contratuais praticados na França, Bélgica, Alemanha, Países Baixos

e Itália.

No que se refere ao regime de pagamento dos empréstimos, o regime dominante em Portugal consiste em pres-

tações mensais constantes que contemplam o pagamento de juros e amortização do capital em dívida. Em 2007,

cerca de 90 por cento dos empréstimos concedidos tinha este regime subjacente. A alguns destes contratos apli-

caram-se prestações mais reduzidas nos primeiros anos, em linha com a oferta de novos produtos bancários
4
. Os

restantes 10 por cento dos empréstimos reflectiram precisamente estas práticas, na medida em que as respecti-

vas prestações, no período inicial do contrato, representam apenas o pagamento de juros.

O facto das prestações dos empréstimos terem associadas taxas de juro variáveis, e períodos de refixação relati-

vamente reduzidos, torna o serviço de dívida das famílias mais sensível a alterações das taxas de juro do mercado

monetário. Neste contexto, refira-se que a proporção de empréstimos com cláusulas contratuais específicas para

variações de taxas de juro (por exemplo caps, i.e. limites à sua subida) era negligenciável no saldo total dos em-

préstimos para aquisição de habitação dos bancos inquiridos, no final de 2007. Na perspectiva das instituições

bancárias, o facto de mesmo os empréstimos de maturidade mais longa terem associadas taxas de juro variáveis

permite reduzir as assimetrias entre a sensibilidade das remunerações dos activos e dos passivos a alterações

das taxas de juro de curto prazo (embora os spreads, fixados no momento de contratação dos empréstimos,

permaneçam, regra geral, inalterados durante a maturidade dos empréstimos).
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Gráfico 3

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

PARA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO EM 2007

POR MATURIDADE CONTRATUAL
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Fontes: Questionário ad-hoc aos bancos e Bancos Centrais Nacionais.

Gráfico 4

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

PARA AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO EM 2007

POR PERÍODO MÉDIO DE REFIXAÇÃO DE TAXAS

DE JURO
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Fontes: Questionário ad-hoc aos bancos e Bancos Centrais Nacionais.

(4) Por exemplo, amortizações crescentes nos primeiros anos do contrato, estabilizando num nível superior no período subsequente, ou a prática de contratos com opção de valor

residual (i.e. pagamento de uma parte do montante do empréstimo no final da maturidade do contrato). 444444444



Ain da re la ti va men te a ca rac te rís ti cas de pre ço dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, exis tem di ver sos ti -

pos de co mis sões, in clu in do co mis sões de aber tu ra de pro ces so, co mis sões de ava li a ção, co mis sões de re gis to,

en tre ou tras. Tal si tua ção es ta rá a re flec tir o fac to das ins ti tui ções ban cá rias, ao lon go da úl ti ma dé ca da, te rem re -

du zi do a prá ti ca de sub si di a ção cru za da, au men tan do a co bran ça de co mis sões so bre ser vi ços pres ta dos, num

con tex to de ní veis mais re du zi dos das ta xas de juro. De acor do com os re sul ta dos do ques ti o ná rio, as co mis sões

apli ca das em 2007 dis se ram res pe i to es sen ci al men te a mon tan tes pre vi a men te de fi ni dos (mon tan te fixo), por

opo si ção a co mis sões de ter mi na das em per cen ta gem do mon tan te do em prés ti mo, e fo ram co bra das maio ri ta ria -

men te no iní cio do con tra to. Em mé dia, o va lor das di ver sas co mis sões si tuou -se em tor no de 400 eu ros por em -

prés ti mo. Ape nas uma das ins ti tui ções ban cá rias in qui ri das re por tou a prá ti ca de al gu mas co mis sões em per cen -

ta gem do mon tan te do em prés ti mo, po den do es tas ser apli ca das numa base men sal. Con si de ran do as co mis sões 

ban cá rias e al gu mas ou tras des pe sas in cor ri das no mo men to de aqui si ção de ha bi ta ção, ve ri fi ca-se uma si gni fi -

ca ti va he te ro ge ne i da de en tre os países da área do euro, quer no que res pe i ta ao va lor glo bal dos en car gos, quer

no que diz res pe i to às co mis sões re fe ren tes a ser vi ços ban cá rios, ava li a dos em per cen ta gem do em prés ti mo

(Grá fi co 5)5. O peso total dos encargos registado em Portugal situou-se próximo do valor mediano dos resultados

obtidos.  

Nos úl ti mos anos, ob ser vou-se tam bém um au men to dos mon tan tes dos em prés ti mos con ce di dos em re la ção ao

va lor do imó vel, rá cio loan-to-value (LTV), acom pa nha do o alon ga men to das ma tu ri da des e a prá ti ca de es que -

mas de pa ga men to que per mi tem ate nu ar os en car gos das fa mí lias no cur to pra zo, num con tex to de maio r con cor -

rên cia en tre as ins ti tui ções. No en tan to, 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 ten dên cia de au men to terá sido in ter rom pi da em 2007, com o eclodir da crise financeira, situação que

se acentuou em 2008. 

Con si de ran do as res pos tas dos ban cos ao ques ti o ná rio ad-hoc, o rá cio LTV si tuou -se em tor no de 71 por cen to

nos em prés ti mos con ce di dos em 2007 para aqui si ção de ha bi ta ção, em bo ra se ob ser ve al gu ma di fe ren ci a ção nas 

prá ti cas das ins ti tui ções in qui ri das (res pos tas com pre en di das no in ter va lo de 54 a 81 por cen to). Entre os países

da área do euro, ape nas Itá lia, Mal ta e Eslo vé nia apre sen ta ram rá cios LTV in fe ri o res a 70 por cen to (Grá fi co 6). O
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Gráfico 5

ENCARGOS RELACIONADOS COM AQUISIÇÃO DE

HABITAÇÃO 
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Fon tes: Qu es ti o ná rio ad-hoc aos ban cos e Ban cos Cen tra is Na cio nais.

Gráfico 6

RÁCIO LOAN-TO-VALUE APLICADO A UM

EMPRÉSTIMO TÍPICO PARA AQUISIÇÃO DE

HABITAÇÃO CONCEDIDO EM 2007 
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Fon tes: Qu es ti o ná rio ad-hoc aos ban cos e Ban cos Cen tra is Na cio nais.

(5) Os en car gos não re la ci o na dos com ins ti tui ções ban cá rias apre sen ta dos no grá fi co tra du zem des pe sas que ocor rem no mo men to de aqui si ção de ha bi ta ção, como por exem plo,
des pe sas de no tá rio e de re gis to de pro prie da de. Note-se, con tun do, que o grá fi co é ape nas in di ca ti vo, ten do sub ja cen tes hi pó te ses sim pli fi ca do ras da es tru tu ra de co mis sões
apli ca da pe las ins ti tui ções ban cá rias nos di fe ren tes países.55555555



ques ti o ná rio per mi tiu tam bém ilus trar que, em Por tu gal, a prá ti ca de rá cios LTV aci ma de de ter mi na dos va lo res li -

mi te im pli ca um agra va men to na taxa de juro acor da da (Grá fi co 7). Para em prés ti mos com LTV de 75 por cen to,

por com pa ra ção com em prés ti mos com LTV de 50 por cen to, o acrés ci mo é no má xi mo de 40 pon tos base. No que 

diz res pe i to aos em prés ti mos com LTV de 95 por cen to face a em prés ti mos com LTV de 75 por cento, o acréscimo

nos spreads aplicados é de, pelo menos, 21 pontos base, podendo mesmo ser superior em 60 pontos base.  

Nes te con tex to, re fi ra-se que, de acor do com a evi dên cia dis po ní vel para Por tu gal, não exis te so bre va lo ri za ção a

ní vel agre ga do dos pre ços de ha bi ta ção, como se re gis tou em ou tros países da Eu ro pa e nos EUA. Assim, em

caso de exe cu ção das hi po te cas, as ins ti tui ções não de ve rão re gis tar per das sig ni fi ca ti vas en tre o mon tan te em -

pres ta do e o va lor de mer ca do do imó vel. Para além das ga ran ti as reais, al guns con tra tos têm as so ci a das ou tras

ga ran ti as, o que con tri bui para di mi nu ir adi cio nal men te o ris co des tes em prés ti mos para as ins ti tui ções ban cá rias.

Em Por tu gal, as ou tras ga ran ti as re la ci o nam-se com ga ran ti as pes soais (por exem plo, ga ran ti as fa mi li a res para

cli en tes mais jo vens, os quais têm ti pi ca men te as so ci a dos ní veis de ren di men to mais bai xos e in cer tos). No fi nal

de 2007, o to tal de em prés ti mos com este tipo de ga ran ti as adi ci o na is si tuou -se, em mé dia, pró xi mo de 30 por cen -

to da car tei ra de em prés ti mos à ha bi ta ção das ins ti tui ções ban cá rias in qui ri das6. 

Ana li san do ou tras cláu su las con tra tu a is dos em prés ti mos à ha bi ta ção, em mé dia, 14 por cen to da car tei ra de

em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção no fi nal de 2007 con tem pla va a pos si bi li da de dos cli en tes au men ta rem

o mon tan te do em prés ti mo quan do se re gis tas sem va lo ri za ções do imó vel ou quan do uma par te si gni fi ca ti va do

em prés ti mo ti ves se sido amor ti za da. Por sua vez, em 10 por cen to do va lor da car tei ra era pos sí vel au men tar a

ma tu ri da de do em prés ti mo sem cus tos adi ci o na is, en quan to ape nas 2 por cen to ti nha a op ção de sus pen der o pa -

ga men to dos ju ros e/ou amor ti za ção de ca pi tal por um de ter mi na do pe río do. Em ge ral, apro xi ma da men te 21 por

cen to dos em prés ti mos in clu ía pelo me nos uma das três pos si bi li da des in di ca das. Adi cio nal men te, em li nha com

a le gis la ção por tu gue sa, to dos os em prés ti mos con tem plam a pos si bi li da de de amor ti za ções an te ci pa das, quer

to tais quer par ci a is, em bo ra a uti li za ção des ta op ção te nha as so cia da a co bran ça de co mis sões7. As amor ti za ções 

an te ci pa das em 2007 cor res pon de ram a cer ca de 7 por cen to do sal do vivo dos em prés ti mos para aqui si ção de
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Gráfico 7

ESTIMATIVA DO AUMENTO DAS TAXAS DE JURO

APLICADAS EM EMPRÉSTIMOS COM RÁCIOS

LOAN-TO-VALUE MAIS ELEVADOS
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Fon tes: Qu es ti o ná rio ad-hoc aos ban cos e Ban co de Por tu gal.
No tas: As bar ras re pre sen tam a soma da quo ta de cada ban co que se le ci o nou a op ção
in di ca da no seg men to dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção. p.b. - Pontos base.

(6) Por sua vez, ga ran ti as as so ci a das a or ga nis mos pú bli cos ou se gu ra do ras não ti nham ex pres são na car tei ra de cré di to à ha bi ta ção des tas ins ti tui ções, no fi nal de 2007.66666666

(7) Para em prés ti mos a taxa va riá vel, a amor ti za ção an te ci pa da ti nha as so cia da uma co mis são de 0.5 por cen to do mon tan te em dí vi da, en quan to que para os em prés ti mos a taxa fixa
a co mis são era de 2 por cen to (va lo res má xi mos per mi ti dos le gal men te). 77777777



ha bi ta ção no fi nal des se ano. As cláu su las an te ri o res tra du zem al gu ma pos si bi li da de de re ne go ci a ção dos ter mos 

con tra tu a is, o que po de rá ser par ti cu lar men te relevante em períodos de maiores dificuldades financeiras para as

famílias. Para as instituições, tal procedimento também poderá ser favorável, na medida em que permite minorar a 

ocorrência de situações de incumprimento.  

O ques ti o ná rio per mi tiu tam bém ob ter in for ma ção so bre a prá ti ca de se gun das hi po te cas por par te das ins ti tui -

ções ban cá rias, i.e. a con ces são de um em prés ti mo hi po te cá rio a cli en tes cujo imó vel já ti nha as so cia da uma ou -

tra hi po te ca. De acor do com as res pos tas ob ti das, este tipo de em prés ti mos re a li za-se, em re gra, quan do o pri me i -

ro em prés ti mo foi con ce di do pelo pró prio ban co. Nes tas cir cuns tân ci as, de um modo ge ral, o se gun do em prés ti mo 

con ce di do tem as so ci a das ta xas de juro mais ele va das, quan do com pa ra das com um em prés ti mo de igual mon -

tan te com uma úni ca hi po te ca. Algu mas ins ti tui ções re por ta ram tam bém a apli ca ção de rá cios LTV in fe ri o res.

Será ain da de sa lien tar que a con tra ta ção de em prés ti mos com ga ran tia hi po te cá ria para ou tros fins que não a

aqui si ção de ha bi ta ção con ti nua a não ser ma te ri al men te re le van te em Por tu gal. A prá ti ca mais usu al nes ta área

con sis te na pos si bi li da de dos cli en tes as so ci a rem ou tros ti pos de em prés ti mos, para além do em prés ti mo à ha bi -

ta ção, a essa ga ran tia, o que, to man do como re fe rên cia o valor do imóvel, permite aos clientes beneficiarem de

taxas de juro mais reduzidas nos outros empréstimos quando comparadas com as taxas aplicadas em

empréstimos sem garantia.  

Um ou tro as pec to re le van te con sis te em ava li ar de que for ma o fi nan cia men to dos ban cos con di ci o na a res pec -

ti va acti vi da de de cré di to à ha bi ta ção e os ter mos em que esta se efec tua. De acor do com os re sul ta dos do ques ti -

o ná rio ad-hoc, as su min do um fun ci o na men to nor mal dos mer ca dos fi nan cei ros, as con di ções de fi nan cia men to

das ins ti tui ções ten dem a re flec tir-se nos pre ços e quan ti da des dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção8.

Em par ti cu lar, re la ti va men te ao fi nan cia men to nos mer ca dos de dí vi da por gros so a lon go pra zo, as con di ções

pre va le cen tes nes tes mer ca dos (em ter mos de pre ço e quan ti da des) con di ci o na ram os mon tan tes dos em prés ti -

mos con ce di dos. Por sua vez, a ma tu ri da de do fi nan cia men to de mer ca do pa re ce não de ter mi nar a ma tu ri da de

dos em prés ti mos à ha bi ta ção para a ma i o ria das ins ti tui ções in qui ri das. Aliás, para al gu mas ins ti tui ções a re la ção

es ta be le ceu-se pre ci sa men te no sen ti do opos to, i.e. a ma tu ri da de dos em prés ti mos con di ci o nou a ma tu ri da de do

fi nan cia men to das ins ti tui ções. Con si de ran do o fi nan cia men to de re ta lho, prin ci pal fon te de fi nan cia men to do sis -

te ma ban cá rio na cio nal, tam bém não se ve ri fi cou, em ge ral, uma re la ção di rec ta en tre a ma tu ri da de des te re cur so

e a dos em prés ti mos à ha bi ta ção. A este ní vel, re cor de-se que a ma tu ri da de con tra tu al dos de pó si tos é con si de ra -

vel men te in fe rior à ma tu ri da de efec ti va dos mes mos, re flec tin do a ele va da pro por ção de de pó si tos de par ti cu la -

res, que apre sen tam uma ele va da es ta bi li da de. No que diz res pe i to às ta xas de juro, a de ter mi na ção dos spreads

apli ca dos nos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção re flec te, em grande medida, o custo médio de

financiamento das instituições, para além do risco de crédito específico a cada cliente, sendo também

influenciada pelos spreads oferecidos pelas outras instituições bancárias neste segmento de mercado.

Ain da re la ti va men te ao fi nan cia men to das ins ti tui ções, re fi ra-se a re le vân cia dos em prés ti mos para aqui si ção de

ha bi ta ção nas ope ra ções de ti tu la ri za ção de cré di to. Em Por tu gal, a ti tu la ri za ção cres ceu subs tan ci al men te a par -

tir de 2002, con sis tin do so bre tu do na ce dên cia de em prés ti mos à ha bi ta ção. No fi nal de 2008, cer ca de 90 por cen -

to do sal do dos em prés ti mos ti tu la ri za dos cor res pon dia a em prés ti mos à ha bi ta ção. A ma i o ria dos ac ti vos ti tu la ri -

za dos não é des re co nhe ci da do ba lan ço das ins ti tui ções, uma vez que tal só pode ocor rer quan do há uma trans fe -

rên cia de to dos os ris cos e di re i tos dos ac ti vos. Este fac to con tri bui para que as ins ti tui ções ban cá rias, por um

lado, efec tu em uma ade qua da ava li a ção do ris co an tes de re a li za ção das ope ra ções e, por ou tro, con ti nu em a

acom pa nhar a ca pa ci da de dos cli en tes para ser vir a dí vi da mes mo após a con cre ti za ção das ope ra ções. A este

res pe i to, re fi ra-se que a pos si bi li da de de des re co nhe ci men to dos ac ti vos ce di dos em ope ra ções de ti tu la ri za ção

va ria subs tan ci al men te en tre os países da área do euro, de pen den do do al can ce com que os su per vi so res e/ou

au di to res ex ter nos dos ban cos que adop ta ram as Nor mas Inter na ci o na is de Con ta bi li da de in ter pre tem o con ce i to

de ce dên cia efec ti va de ris cos e di re i tos so bre os ac ti vos. De acor do com os re sul ta dos do ques ti o ná rio, no caso

dos ban cos por tu gue ses, as prin ci pais mo ti va ções para a re a li za ção da ti tu la ri za ção de em prés ti mos à ha bi ta ção,
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(8) Note-se que o ques ti o ná rio ad-hoc ti nha como ob jec ti vo ana li sar as ca rac te rís ti cas ge ra is dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção em 2007. Com o eclo dir da cri se nos
mer ca dos fi nan cei ros in ter na ci o na is no Ve rão de 2007 e, so bre tu do, com a sua in ten si fi ca ção no se gun do se mes tre de 2008, o fi nan cia men to das ins ti tui ções ban cá rias foi
si gni fi ca ti va men te afec ta do, im pli can do uma al te ra ção das es tra té gi as de fi nan cia men to de al gu mas ins ti tui ções ban cá rias. Nes tas cir cuns tân ci as, a re la ção iden ti fi ca da no
ques ti o ná rio en tre as ca rac te rís ti cas de fi nan cia men to dos ban cos e os ter mos con tra tu a is dos em prés ti mos terá so fri do al te ra ções.8888888



nos úl ti mos anos, re la ci o na ram-se com a trans for ma ção de ac ti vos ilí qui dos em ac ti vos lí qui dos (fon te de li qui dez) 

e com a di mi nui ção dos cus tos de fi nan cia men to. Nes te con tex to, re fi ra-se ain da que os in cen ti vos para a

realização de operações de titularização relacionados com requisitos de capital são relativamente limitados, uma

vez que os bancos retêm normalmente em balanço a parcela de títulos com maior grau de subordinação, a qual

tem associado um ponderador bastante elevado na determinação do rácio de solvabilidade.

Em suma, a ex po si ção das ins ti tui ções ban cá rias ao seg men to do cré di to à ha bi ta ção é re la ti va men te ele va da. No 

en tan to, em ter mos de ris co de cré di to, exis tem al guns fac to res mi ti gan tes des ta ex po si ção. Por um lado, os em -

prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção es tão es sen ci al men te as so ci a dos a ha bi ta ção pró pria. Por ou tro lado, re -

flec tin do a ofer ta de no vos pro du tos, as ca rac te rís ti cas dos con tra tos têm per mi ti do ali sar os en car gos com o ser -

vi ço da dí vi da das fa mí lias e que es tes se jam mais bai xos nos anos em que as fa mí lias po de rão ter maio res di fi cul -

da des em sa tis fa zê-los. Estes fac to res con tri bu em para que a pro ba bi li da de da ocor rên cia de in cum pri men to es te -

ja mais li mi ta da nes te seg men to de cré di to. Nes te con tex to, note-se que, de acor do com o IPEF, as si tua ções de

maio r vul ne ra bi li da de fi nan cei ra (que se con cen tram nos es tra tos mais jo vens ou de ren di men to mais bai xos) têm

um peso re la ti va men te con ti do no to tal. De qual quer for ma, em caso de in cum pri men to, uma par te não ne gli gen -

ciá vel dos em prés ti mos à ha bi ta ção tem as so ci a das ga ran ti as pes soais, para além das ga ran ti as reais sub ja cen -

tes a to dos os em prés ti mos. Por ou tro lado, não exis te evi dên cia de so bre va lo ri za ção, em ter mos agre ga dos, dos

pre ços de ha bi ta ção em Por tu gal. No que diz res pe i to a ou tras fon tes de ris co para as ins ti tui ções ban cá rias ine -

ren tes às ca rac te rís ti cas dos em prés ti mos à ha bi ta ção, re fi ra-se que a prá ti ca de ta xas de juro va riá veis per mi te

aco mo dar par te das variações dos custos de financiamento das instituições, muito embora possa aumentar o

risco de crédito, enquanto a prática de maturidades longas nestes empréstimos aponta para a necessidade de

uma gestão cuidadosa da liquidez das instituições.

A actual con jun tu ra de cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra de ve rá con tri bu ir para a ma te ri a li za ção do ris co de cré di to

nes te seg men to de cré di to se in ten si fi que. Assim, de cor ren te so bre tu do do au men to da taxa de de sem pre go, a

qua li da de do cré di to de ve rá de te ri o rar-se, im pli can do um au men to das si tua ções de in cum pri men to, não obs tan te

os ní veis his to ri ca men te re du zi dos das ta xas de juro. Pa ra le la men te, a con trac ção da acti vi da de eco nó mi ca, ao

po ten ci ar uma di mi nui ção da pro cu ra, po de rá pres si o nar ne ga ti va men te os pre ços no mer ca do imo bi liá rio. Por

seu tur no, as for tes per tur ba ções nos mer ca dos de dí vi da por gros so a mé dio e lon go pra zo tor na ram mais exi gen -

te a ges tão do ris co de li qui dez por par te das ins ti tui ções. Con tu do, o for te cres ci men to dos de pó si tos de cli en tes

tem ac tu a do como mi ti gan te. Des te modo, des de o eclo dir da cri se fi nan cei ra no Ve rão de 2007, a evi dên cia dis -

po ní vel su ge re que os ban cos te rão re vis to as res pec ti vas po lí ti cas de con ces são de cré di to, adop tan do cri té ri os

mais res tri ti vos. Estes es ta rão a traduzir-se, por exemplo, na diminuição das maturidades contratadas e dos rácios 

LTV e no aumento dos spreads aplicados, reflectindo em parte um aumento do custo cobrado por unidade de

risco. 

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Ca pí tu lo 4

147



Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Ban co de Por tu gal

Sistema Bancário | Ca pí tu lo 4

149

Caixa 4.3 Características dos empréstimos hipotecários de maior risco nos Estados Unidos e na

Europa

As ori gens do mer ca do hi po te cá rio sub pri me

A de sig na ção de cré di to à ha bi ta ção sub pri me sur giu nos Esta dos Uni dos (EUA) para ca rac te ri zar uma fran ja de

em prés ti mos com pior qua li da de de cré di to, não exis tin do uma de fi ni ção ofi ci al para a sua ca rac te ri za ção. Este

seg men to de cré di to tem ca rac te rís ti cas mui to pró pri as no que diz res pe i to ao tipo de con tra to e ao seu to ma dor,

tra du zin do-se na con ces são de em prés ti mos a fa mí lias com ele va do ris co de cré di to. Estes con tra tos são na sua

es sên cia con tra tos de cur to pra zo, su jei tos a uma re ne go ci a ção pe rió di ca para a qual é es sen ci al a va lo ri za ção do

imó vel. A maio r par te dos con tra tos de sub pri me são ad jus ta ble-rate mort ga ges (ARM), de acor do com os quais

exis te um pe río do ini cial a taxa fixa (dois a três anos), a qual é si gni fi ca ti va men te in fe rior à taxa que cor res pon de -

ria ao ris co de cré di to do de ve dor. Fin do este pe río do a taxa de juro pas sa a ser in de xa da a uma taxa de mer ca do.

Esta nova taxa é ti pi ca men te mui to su pe rior à taxa fixa, mo ti vo pelo qual a data de al te ra ção de ta xas ser usu al -

men te de sig na da por step-up date. O pla no de amor ti za ção ha bi tu al é o de uma hi po te ca de 30 anos. Num qua dro

de va lo ri za ção dos pre ços da ha bi ta ção, os ban cos, a quem são sal va guar da dos di re i tos de re ne go ci a ção no tér -

mi no do pe río do de taxa fixa, con cor da vam em re ne go ci ar os con tra tos em con di ções mais fa vo rá veis para as fa -

mí lias, por que pers pec ti va vam uma va lo ri za ção do imó vel hi po te ca do. Ou tra ca rac te rís ti ca des tes con tra tos é a

pe na li za ção mui to ele va da por amor ti za ção an te ci pa da, prin ci pal men te quan do com pa ra da com con tra tos pri me.

Em re su mo, es tes con tra tos co lo cam os cre do res numa po si ção van ta jo sa no fi nal do pe río do ini cial de fi xa ção de

taxa, dado que são eles que de ci dem as con di ções de renegociação, as quais são condicionadas pela valorização 

do imóvel. Esta característica dos empréstimos subprime está associada ao regime de falência pessoal

prevalecente nos EUA, em que o não cumprimento do serviço da dívida implica apenas a perda do imóvel

hipotecado.

Re la ti va men te às ca rac te rís ti cas das fa mí lias, es tes con tra tos são as so ci a dos a de ve do res com ní veis bai xos de

ren di men to e si tua ção pre cá ria no mer ca do de tra ba lho. Assim, aos de ve do res no seg men to sub pri me es tão as -

so ci a dos ní veis ele va dos de ris co, o que se tra duz numa clas si fi ca ção ba i xa (in fe rior a 640 pon tos) de acor do com

o cri té rio de ava li a ção de ris co de cré di to FICO1. Este cri té rio ava lia a pro ba bi li da de de um de ve dor en trar em in -

cum pri men to, sen do que quan to me nor o va lor maio r será a pro ba bi li da de de in cum pri men to. Estes de ve do res

apre sen ta vam um his to ri al de in cum pri men to re la ti va men te se ve ro, que pode in clu ir a li qui da ção an te ci pa da das

dí vi das atra vés da en tre ga vo lun tá ria da ha bi ta ção hi po te ca da ou por meio de in ter ven ção ju di ci al. Ou tro as pec to

dis tin ti vo des te seg men to são os va lo res ele va dos do rá cio 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 fa mi li ar e/ou o rá cio en tre o va lor do em prés ti mo e o va lor da ha bi ta ção a fi nan ci -

ar. Assim, aos em prés ti mos no seg men to sub pri me está as so ci a do um rá cio do pa ga men to de ju ros e amor ti za ção 

dos em prés ti mos no ren di men to fa mi li ar su pe rior a 55 por cen to e/ou um rá cio en tre o va lor do em prés ti mo e o va -

lor da ha bi ta ção a fi nan ci ar su pe rior a 85 por cen to. Uma ou tra ca te go ria de em prés ti mos de ris co res pe i ta a fa mí -

lias que, não exi bin do ní veis de ris co para se rem clas si fi ca das como sub pri me, no mea da men te apre sen tan do

sco res FICO mais ele va dos e sem his to ri al de incumprimento, não apresentam documentação formal

comprovativa do seu rendimento ou existe um grau elevado de incerteza relativamente ao seu rendimento futuro.

Estes créditos são categorizados como Alt-A e são considerados de risco intermédio, entre o prime e o subprime.

Ape sar dos epi só di os pas sa dos de au men to cí cli co mui to pro nun ci a do do in cum pri men to, o seg men to de cré di to

sub pri me era ren tá vel, da das as ta xas de juro re la ti va men te ele va das co bra das pe las ins ti tui ções de cré di to, que

ain da as sim eram in fe ri o res às ta xas de juro que re flec ti ri am o ris co des tes de ve do res, e per mi tia o aces so ao cré -

di to a fa mí lias que de ou tra for ma não o te ri am. Para as ins ti tui ções fi nan cei ras, a re a li za ção des te tipo de cré di tos

re ve lou-se pos sí vel atra vés do re cur so ao mer ca do de ti tu la ri za ção, com uma gran de par ce la des tes cré di tos a ser 

con ver ti da em tí tu los re si den ti al mort ga ge bac ked se cu ri ti es (RMBS). Entre 2005 e 2006, mais de 80 por cen to

dos no vos em prés ti mos sub pri me fo ram ti tu la ri za dos, sen do que a ti tu la ri za ção des tes em prés ti mos apre sen ta va

um de se nho di fe ren te das ti tu la ri za ções tra di ci o na is. De fac to, o va lor e o ris co des tas ope ra ções de pen di am for -

te men te do re fi nan cia men to dos con tra tos que, por sua vez, de pen dia da va lo ri za ção do imó vel. Em se gui da, es -

(1) FICO é o acrónimo de Fair Isaac Corporation, a empresa norte-americana que publica este critério de avaliação de risco de crédito.



tes tí tu los eram ad qui ri dos por Ve í cu los Espe ci a is de Inves ti men to (SPV) e trans for ma dos em CDOs (Col la te ra li -

zed Debt Obli ga ti ons), que são tí tu los de lon go pra zo com ra ting e tran sac ci o na dos no mer ca do de ca pi tais. A pos -

si bi li da de de ti tu la ri zar e de se gui da ven der CDOs so bre es tes em prés ti mos hi po te cá ri os po ten ci ou o cres ci men to

des te mer ca do atra vés da dis per são do ris co, pos si bi li tan do a emis são de tí tu los com um ra ting de cré di to ele va do 

bem como ta xas ele va das de ren di bi li da de que, num con tex to de ba i xas ta xas de juro e for te pro cu ra por par te dos 

in ves ti do res de re mu ne ra ções no mi nais mais atrac ti vas em tí tu los de dí vi da (se arch for yi eld), fo ram sen do co lo -

ca dos jun to de in ves ti do res in ter na ci o na is. De fac to, as “tran ches” de CDOs eram ad qui ri das por fun dos de in ves -

ti men to, com pa nhi as de se gu ros e ve í cu los que não con so li da vam no ba lan ço dos bancos (structured investment

vehicles), entre outros. A realização destas operações, que originou a dispersão do risco de crédito e a distância

entre o tomador do crédito e o tomador final dos títulos, teve como consequência o relaxamento dos critérios na

concessão de crédito bem como a redução dos incentivos para a sua monitorização.

Nes te con tex to, o mer ca do sub pri me nos Esta dos Uni dos re gis tou um acrés ci mo si gni fi ca ti vo des de o iní cio da

dé ca da até ao de sen ca de ar da cri se fi nan cei ra, tri pli can do du ran te o boom do cré di to à ha bi ta ção no pe río do 2005 

- 2006. Em 2006, este seg men to re pre sen ta va cer ca de 14 por cen to do mer ca do hi po te cá rio e foi res pon sá vel por

21 por cen to dos em prés ti mos con ce di dos nes se ano. Por sua vez, os em prés ti mos Alt-A re pre sen ta vam en tre 8 e

10 por cen to do mer ca do hi po te cá rio, sen do res pon sá ve is por cer ca de 25 por cen to dos em prés ti mos hi po te cá ri -

os con ce di dos em 2006. Os no vos cré di tos hi po te cá ri os sub pri me re du zi ram-se si gni fi ca ti va men te na se gun da

me ta de de 2007, si tua ção que se man te ve em 2008. A ra zão des ta in ver são re si de es sen ci al men te na que da dos

pre ços da ha bi ta ção. Entre 2001 e 2005 os pre ços das ha bi ta ções cres ce ram mais de 50 por cen to, o que cons ti tu -

iu uma con di ção es sen ci al para a re ne go ci a ção dos con tra tos. A de sa ce le ra ção dos pre ços da ha bi ta ção afec tou

for te men te a ca pa ci da de dos de ve do res sub pri me e Alt-A ser vi rem a dí vi da pois a re ne go ci a ção dos con tra tos de i -

xou de ser van ta jo sa para os ban cos. Por sua vez, a ti tu la ri za ção des tes con tra tos tor nou-se mais com pli ca da, à

me di da que a in for ma ção so bre pro ble mas nes te mer ca do ia sen do di vul ga da. Nes te qua dro, a su bi da das ta xas

de juro po ten ci ou um for te au men to do in cum pri men to, re flec tin do-se em per das sig ni fi ca ti vas para as ins ti tui ções

fi nan cei ras de ten to ras dos tí tu los que ti nham como co la te ral este tipo de em prés ti mos. O con jun to de ins ti tui ções

e ins tru men tos en vol vi dos nes te pro ces so é mui to alar ga do, sen do que a sua ex pan são be ne fi ci ou ini cial men te de 

um qua dro de re du zi da aver são ao ris co. Na prá ti ca, os in ves ti do res não dis pu nham da informação para avaliarem 

o risco destes títulos, aceitando as avaliações das agências de rating. A disseminação destes instrumentos

complexos foi rápida, persistindo ainda alguma incerteza sobre o nível e distribuição de perdas em activos

financeiros na carteira das instituições financeiras a nível global.

O mer ca do hi po te cá rio na Eu ro pa em con tras te com os Esta dos Unidos

Ape sar da evo lu ção pró xi ma das ta xas de juro e dos pre ços da ha bi ta ção nos Esta dos Uni dos e em al guns países

eu ro peus (Grá fi cos 1 e 2) e do peso se me lhan te do ser vi ço da dí vi da hi po te cá ria no ren di men to das fa mí lias nor te

ame ri ca nas e eu ro pe i as, na Eu ro pa a evi dên cia dis po ní vel apon ta para que não se te nha de sen vol vi do um seg -

men to de mer ca do hi po te cá rio com as ca rac te rís ti cas do mer ca do sub pri me nos EUA. Adi cio nal men te, e em ge -

ral, a pro por ção de fa mí lias en di vi da das em si tua ção fi nan cei ra tão vul ne rá vel quan to as en vol vi das no mer ca do

sub pri me dos EUA será subs tan ci al men te in fe rior. O im pac to di fe ren ci a do ao ní vel nor te-ame ri ca no e eu ro peu

pode ser ex pli ca do, para além das re fe ri das di fe ren ças no per fil de ris co das fa mí lias en di vi da das, pelo mo de lo de

financiamento dos créditos hipotecários por parte das instituições financeiras e pela legislação prevalecente

quanto à falência pessoal.

A exis tên cia de maio r ris co de cré di to nos Esta dos Uni dos é uma con se quên cia na tu ral da maio r fa ci li da de na ob -

ten ção de cré di to hi po te cá rio por par te de de ter mi na do tipo de fa mí lias nor te-ame ri ca nas, con fir ma da pela pro por -

ção de fa mí lias com hi po te cas. De fac to, cer ca de 45 por cen to das fa mí lias ame ri ca nas tem em prés ti mo hi po te cá -

rio2 (da dos de 2004), sen do este nú me ro apro xi ma da men te 20 por cen to no caso das fa mí lias da área do euro e 40 

por cen to para as fa mí lias do Re i no Uni do (da dos de 2005). Em to das es tas áre as ge o grá fi cas, o rá cio de fa mí lias

com em prés ti mo hi po te cá rio é cres cen te com o ní vel de ren di men to, sen do esta per cen ta gem sem pre in fe rior na

área do euro. Nos EUA, a per cen ta gem de fa mí lias com em prés ti mo hi po te cá rio va ria en tre 16 por cen to, para as
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(2) No texto que se segue a fonte dos valores apresentados é Housing Finance in the Euro Area, Occasional Paper Series No. 101, European Central Bank, 2009, elaborado por um
grupo de trabalho do Comité de Política Monetária do Eurosistema. 



fa mí lias com ní veis de ren di men to mais bai xo, e 76 por cen to, para as fa mí lias com ren di men to mais ele va do. Na

área do euro es tes va lo res si tu am-se en tre 4 e 40 por cen to, en quan to os va lo res para o Re i no Uni do es tão mais

pró xi mos dos EUA, va ri an do en tre 10 e 68 por cen to. Exis te tam bém uma gran de dis pa ri da de de va lo res ob ser va -

dos para o rá cio de dí vi da so bre ren di men to dis po ní vel para as di fe ren tes áre as ge o grá fi cas. No úl ti mo tri mes tre

de 2007 a dí vi da das fa mí lias da área do euro re pre sen tou um pou co mais de 100 por cen to do ren di men to dis po -

ní vel, en quan to que este rá cio foi cer ca de 140 por cen to para os Esta dos Uni dos e 177 por cen to para o Re i no

Uni do. Por seu tur no, o rá cio agre ga do dos en car gos com o pa ga men to de ju ros e amortização dos empréstimos

hipotecários sobre o rendimento disponível das famílias com empréstimos hipotecários situava-se em torno de 20

por cento, não se registando diferenças significativas entre os EUA e a área do euro.

O mo de lo de fi nan cia men to dos cré di tos hi po te cá ri os por par te das ins ti tui ções fi nan cei ras nor te ame ri ca nas fa ci -

li tou o rá pi do cres ci men to do seg men to sub pri me. Uma das es pe ci fi ci da des dos Esta dos Uni dos é a exis tên cia

das de sig na das “agên ci as go ver na men tais”, no mea da men te a Fan nie Mae e a Fred die Mac, que ti nham por ob -

jec ti vo a com pra e ti tu la ri za ção dos cré di tos hi po te cá ri os. Estas em pre sas, cujo pro pó si to era fa ci li tar o aces so à

pro prie da de re si den ci al atra vés do mer ca do de cré di to, per mi ti ram que um nú me ro ele va do de fa mí lias ti ves se

aces so ao cré di to para aqui si ção de ha bi ta ção. O au men to dos pre ços da ha bi ta ção e da pro cu ra de em prés ti mos, 

bem como a al te ra ção de re gu la men ta ção das agên ci as go ver na men tais, cri a ram as con di ções para o au men to

da im por tân cia das en ti da des fi nan cei ras pri va das não re gu la das, ten do es tas, a par tir de 2004, au men ta do con si -

de ra vel men te a de ten ção de dí vi da hi po te cá ria. A en tra da de en ti da des pri va das nes te mer ca do, e a pos te ri or ti tu -

la ri za ção des tes cré di tos, im pul si o nou for te men te o de sen vol vi men to do sec tor sub pri me, ao con trá rio do que se

ve ri fi cou na área do euro. De fac to, as prá ti cas con ta bi lís ti cas na área do euro, pese em bo ra as di fe ren ças en tre

países, ten dem a di fi cul tar o des re co nhe ci men to dos em prés ti mos titularizados dos balanços das instituições

financeiras que originam os créditos, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e no Reino Unido,

desencorajando a originação de créditos hipotecários de elevado risco com vista à titularização.

Ou tra di fe ren ça fun da men tal en tre as re a li da des nor te-ame ri ca na e da área do euro re si de no tra ta men to le gal do

in cum pri men to. As prá ti cas de fa lên cia pes soal no Re i no Uni do en con tram-se en tre as dos EUA e as dos países

da área do euro. Nos Esta dos Uni dos o não cum pri men to do ser vi ço da dí vi da im pli ca ape nas a per da do bem hi -

po te ca do para a ob ten ção do em prés ti mo, cri an do in cen ti vos para ser dada mais im por tân cia ao va lor das ga ran ti -

as e à ex pec ta ti va da sua evo lu ção, em de tri men to da ca pa ci da de de ge ra ção de ren di men tos por par te dos de ve -

do res. Des ta for ma, cri am-se in cen ti vos ao não pa ga men to dos com pro mis sos as su mi dos, re sul tan do na ex tin ção 

do con tra to nos ca sos em que o va lor em dí vi da é su pe rior ao va lor do bem hi po te ca do. Este fe nó me no é de ex tre -
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Gráfico 1
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Gráfico 2
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ma re le vân cia em pe río dos de que da acen tua da do pre ço da ha bi ta ção, prin ci pal men te quan do se se guem a pe -

río dos de au men to con ti nu a do e for te des ses pre ços. Em con tras te, na ge ne ra li da de dos países da área do euro

as fa mí lias são res pon sá ve is pelo montante global do valor da dívida, podendo ter que recorrer a outros bens

pessoais e/ou à geração futura de rendimentos no sentido de satisfazerem o serviço da dívida.

O mer ca do hi po te cá rio em Por tu gal face a ou tros países

Às di fe ren ças an te ri or men te re fe ri das en tre os EUA e a área do euro, acres ce a he te ro ge ne i da de ve ri fi ca da en tre

os di fe ren tes países eu ro peus3, pese em bo ra a com pa ra ção seja di fí cil de re a li zar por que os da dos dis po ní veis se 

re fe rem a in qué ri tos não har mo ni za dos, re a li za dos a ní vel na cio nal e para pe río dos de tem po nem sem pre co in ci -

den tes. Em Por tu gal cer ca de 30 por cen to das fa mí lias de têm cré di to hi po te cá rio, pro por ção cla ra men te aba i xo

das re gis ta das no Re i no Uni do (40 por cen to) e Esta dos Uni dos (45 por cen to). Com pa ran do com ou tros países da 

área do euro para os quais exis te in for ma ção dis po ní vel, de sig na da men te Ale ma nha, Irlan da, Gré cia, Espa nha,

Fran ça, Itá lia e Países Bai xos, a per cen ta gem de fa mí lias com em prés ti mo hi po te cá rio em Por tu gal é in fe rior ao

ob ser va do para os Países Bai xos, onde esta per cen ta gem é cer ca de 38 por cen to, e su pe rior ao ob ser va do na

Itá lia, dado que ape nas 12 por cen to das fa mí lias ita li a nas de tém em prés ti mo hi po te cá rio. Para os oito países eu -

ro peus em aná li se, a de ten ção de cré di to hi po te cá rio é cres cen te com o ní vel de ren di men to, con cen tran do-se

nas fa mí lias de ren di men to mais ele va do. Os Países Bai xos apre sen tam um per fil li ge i ra men te di fe ren te pois a

per cen ta gem de fa mí lias no pri me i ro quar til de ren di men to com em prés ti mo hi po te cá rio é su pe rior a 20 por cen to,

sen do me nor a dis pa ri da de des te in di ca dor re la ti va men te aos ou tros países da área do euro para os res tan tes ní -

veis de ren di men to. Em Por tu gal, cer ca de 6 por cen to das fa mí lias que se en con tram no pri me i ro quar til da dis tri -

bu i ção de ren di men to têm cré di to hi po te cá rio, va lor que com pa ra com o mí ni mo ob ser va do na Itá lia (4 por cen to) e 

o má xi mo, ex cluin do os Países Bai xos, ob ser va do em Espa nha (8 por cen to). Por sua vez, a per cen ta gem de fa -

mí lias no úl ti mo quar til de ren di men to com dí vi da hi po te cá ria va ria en tre 19 por cen to na Itá lia e 57 por cen to na

Irlan da, sen do de 52 por cen to em Por tu gal. A com pa ra ção en tre Por tu gal e os EUA é mais di fí cil de re a li zar dado

que as clas ses de ren di men to para as quais exis te in for ma ção so bre a per cen ta gem de famílias com crédito à

habitação não são as mesmas. No entanto, sabe-se que cerca de 16 por cento das famílias norte-americanas

cujos rendimentos se encontram no quintil inferior detêm crédito hipotecário, enquanto, como já referido, este

número é de 6 por cento em Portugal para as famílias cujos rendimentos se encontram no quartil inferior.

Ou tro in di ca dor re le van te para a aná li se em ques tão é o rá cio dos en car gos com o pa ga men to de ju ros e amor ti za -

ção dos em prés ti mos hi po te cá ri os no ren di men to fa mi li ar. Este rá cio ad qui re es pe cia l re le vân cia para um país

como Por tu gal, dado que a qua se to ta li da de dos em prés ti mos hi po te cá ri os é de taxa va riá vel com re fi xa ção em

pe río dos de 3 e 6 me ses. Con si de ran do ape nas as fa mí lias com cré di to hi po te cá rio, de en tre os países da área do

euro ana li sa dos, Por tu gal apre sen ta o va lor mais re du zi do des te rá cio (va lor me di a no de 14 por cen to) e a Ho lan -

da o mais ele va do (va lor me di a no de cer ca de 19 por cen to). Este fac to po de rá ser par ci al men te ex pli ca do por os

em prés ti mos hi po te cá ri os em Por tu gal apre sen ta rem ge ne ri ca men te ma tu ri da des na con tra ta ção mais ele va das,

o que per mi te ali sar no tem po o ser vi ço da dí vi da das fa mí lias por tu gue sas. Adi cio nal men te, o va lor me di a no des -

te rá cio em Por tu gal não apre sen ta gran de va ri a bi li da de para as di fe ren tes clas ses de ren di men to, si tuan do-se

en tre 21 por cen to para as fa mí lias de me nor ren di men to e 10 por cen to para as de maio r ren di men to. Em con tras -

te, as fa mí lias de me nor ren di men to nos ou tros países da área do euro analisados, com excepção da Alemanha,

apresentam valores medianos para este rácio muito mais elevados (entre 31 e 54 por cento), face às famílias de

maior rendimento (entre 12 e 17 por cento).

Fi nal men te, para a aná li se do ris co de cré di to é tam bém re le van te ava li ar o rá cio en tre o va lor do em prés ti mo e o

va lor da ha bi ta ção a fi nan ci ar (rá cio loan to value - LTV). Na área do euro, para em prés ti mos à ha bi ta ção con ce di -

dos em 2007, o va lor do em prés ti mo é em mé dia cer ca de 80 por cen to do va lor da ha bi ta ção a fi nan ci ar, va ri an do

esta pro por ção en tre 63 por cen to em Mal ta e 101 por cen to nos Países Bai xos4. A qua se to ta li da de dos países da
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(3) A informação relativa a países da área do euro baseia-se em dados obtidos através de inquéritos não harmonizados às famílias realizados a nível nacional, também sintetizados
em Housing Finance in the Euro Area, Occasional Paper Series No. 101, European Central Bank, 2009, realizado por um grupo de trabalho do Comité de Política Monetária do
Eurosistema. De referir que este tipo de informação existe apenas para alguns países da área do euro.

(4) Estes dados resultam de um questionário ad-hoc realizado no âmbito de um grupo de trabalho do Comité de Política Monetária do Eurosistema, cujo objectivo consistiu em analisar 
o financiamento de aquisição de habitação na área do euro. Para mais detalhes, ver “Caixa 4.2 Principais características dos empréstimos a particulares para aquisição de
habitação em Portugal”.



área do euro apre sen ta ti pi ca men te rá cios LTV in fe ri o res a 85 por cen to, va lor re fe rên cia para um em prés ti mo

sub pri me nos Esta dos Uni dos, sen do que Por tu gal apre sen ta um valor de 71 por cento para um empréstimo à

habitação típico concedido em 2007.

A dis tri bu i ção dos em prés ti mos hi po te cá ri os em Portugal

Nos úl ti mos anos, o rá cio de in cum pri men to no cré di to à ha bi ta ção em Por tu gal (de fi ni do como o va lor dos cré di tos

ven ci dos so bre o cré di to to tal) tem-se man ti do re la ti va men te es tá vel e em ní veis re du zi dos. Re por tan do va lo res de

fi nal do ano, este rá cio, que con si de ra to dos os em prés ti mos à ha bi ta ção em Por tu gal, tem va ri a do en tre 1.0 e 1.4

por cen to, ten do em 2008 re gis ta do um acrés ci mo face ao ano ante rior, as cen den do a 1.3 por cen to do cré di to to tal à 

ha bi ta ção. Estes va lo res são com pa rá ve is aos ve ri fi ca dos nos úl ti mos anos nos Esta dos Uni dos para os em prés ti -

mos com me nor ris co e si gni fi ca ti va men te mais bai xos do que o rá cio de in cum pri men to do seg men to sub pri me, cujo 

va lor mí ni mo da úl ti ma dé ca da ron dou 10 por cen to5, tendo duplicado nos anos mais recentes.

Uti li zan do da dos da Cen tral de Res pon sa bi li da de de Cré di to é pos sí vel ca rac te ri zar a dis tri bu i ção do cré di to hi po te -

cá rio em Por tu gal bem como ana li sar as ta xas de in cum pri men to por mon tan te do cré di to. Os da dos re fe rem-se ao

sal do em Fe ve rei ro de 2009, ten do-se eli mi na do al gu mas ob ser va ções para con sis tên cia da aná li se6. O cré di to mé -

dio para aqui si ção de ha bi ta ção, com ga ran tia hi po te cá ria imo bi liá ria, é de cer ca de 75 mil eu ros, sen do a me di a na

de 64 mil eu ros. Os em prés ti mos com ga ran tia hi po te cá ria imo bi liá ria cor res pon dem a cer ca de 90 por cen to do to tal

de em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção. Orde nan do os em prés ti mos por di men são, os 10 por cen to mais pe -

que nos cor res pon dem a cer ca de 1 por cento do crédito, enquanto os 10 por cento maiores correspondem a cerca

de 28 por cento do crédito (Gráfico 3). 

Re la ti va men te ao rá cio LTV 7, ve ri fi ca-se que os em prés ti mos hi po te cá ri os re por ta dos pe las ins ti tui ções fi nan cei ras

em Fe ve rei ro de 2009 apre sen tam um va lor mé dio de 67 por cen to e um va lor me di a no de 72 por cen to. Cer ca de 63

por cen to do cré di to com ga ran tia hi po te cá ria tem LTV in fe rior (ou igual) a 85 por cen to, va lor de re fe rên cia para os
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Gráfico 3
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Fon te: Ban co de Por tu gal (Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito).
Nota: Con si de ra ape nas cré di to com ga ran tia hi po te cá ria imo bi liá ria.

(5) Na ausência de uma fonte oficial para este indicador, é reportado o valor apresentado em Balla, E., Carpenter, R. e Robinson, B. (2007), “Assessing the Effectiveness of the Paulson 
”Teaser Freezer" Plan: Evidence from the ABX Index", The Federal Reserve Bank of Richmond, Working Paper Series.

(6) Neste âmbito eliminaram-se as entidades financeiras que apresentam mais de 50 por cento dos valores de LTV iguais a 100, bem como os outliers correspondendo ao percentil 98
do LTV.

(7)  O LTV é definido considerando apenas a garantia hipotecária imobiliária.



em prés ti mos sub pri me nos Esta dos Uni dos. Cer ca de 25 por cen to do cré di to apre sen ta LTV en tre 70 e 80 por cen to

(Grá fi co 4). Con si de ran do par ti ções da amos tra se gun do o LTV não exis te mo no to ni ci da de do rá cio de in cum pri -

men to (de fi ni do como o mon tan te em in cum pri men to so bre cré di to to tal, para cada clas se). Cré di tos com LTV en tre

40 e 50 por cen to, bem como cré di tos com LTV mui to ele va do, apre sen tam rá cios de in cum pri men to superiores.

Créditos com LTV entre 60 e 80 por cento tendem a apresentar rácios de incumprimento menores (Gráfico 4).

Nos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, o rá cio de in cum pri men to não é mo no tó ni co com o mon tan te do em -

prés ti mo, con si de ran do os de cis da dis tri bu i ção. De fac to, cré di tos en tre 28 000 eu ros e 64 000 eu ros, bem como os

cré di tos mais ele va dos, apre sen tam rá cios de in cum pri men to mais bai xos, en quan to cré di tos en tre 64 000 eu ros e

108 000 eu ros, apre sen tam rá cios de in cum pri men to mais ele va dos (Grá fi co 5). Ve ri fi ca-se que o me nor rá cio de in -

cum pri men to ocor re nas duas clas ses re fe ren tes aos em prés ti mos de maio r di men são, que cor res pon dem a cer ca

de 44 por cen to do cré di to to tal para aqui si ção de ha bi ta ção com ga ran tia hi po te cá ria imo bi liá ria. Con si de ran do seg -

men ta ções do in cum pri men to por clas se de cré di to, ve ri fi ca-se que o in cum pri men to dos cré di tos de maio r di men -

são re ve la pou ca sen si bi li da de ao LTV. O mesmo não se verifica para os créditos de menor dimensão, que registam

aumentos substanciais do incumprimento quando o LTV aumenta.

Ape sar do cré di to em Por tu gal ser fun da men tal men te a taxa va riá vel, sen do que uma frac ção im por tan te foi con ce -

di da a fa mí lias jo vens, os rá cios de in cum pri men to do cré di to à ha bi ta ção man têm-se his to ri ca men te em ní veis bai -

xos. Para tal con tri bui um au men to das ma tu ri da des dos em prés ti mos bem como a exis tên cia de ga ran ti as pes soais

que di mi nu em subs tan ci al men te o ris co dos de ve do res numa fa i xa etá ria mais ba i xa. Ape sar de num fu tu ro pró xi mo

ser ex pec tá vel que as ta xas de es for ço de al gu mas fa mí lias por tu gue sas con ti nu em a au men tar, de vi do às con di -

ções ma cro e co nó mi cas ad ver sas que se de ve rão re flec tir na su bi da da taxa de de sem pre go, a com bi na ção de ma -

tu ri da des lon gas num ce ná rio de ta xas de juro ba i xas per mi te mi ti gar o efe i to de re du ção de ren di men to, na me di da

em que se re flec te em pres ta ções si gni fi ca ti va men te mais re du zi das. Deve ter-se em con ta, con tu do, que já terá

exis ti do nos úl ti mos anos al gu ma ten dên cia dos ban cos para con tra ta rem em prés ti mos com ma tu ri da des mui to lon -

gas com esse ob jec ti vo (cer ca de 2/3 dos em prés ti mos con ce di dos em 2007 ti nham ma tu ri da de su pe rior a 30 anos – 

Ver “Ca i xa 4.2 Principais características dos empréstimos a particulares para aquisição de habitação em Portugal”).

Globalmente, não será expectável um aumento a nível agregado do rácio de incumprimento no crédito à habitação

em Portugal que ponha em causa a estabilidade do sistema financeiro.
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Gráfico 4
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Fon te: Ban co de Por tu gal (Cen tral de Res pon sa bi li da des de Crédito).
No tas: Con si de ra ape nas cré di to com ga ran tia hi po te cá ria imo bi liá ria. O li mi te in fe rior
está in clu i do em cada clas se, ex cluin do-se o limite superior.

Gráfico 5

RÁCIO DE INCUMPRIMENTO DO CRÉDITO PARA
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Caixa 4.4. O incumprimento nos empréstimos ao sector privado não financeiro: comparação da

actual crise económica e financeira com a recessão de 2003

O ano de 2008 foi mar ca do por uma in ten si fi ca ção da cri se fi nan cei ra ini ci a da no Ve rão de 2007, per sis tin do in cer -

te za re la ti va men te à du ra ção e mag ni tu de da sua trans mis são à acti vi da de eco nó mi ca. Esta dé ca da já ha via sido

mar ca da por ou tro pe río do re ces si vo, não obs tan te o seu en qua dra men to e mag ni tu de se rem subs tan ci al men te

dis tin tos. Uma das di men sões di fe ren ci a do ras dos dois epi só di os é a ma te ri a li za ção do ris co de cré di to, sen do

que, na actual con jun tu ra, mar ca da por uma cri se fi nan cei ra e eco nó mi ca se ve ra, exis tem si na is que apon tam

para que ve nham a ob ser var-se ní veis de in cum pri men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro subs tan ci al men te su pe -

ri o res aos ve ri fi ca dos no pe río do re ces si vo de 2003. Esta ca i xa pre ten de ana li sar o in cum pri men to nos em prés ti -

mos ao sec tor pri va do não fi nan cei ro nos dois episódios recessivos, sendo que, para efeitos de comparação dos

dois episódios, serão considerados os períodos 2001-2003 e 2007-2009.

Ana li san do o flu xo anual de em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti -

mos con ce di dos (ajus ta dos de ti tu la ri za ção), ve ri fi ca-se ao lon go de 2008 um acrés ci mo subs tan ci al do in cum pri -

men to. Este per fil não en con tra pa ra le lo no pe río do re ces si vo ante rior, onde os ní veis de in cum pri men to au men ta -

ram de uma for ma mui to mais gra du al. No fi nal de 2008, o va lor re gis ta do por esta me di da de in cum pri men to já ve -

ri fi ca va va lo res su pe ri o res aos ob ser va dos no fi nal de 2002 (Grá fi co 1). Esta evo lu ção ve ri fi ca-se tan to no sec tor

dos par ti cu la res como no das so ci e da des não fi nan cei ras. O acrés ci mo do in cum pri men to é tam bém pa ten te nos

rá cios de in cum pri men to, de fi ni dos como em prés ti mos e ju ros ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa em per -

cen ta gem dos em prés ti mos to tais ao sec tor, que para to dos os seg men tos de cré di to re gis ta ram au men tos sig ni fi -

ca ti vos ao lon go de 2008 e já apre sen tam, para  a ge ne ra li da de dos seg men tos de cré di to, va lo res su pe ri o res aos

atin gi dos no iní cio de 2003 (Grá fi co 2). Con vém, con tu do, sa lien tar que este per fil de in cum pri men to não é uni for -

me em to das as ins ti tui ções financeiras. Em particular, os cinco maiores grupos bancários registavam no final de

2008 níveis de incumprimento inferiores aos verificados em Dezembro de 2002 (medidos pelo rácio de

incumprimento).

A maio r se ve ri da de da actual cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra em ter mos da ma te ri a li za ção do ris co de cré di to está

em li nha com o di fe ren te en qua dra men to ma cro e co nó mi co nos dois epi só di os re ces si vos, sen do que na actual
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Gráfico 1

FLUXO ANUAL DE EMPRÉSTIMOS VENCIDOS E OUTROS DE COBRANÇA DUVIDOSA
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Esti ma ti va do flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa 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 es ti ma ti va
do flu xo anual de no vos em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa foi cal cu la da ajus tan do a va ri a ção do sal do de em prés ti mos ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa dos
aba ti men tos ao ac ti vo, das re clas si fi ca ções e, a par tir de De zem bro de 2005, das 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 dos em base tri mes tral conforme a Instrução nº2/2007 do Banco de Portugal e com informação disponível até Dezembro de 2008. 



cri se se re gis ta uma de sa ce le ra ção mais acen tua da do PIB. As ta xas de cres ci men to do PIB (ob ser va das e ex -

pec tá ve is) para o actual pe río do re ces si vo são cla ra men te in fe ri o res às re gis ta das na re ces são 2001-2003 (Grá fi -

co 3). A re ces são de 2003 teve lu gar num en qua dra men to ma cro e co nó mi co in ter na cio nal fa vo rá vel, dado que es -

ta va em cur so a re cu pe ra ção cí cli ca da eco no mia mun dial ini ci a da em 2002. É tam bém de re fe rir a in ten si fi ca ção

do fe nó me no de glo ba li za ção eco nó mi ca, que teve con se quên ci as im por tan tes na par ti ci pa ção das eco no mias

asiá ti cas e dos no vos es ta dos mem bros da União Eu ro peia na eco no mia in ter na cio nal. Nes te con tex to, a evo lu -

ção eco nó mi ca in ter na cio nal foi mar ca da pela for te ex pan são do co mér cio in ter na cio nal, pela re cu pe ra ção dos

flu xos de in ves ti men to es tran ge i ro e pelo au men to acen tu a do dos pre ços das ma té rias  -pr imas, em par ti cu lar do
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Gráfico 2

RÁCIOS DE INCUMPRIMENTO NOS EMPRÉSTIMOS
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: Emprés ti mos e ju ros ven ci dos e ou tros de co bran ça du vi do sa em per cen ta gem dos em prés ti mos to tais (ajus ta dos de ti tu la ri za ção). No grá fi co da es quer da as li nhas a tra ce ja do
cor res pon dem à re ces são 2001-2003 e as li nhas a che io à cri se actual (es ca la superior). Último valor: Março de 2009. 

Gráfico 3
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
Nota: A pro jec ção do PIB apre sen ta da para 2009 foi pu bli ca da no Bo le tim Eco nó mi -
co-Pri ma ve ra 2009.



pe tró leo. Assim, en quan to que a con trac ção de cer ca de 1 por cen to do PIB em Por tu gal no ano de 2003 foi re sul -

ta do do con tri bu to ne ga ti vo da pro cu ra in ter na (con su mo pri va do e in ves ti men to), ten do as ex por ta ções apre sen -

ta do, em ter mos reais, uma con tri bu i ção po si ti va para o an da men to do pro du to, o pe río do re ces si vo que se vive

ac tu al men te é ca rac te ri za do por uma que bra da pro cu ra in ter na, ini cial men te ape nas via in ves ti men to, e uma di -

mi nui ção mui to acen tua da da pro cu ra ex ter na, em con cor dân cia com a que bra abrup ta nos flu xos de co mér cio in -

ter na cio nal re gis ta da na se gun da me ta de de 2008. Para 2009, as pro jec ções mais re cen tes do Ban co de Por tu gal

apon tam para um de crés ci mo do PIB de 3.5 por cen to. A taxa de de sem pre go tam bém apre sen ta va lo res, bem

como per fis de evo lu ção, dis tin tos nos dois epi só di os re ces si vos (Grá fi co 4). No iní cio do pe río do re ces si vo

2001-2003 a taxa de de sem pre go re gis ta va um va lor de cer ca de 4 por cen to, ob ser van do-se ao lon go des te pe -

río do um au men to su pe rior a 2 pon tos per cen tuais. Na actual re ces são a taxa de de sem pre go re gis ta ní veis su pe -

ri o res, em tor no de 8 por cen to . A aná li se do per fil des ta va riá vel ao lon go de 2008 re ve la uma di mi nui ção na pri -

mei ra me ta de do ano e um au men to na se gun da, es pe ran do-se em 2009 uma su bi da si gni fi ca ti va do de sem pre go, 

o que pode con di ci o nar ne ga ti va men te o ris co de crédito do sector privado não financeiro. A expectativa de

agravamento da crise económica é corroborada por indicadores de natureza qualitativa, que tendem a reflectir as

condições económicas vigentes e futuras. Estes indicadores registaram quedas abruptas desde o início da actual

crise, apresentando actualmente mínimos históricos (ver “Caixa 4 A evolução recente dos indicadores

qualitativos, Boletim Económico -Primavera 2009").

Os dois epi só di os re ces si vos em aná li se têm lu gar no con tex to da par ti ci pa ção de Por tu gal na área do euro e,

como tal, são ca rac te ri za dos por ní veis de ta xas de juro re la ti va men te bai xos, ape sar de se re gis ta rem evo lu ções

di fe ren ci a das nos dois pe río dos. Re la ti va men te ao pe río do re ces si vo de 2003, o abran da men to da acti vi da de

eco nó mi ca foi acom pa nha do por uma di mi nui ção gra du al das ta xas de juro. Pelo con trá rio, no pe río do actual as

ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio apre sen ta ram uma ten dên cia as cen den te até qua se ao fi nal de 2008, re flec -

tin do a vir tu al es ta bi li da de das ta xas de re fe rên cia do BCE e o au men to dos pré mi os de ris co no mer ca do mo ne tá -

rio (Grá fi co 5). No fi nal de 2008, as ta xas do mer ca do mo ne tá rio re gis ta ram uma que bra abrup ta, ve ri fi can do-se

nos pri me i ros me ses de 2009 ní veis in fe ri o res aos do ante rior pe río do re ces si vo. As ta xas de juro dos di fe ren tes

seg men tos de cré di to evi den ci a ram glo bal men te o mes mo per fil de evo lu ção, ain da que com os ha bi tu a is des fa -

sa men tos na trans mis são, re gis tan do au men tos até fi nal de 2008 e evi den ci an do des de en tão uma ten dên cia de

di mi nui ção. Pe ran te a que da abrup ta das ta xas do mer ca do mo ne tá rio, é ain da ex pec tá vel uma di mi nui ção adi cio -

nal das ta xas de juro nos di fe ren tes seg men tos de cré di to. Este per fil das ta xas de juro dos em prés ti mos con tras ta

com o ob ser va do no pe río do re ces si vo de 2003, onde se ve ri fi cou uma ten dên cia de di mi nui ção ao lon go do trié nio 

2001-2003. É ain da de no tar que as ta xas de juro dos em prés ti mos ao lon go de 2008 se si tu a ram em ní veis su pe ri -
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Gráfico 4

TAXA DE DESEMPREGO

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Jan-01 Jan-02 Jan-03

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

Jan-07 Jan-08 Jan-09

Recessão 2003
Recessão 2003 (valores anuais)
Crise actual (valores anuais) (esc. superior)
Crise actual (esc. superior)

Fon te: Ban co de Por tu gal.



o res aos ob ser va dos em 2002, em bo ra este pa drão não seja tão cla ro no caso das so ci e da des não fi nan cei ras. No 

que res pe i ta aos di fe ren ciais das ta xas de juro dos di fe ren tes seg men tos re la ti va men te às ta xas do mer ca do mo -

ne tá rio, re gis tam-se, em geral, níveis inferiores aos da recessão de 2003. Contudo, observam-se acréscimos

registados desde o final de 2008, em parte resultantes do desfasamento na transmissão das taxas do mercado

monetário, antecipando-se uma estabilização em níveis superiores aos registados antes da crise.

O ní vel re du zi do das ta xas de juro na actual cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra afi gu ra-se par ti cu lar men te im por tan te

para con ter o in cum pri men to, num con tex to em que o sis te ma ban cá rio pode sen tir uma di fi cul da de acres ci da na

re ne go ci a ção de em prés ti mos como for ma de ate nu ar si tua ções de in cum pri men to. Nes te con tex to, de maio r res -

tri ti vi da de por par te dos ban cos nos cri té ri os de con ces são dos no vos cré di tos, bem como de uma que bra do lado

da pro cu ra de cré di to, tem-se re gis ta do uma di mi nui ção da taxa de cres ci men to dos em prés ti mos ao sec tor pri va -

do não fi nan cei ro. Po rém, esta di mi nui ção, tam bém ob ser va da no epi só dio re ces si vo de 2003, não se re ve la ain da 

mui to ex pres si va, com a ex cep ção dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, que man ti ve ram a tra jec tó ria de 

de sa ce le ra ção ob ser va da des de o iní cio da dé ca da. Os em prés ti mos às so ci e da des não fi nan cei ras e os em prés -
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Gráfico 5

TAXAS DE JURO
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Fon te: Ban co de Por tu gal.
No tas: (a) A taxa de juro do mer ca do mo ne tá rio con si de ra da foi a Eu ri bor a 3 me ses, sen do as pro jec ções apre sen ta das a  tra ce ja do. (b) As ta xas de juro (li nhas) são re fe ren tes a sal -
dos em fim de pe río do. Os di fe ren ci as (bar ras) cor res pon dem à di fe ren ça en tre a taxa so bre sal dos e a mé dia móvel de 6 meses da Euribor a 6 meses.



ti mos para con su mo e ou tros fins re gis tam na cri se actual ta xas de cres ci men to su pe ri o res às ob ser va das na

recessão de 2003. Os cinco maiores grupos bancários têm registado uma desaceleração mais acentuada dos

empréstimos concedidos, à semelhança do que aconteceu na crise anterior.

Para com pre en der a evo lu ção do in cum pri men to das fa mí lias por tu gue sas no de cur so de 2008 e a sua maio r ex -

pres são re la ti va men te a 2002 é tam bém im por tan te ana li sar a sua si tua ção fi nan cei ra. As fa mí lias por tu gue sas

ca rac te ri zam-se por nos úl ti mos anos te rem apre sen ta do ní veis de en di vi da men to cres cen tes e ele va dos no con -

tex to da área do euro. Em 2002, o en di vi da men to das fa mí lias re pre sen ta va cer ca de 100 por cen to do ren di men to

dis po ní vel, en quan to que esse va lor era su pe rior a 135 por cen to em 2008. Os Inqué ri tos ao Pa tri mó nio e Endi vi -

da men to das Fa mí lias (IPEF), re a li za dos em 2000 e em 2006/2007, per mi tem-nos fa zer uma ca rac te ri za ção da

po si ção fi nan cei ra das fa mí lias em mo men tos no tem po que se si tu am em fa ses equi va len tes do ci clo eco nó mi co,

an te ce den do cada um dos pe río dos re ces si vos em aná li se1. De acor do com os re sul ta dos des tes in qué ri tos, o au -

men to do en di vi da men to para aqui si ção de ha bi ta ção re sul tou do maio r nú me ro de fa mí lias com dí vi da bem como

do au men to do ní vel de en di vi da men to mé dio das fa mí lias en di vi da das. De fac to, con for me os re sul ta dos do IPEF

para 2006, o va lor me di a no do en di vi da men to para aqui si ção de ha bi ta ção re pre sen ta va cer ca de 30 por cen to da

ri que za das fa mí lias com em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, va lor que con tras ta com 19 por cen to apre -

sen ta dos no in qué ri to de 2000 (os va lo res para o per cen til 75 do en di vi da men to são, res pec ti va men te, 55 e 37 por

cen to) (Grá fi co 6)2. Na base do au men to do en di vi da men to po de rão es tar os spreads re du zi dos pra ti ca dos nos

em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção, que des de a re ces são de 2003 e até fi na is de 2008 ti nham re gis ta do

uma cla ra ten dên cia de di mi nui ção. O va lor do en di vi da men to em per cen ta gem da ri que za está aci ma dos re gis ta -

dos na ma i o ria dos países da área do euro para os quais exis te in for ma ção dis po ní vel, sen do subs tan ci al men te in -

fe rior ao ob ser va do no Re i no Uni do e Esta dos Uni dos3. De acor do com os mes mos in qué ri tos, o ser vi ço da dí vi da

para aqui si ção de ha bi ta ção em per cen ta gem do ren di men to não re ve la uma ex po si ção ex ces si va dos ban cos

face a fa mí lias com gran de fra gi li da de fi nan cei ra, ao con trá rio do que po de ria ser even tu al men te in fe ri do a par tir

do grau de en di vi da men to. Assim, para 2006, e con si de ran do ape nas as fa mí lias en di vi da das, ob ser va-se um
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Gráfico 6

GRAU DE ENDIVIDAMENTO PARA HABITAÇÃO DAS FAMÍLIAS (a), (b) 
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Fon te: Inqué ri to ao Pa tri mó nio e Endi vi da men to das Fa mí lias.
No tas: (a) O grau de en di vi da men to é dado pelo va lor dos em prés ti mos para aqui si ção de ha bi ta ção em per cen ta gem da ri que za. (b) A me di a na e o per cen til 75 são de fi ni dos com base
no nú me ro de fa mí lias or de na das pelo grau de endividamento.

(1) O IPEF é um in qué ri to re a li za do pelo Insti tu to Na cio nal de Esta tís ti ca e pelo Ban co de Por tu gal a uma amos tra de fa mí lias se lec ci o na das. Para mais in for ma ção ver Fa ri nha, L.,
(2007), “O en di vi da men to das fa mí lias por tu gue sas: evi dên cia re cen te com base nos re sul ta dos do IPEF 2006-2007", Ban co de Por tu gal, Re la tó rio de Esta bi li da de Fi nan cei ra.11111111111

(2) As com pa ra ções en tre os dois pe río dos de vem ser fe i tas com al gu mas res sal vas, uma vez que a amos tra não es ta va de se nha da es pe ci fi ca men te para a re a li za ção do IPEF, não
sen do pos sí vel con tro lar sa tis fa to ri a men te o efe i to des se de se nho.22222222222

(3) Re sul ta dos apre sen ta dos em Hou sing Fi nan ce in the Euro Area, Occa si o nal Pa per Se ri es No 101, Eu ro pe an Cen tral Bank, 2009, ela bo ra do por um gru po de tra ba lho do Co mi té de 
Po lí ti ca Mo ne tá ria do Eu ro sis te ma.33333333333



grau de es for ço me di a no de cer ca de 14 por cen to, que con tras ta com 11 por cen to para 2000 (os va lo res para o

per cen til 75 do en di vi da men to são, res pec ti va men te, 21 e 20 por cen to)(Grá fi co 7). O va lor para 2006 está aba i xo

dos va lo res apre sen ta dos para os países con si de ra dos no es tu do an te ri or men te re fe ri do. O fac to do en di vi da -

men to me di a no das fa mí lias por tu gue sas (quan do me di do em per cen ta gem da ri que za) se si tuar num ní vel re la ti -

va men te ele va do em com pa ra ção como os países da área do euro, o mes mo não sen do vá li do para o ser vi ço da

dí vi da, pode ser par ci al men te ex pli ca do pelo fac to de em Por tu gal o em prés ti mos hi po te cá rio apre sen tar ma tu ri -

da des mais ele va das na con tra ta ção, o que per mi te ali sar o ser vi ço da dí vi da ao lon go da vida do de ve dor (ver

“Ca i xa 4.2 Principais características dos empréstimos a particulares para aquisição de habitação em Portugal",

nes te re la tó rio). Para ava li ar po ten ci a is si tua ções ge ra do ras de ris co, os grá fi cos 6 e 7 apre sen tam a me di a na e o

per cen til 75 do grau de en di vi da men to bem como o rá cio do ser vi ço da dí vi da das fa mí lias por tu gue sas en di vi da -

das, di vi din do a amos tra se gun do al guns fac to res de ris co po ten ci al, no mea da men te o ren di men to das fa mí lias e

a ida de do re pre sen tan te da fa mí lia. A evi dên cia apon ta no sen ti do de al gum en fra que ci men to da si tua ção fi nan -

cei ra das fa mí lias por tu gue sas de me no res ren di men tos, pese em bo ra a sua me lhor po si ção face a ou tros países

da área do euro. De fac to, note-se que 25 por cen to das fa mí lias no quar til mais bai xo da dis tri bu i ção de ren di men -

to apre sen tam, em 2006, uma taxa de es for ço su pe rior a 40 por cen to, que com pa ra com 33 por cen to em 2000.

Esta si tua ção não se re ve la pre o cu pan te do pon to de vis ta agre ga do, uma vez que ape nas cer ca de 6 por cen to

das fa mí lias per ten cen tes ao pri me i ro quar til da dis tri bu i ção de ren di men to têm em prés ti mos para aqui si ção de

ha bi ta ção. Re la ti va men te à ida de, note-se que as fa mí lias mais jo vens es tão mais en di vi da das e têm tam bém as

maio res ta xas de es for ço. Po rém, não obs tan te es tes gru pos se rem par ti cu lar men te vul ne rá veis à si tua ção ma -

cro e co nó mi ca des fa vo rá vel e sen sí ve is a al te ra ções de ta xas de juro, o fac to do ser vi ço da dí vi da apre sen tar va lo -

res re du zi dos por com pa ra ção com ou tros países da área do euro, bem como o fac to de não exis tir evi dên cia de

va lo ri za ções ex ces si vas a ní vel agre ga do nos preços da habitação em Portugal são mitigantes importantes para o 

risco dos empréstimos para aquisição de habitação em Portugal. Relativamente ao valor dos empréstimos a

particulares que não se destinem à aquisição de habitação, é de salientar que se terá intensificado, em 2006, o

acesso a este mercado, sobretudo por parte das famílias com níveis de rendimentos intermédios e daquelas em

que o representante é relativamente jovem. Porém, cerca de 50 por cento tinha como finalidade a aquisição de

veículos e cerca de 20 por cento a aquisição de imóveis não destinados à habitação, o que surge como um

mitigante importante do risco de empréstimos associado aos empréstimos a particulares, dado que, em princípio,

estes empréstimos estão garantidos pelos bens a cuja aquisição se destinam. 
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Gráfico 7

O RÁCIO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PARA HABITAÇÃO DAS FAMÍLIAS ENDIVIDADAS (a), (b)
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Re la ti va men te às so ci e da des não fi nan cei ras, não obs tan te os maio res ní veis de en di vi da men to ac tu a is, ve ri fi -

ca-se en tre a actual cri se e a re ces são de 2003 se me lhan ças en tre os fac to res de ter mi nan tes da pro cu ra de em -

prés ti mos: fi nan cia men to de exis tên ci as e de ne ces si da des de fun do de ma ne io, ge ra ção in ter na de fun dos e re -

es tru tu ra ção de dí vi da. Po rém, a in ten si da de com que es tes fac to res se apre sen tam é maio r na actual con jun tu ra.

Na base des te per fil pode es tar a for te re du ção das ven das, que ini cial men te im pli cam o fi nan cia men to das ne ces -

si da des de fun do de ma ne io mas que, a per sis tir no tem po, se trans mi tem em re du ções per ma nen tes da ren di bi li -

da de e num au men to da vul ne ra bi li da de das em pre sas. Assim, num con tex to de de te rio ra ção das con di ções fi -

nan cei ras das em pre sas, a re es tru tu ra ção da dí vi da sur ge na tu ral men te como de ter mi nan te na pro cu ra de em -

prés ti mos, ten do as em pre sas ne ces si da de de re ne go ci ar os em prés ti mos, de sig na da men te para be ne fi ciar de

pra zos mais alar ga dos no ser vi ço da dí vi da. Este fe nó me no é am pli fi ca do pelo qua dro de ins ta bi li da de nos mer ca -

dos fi nan cei ros, onde exis te di fi cul da de em lan çar au men tos de ca pi tal, bem como emis sões de dí vi da de lon go

pra zo. A maio r vul ne ra bi li da de das em pre sas na cio nais re la ti va men te ao epi só dio re ces si vo de 2003 está pa ten te

nos seus rá cios de in cum pri men to, que já atin gi ram níveis mais elevados. É também expectável que a

materialização do risco de crédito aumente consideravelmente no ano de 2009 (ver “Caixa 4.5 Evolução

prospectiva da probabilidade de incumprimento do empréstimos a empresas não financeiras”, neste relatório).

Nes te qua dro, a actual cri se eco nó mi ca e fi nan cei ra an te ci pa-se mais se ve ra do que a re ces são de 2003, não obs -

tan te a in cer te za re la ti va à sua mag ni tu de e per sis tên cia. De fac to, ape sar de exis ti rem mi ti gan tes im por tan tes, o

sec tor pri va do não fi nan cei ro da eco no mia por tu gue sa apre sen ta ac tu al men te vul ne ra bi li da des  adicio nais re la ti -

va men te ao ce ná rio de re ces são de 2003. Re la ti va men te aos par ti cu la res, é de sa lien tar o maio r en di vi da men to

das fa mí lias com ní veis de ren di men to mais re du zi do, bem como de fa mí lias mais jo vens, que tor na este sec tor

mais vul ne rá vel à que da do PIB e ao au men to do de sem pre go. No que diz res pe i to às so ci e da des não fi nan cei ras, 

re gis ta-se na actual cri se uma de te rio ra ção da sua ren di bi li da de ope ra ci o nal e um au men to do en di vi da men to.

Este fac to, as so ci a do às di fi cul da des em re ne go ci ar dí vi da em con di ções van ta jo sas, a que as em pre sas es ta vam 

ha bi tu a das num pas sa do re cen te, ao con trá rio do que acon te ceu na re ces são de 2003, pode con tri bu ir para um

au men to si gni fi ca ti vo do in cum pri men to por par te das so ci e da des não fi nan cei ras.  É con tu do de re fe rir que as al -

te ra ções no qua dro re gu la men tar da po lí ti ca mo ne tá ria, as des ci das das ta xas de juro de in ter ven ção, as ga ran ti -

as pú bli cas à emis são de dí vi da ti tu la da bem como a adopção de algumas políticas orçamentais de apoio às

empresas e aos particulares são aspectos diferenciadores do actual período recessivo, constituindo factores

importantes para a contenção do incumprimento do sector privado em Portugal 
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Caixa 4.5. Evolução prospectiva da probabilidade de incumprimento do crédito a empresas não

financeiras

O ris co de cré di to a em pre sas não fi nan cei ras é par ti cu lar men te sen sí vel a flu tu a ções da acti vi da de eco nó mi ca1.

As con di ções ma cro e co nó mi cas afec tam a ca pa ci da de de os em pre sá rios hon ra rem pa ga men tos as so ci a dos a

em prés ti mos ban cá rios. Por exem plo, uma even tu al re du ção da pro cu ra di ri gi da a uma em pre sa pode re du zir o

seu cash flow. Por ou tro lado, a in cer te za face ao fu tu ro pode in du zir as ins ti tui ções ban cá rias a res trin gir o aces so

ao cré di to da em pre sa e, des sa for ma, afec tar a sua es tra té gia de pro du ção e in ves ti men to. De uma ma ne i ra ou de 

ou tra re du zem-se os fun dos dis po ní veis para o ser vi ço da dí vi da. Se fe nó me nos des te tipo se es ten de rem a um

con jun to alar ga do de em pre sas, o pró prio sis te ma ban cá rio será afec ta do e, mais ge ral men te, toda a eco no mia.

Do pon to de vis ta pru den ci al é im por tan te pre ver o in cum pri men to de cré di to, uma vez que isso per mi te de fi nir es -

tra té gi as que mi ni mi zem os pro ble mas de sol va bi li da de do sis te ma ban cá rio. O incumprimento no crédito é

especialmente relevante num contexto de crise económica e financeira como o actual, um assunto

extensivamente abordado neste relatório.

Nes ta ca i xa uti li za-se um mo de lo de in cum pri men to do cré di to apli ca do a em prés ti mos de em pre sas não fi nan cei -

ras para, sob um de ter mi na do ce ná rio ma cro e co nó mi co, pre ver a evo lu ção da pro ba bi li da de de in cum pri men to no 

cré di to. Este mo de lo in cor po ra in for ma ção ao ní vel do agre ga do de em prés ti mos en tre um de ve dor e um ban co,

ao ní vel do de ve dor, e a ní vel ma cro e co nó mi co. Em par ti cu lar, in clui-se o sec tor de acti vi da de eco nó mi ca (num to -

tal de 15 sec to res) e uma ca te go ria com a di men são do cré di to to tal do de ve dor (num to tal de 4 ca te go ri as). Os va -

lo res li mi te para as ca te go ri as de di men são de cré di to são 25 mil eu ros, 1 mi lhão de eu ros e 10 mi lhões de eu ros,

ac tu a li za dos usan do o de fla tor do con su mo pri va do com base em 2008. To das as ex po si ções in fe ri o res a 50 eu ros 

fo ram ig no ra das. Dado que o mo de lo de in cum pri men to é apli ca do ao con jun to de em prés ti mos de um de ve dor a

uma ins ti tu i ção fi nan cei ra, po de mos ra zo a vel men te ad mi tir que as con di ções ma cro e co nó mi cas são exó ge nas re -

la ti va men te às de ci sões de cada em pre sa. Para a es ti ma ção do mo de lo uti li zou-se uma amos tra com da dos ano -

ni mi za dos de 1995 a 2008, de pe ri o di ci da de tri mes tral, num to tal de cer ca de 9 mi lhões de ob ser va ções2. Os

dados são provenientes da Central de Responsabilidades de Crédito e de outras bases de dados internas de

carácter cadastral.

O Qua dro 1 apre sen ta a es tru tu ra da amos tra em 2008 em ter mos de sec tor de acti vi da de e de ca te go ria de di -

men são do cré di to. A amos tra apre sen ta uma con cen tra ção em gran des ex po si ções, com cer ca de 53 por cen to

da ex po si ção to tal per ten cen te a em pre sas com ex po si ção su pe rior a 10 mi lhões de eu ros. O sec tor mais re pre -

sen ta ti vo é o do Imo bi liá rio e Ser vi ços às Empre sas, com cer ca de 31 por cen to da ex po si ção to tal, se gui do da

Construção (19.2 por cento) e do Comércio (16.1 por cento).

Esta es tru tu ra de car tei ra de cré di to irá ser uti li za da na pro jec ção das pro ba bi li da des de in cum pri men to por par te

dos de ve do res, de acor do com o ce ná rio ma cro e co nó mi co do Qua dro 2. Os va lo res para as pro jec ções do PIB

são os pu bli ca dos no Bo le tim Eco nó mi co da Pri ma ve ra. Para a taxa de juro de cur to pra zo do mer ca do in ter ban cá -

rio em 2009 uti li za ram-se as ex pec ta ti vas im plí ci tas nos mer ca dos de fu tu ros de ta xas de juro, tam bém sub ja cen -

tes às pro jec ções pu bli ca das no Bo le tim Eco nó mi co da Pri ma ve ra. O mo de lo de in cum pri men to usa, en tre ou tros

re gres so res, o hi a to do pro du to e a taxa de juro dos em prés ti mos a em pre sas. Estes va lo res são es ti ma dos a par -

tir da in for ma ção con ti da no Qua dro 2. Obser ve-se que o ce ná rio ma cro e co nó mi co pre vê uma que da do PIB em

2009, o que tem con se quên ci as a di ver sos ní veis, de sig na da men te no mer ca do de tra ba lho, e con duz a um agra -

va men to do hi a to do pro du to. Este efe i to é, em par te, com pen sa do por uma re du ção da taxa de juro de cur to

prazo, que se repercute num abaixamento da taxa de juro de empréstimos às empresas, ainda que apenas

parcialmente, dado o aumento esperado do risco de crédito. 

O Grá fi co 1 apre sen ta a evo lu ção es ti ma da da pro ba bi li da de de in cum pri men to mé dia da amos tra das em pre sas

não fi nan cei ras , pon de ra da pelo va lor da ex po si ção to tal do res pec ti vo sec tor de acti vi da de e ca te go ria de di men -
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(1) As “em pre sas não fi nan cei ras” cons ti tuem aqui lo que em ter mos la tos po de ría mos de sig nar por sec tor em pre sa ri al não fi nan cei ro, com pre en den do, por exem plo, as so ci e da des
não fi nan cei ras e os em pre sá rios em nome in di vi du al.111111111

(2) Este mo de lo é uma ver são mais re cen te da que le des cri to em “Fi nan ci al Sec tor Assess ment Pro gram me Por tu gal: Ban king System Stress-Tes ting”, Occa si o nal Pa per do Ban co de
Por tu gal, 2007, sec ti on 4.1, dis po ní vel em http://www.bportugal.pt/root/publish/op/2007-1.pdf. Uma li mi ta ção do mo de lo é a ine xis tên cia de in for ma ção de ta lha da so bre o ba lan ço
do de ve dor. A in clu são des te tipo de va riá veis usan do as ba ses de da dos dis po ní veis im pli ca ria uma di mi nui ção subs tan ci al e um en vi e sa men to da amos tra. 222222222



são do cré di to to tal, de acor do com o Qua dro 1. Entre 2000 e 2003 as sis tiu-se a uma su bi da da pro ba bi li da de de

in cum pri men to, que pos te ri or men te caiu até 2006. Em 2007 e 2008 verificou-se um aumento rápido da

probabilidade de incumprimento.

O va lor pro jec ta do para a pro ba bi li da de de in cum pri men to em 2009 cor res pon de a um au men to de cer ca de 10 por 

cen to face a 2008 e si tua-se 21 por cen to aci ma da pro ba bi li da de de in cum pri men to do ante rior pico, ocor ri do em

2003. Esta evo lu ção ilus tra bem o im pac to do agra va men to das con di ções ma cro e co nó mi cas so bre o in cum pri -

men to no cré di to às em pre sas. Ape sar de se pro jec tar uma des ci da si gni fi ca ti va das ta xas de juro, que em prin cí -

pio fa ria ba i xar o in cum pri men to por via da re du ção no ser vi ço da dí vi da, a con trac ção mar ca da do PIB pro jec ta da

para 2009 (com o consequente alargamento do hiato do produto negativo) acaba por dominar o efeito anterior.

Para se ter uma ide ia do con tri bu to de cada fac tor ma cro e co nó mi co nes ta evo lu ção, po de mos fa zer um exer cí cio

em que, de cada vez, de i xa mos evo lu ir o fac tor ma cro e co nó mi co sob es tu do de acor do com o ce ná rio tra ça do e fi -

xa mos os res tan tes re gres so res no va lor de 2008. Re pa re-se que, por se tra tar de um mo de lo não li ne ar, o prin cí -

pio da so bre po si ção não é vá li do, ou seja, não po de mos adi ci o nar o con tri bu to de cada va riá vel ma cro e co nó mi ca
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Quadro 1

ESTRUTURA DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS EM 2008

Valores médios anuais por sector de actividade e classe de dimensão da exposição, em percentagem do total da

amostra

Categoria de dimensão do crédito, EUR 2008

[50 ; 2.5×104[ [2.5×104 ; 106[ [106 ; 107[ [107 ; ¥ [

Agricultura e Pescas 0.82 0.69 0.69 0.21

Indústrias Extractivas 0.02 0.05 0.16 0.11

Indústria Transformadora 1.10 1.64 4.27 3.86

Electricidade, Gás e Água 0.01 0.03 0.19 2.09

Construção 1.25 1.77 6.33 9.85

Comércio 3.28 3.48 4.65 4.68

Turismo 0.57 0.51 0.85 1.17

Transportes e Comunicações 0.30 0.36 0.78 4.08

Actividades Financeiras 0.26 0.20 0.18 1.64

Imobiliário e Serviços às Empresas 1.06 1.89 6.33 21.30

Administração Pública 0.01 0.01 0.55 2.56

Educação 0.07 0.10 0.09 0.04

Saúde 0.23 0.32 0.23 0.10

Serviços Sociais 0.50 0.38 0.62 1.40

Actividades Domésticas 0.04 0.02 0.00 0.00

Fon te: Ban co de Por tu gal.

Quadro 2

CENÁRIO MACROECONÓMICO

Valores médios anuais, em percentagem

Taxa de juro do mercado monetário

interbancário a 3 meses

Taxa de crescimento real do PIB

2008 4.6 0.0

2009 1.8 -3.5

Fon te: Ban co de Por tu gal.



de for ma a ob ter o im pac to to tal. Des ta for ma, não se tra ta aqui de uma de com po si ção de efe i tos, mas sim da com -

pa ra ção de ce ná ri os al ter na ti vos em que se ar bi tra que só uma das va riá veis ma cro e co nó mi cas se al te ra. O  Grá -

fico 1 con tém o re sul ta do do exer cí cio. Ve mos que se a taxa de juro se man ti ves se ao ní vel de 2008, a pro ba bi li da -

de mé dia de in cum pri men to au men ta ria qua se 50 por cen to, um efe i to de vi do à evo lu ção ne ga ti va do hi a to do pro -

du to. Por ou tro lado, se o hi a to do pro du to se man ti ves se ao ní vel de 2008 e a taxa de juro ba i xas se de acor do com 

o ce ná rio, a pro ba bi li da de mé dia de in cum pri men to ba i xa ria 15 por cen to. Estes re sul ta dos su ge rem que os efe i -

tos ne ga ti vos da eco no mia real ex ce dem os efe i tos po si ti vos de cor ren tes da evolução da taxa de juro do mercado

interbancário, tendo em consideração que as expectativas de aumento de risco de crédito mitigam a redução na

taxa de juro de empréstimos às empresas.

Em con clu são, o ce ná rio sub ja cen te às pro jec ções mais re cen tes do Ban co de Por tu gal para 2009 im pli ca um

agra va men to da pro ba bi li da de de in cum pri men to no cré di to a em pre sas não fi nan cei ras para um ní vel su pe rior ao

da úl ti ma re ces são. O efe i to da re ces são eco nó mi ca nas pro ba bi li da des de in cum pri men to se ria ain da mais for te

se não se ve ri fi cas se, si mul ta ne a men te, uma re du ção si gni fi ca ti va nas ta xas de juro de cur to prazo e,

consequentemente, nas taxas de juro de empréstimos às empresas. 
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Gráfico 1

EVOLUÇÃO DAS PROBABILIDADES DE

INCUMPRIMENTO ANUAIS DAS EMPRESAS NÃO

FINANCEIRAS

Média ponderada por sector de actividade e dimensão 
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OS EFEITOS DA RIQUEZA SOBRE O CONSUMO EM
PORTUGAL: UMA ABORDAGEM MICROECONOMÉTRICA*

Luísa Farinha**

1. INTRODUÇÃO

O efeito da riqueza sobre o consumo foi recentemente objecto de um interesse renovado, tanto do

ponto de vista da investigação, como do ponto de vista político. Durante a década de 90, os preços

das acções registaram um forte aumento, a que se seguiu um aumento acentuado dos preços da ha-

bitação nos Estados Unidos, no Reino Unido e nalgumas economias da zona euro. Durante o mesmo

período, as taxas de poupança mantiveram uma tendência de descida. A prática de obtenção de cré-

dito para financiamento do consumo tendo como contrapartida a valorização do capital imobiliário ge-

neralizou-se, especialmente em algumas economias, tais como as dos Estados Unidos, do Reino

Unido e dos Países Baixos. Esta prática, sustentada pelo nível historicamente baixo das taxas de juro

e por inovações nos mercados financeiro e hipotecário, deverá ter tido um papel decisivo na sustenta-

ção da despesa dos consumidores. Estes desenvolvimentos estimularam o interesse pelo estudo do

efeito da riqueza financeira e imobiliária sobre o consumo. Mais recentemente, no contexto da crise fi-

nanceira, a rápida inversão da tendência, tanto nos preços das acções, como nos preços da

habitação, suscitaram preocupações de que esta situação pudesse contribuir para fazer baixar o

consumo e exacerbar o abrandamento da actividade económica, o que veio reforçar o interesse por

estas questões.

Em Portugal, ao contrário dos Estados Unidos e de muitos outros países, existe evidência de que os

preços da habitação aumentaram apenas ligeiramente mais do que o índice de preços no consumidor

no período entre 1996-2007. O aumento no nível da riqueza imobiliária (em termos brutos) detida pe-

las famílias, ao mesmo tempo que se observava uma tendência de diminuição da taxa de poupança,

foi explicado principalmente pelo mais fácil acesso ao crédito, possibilitado pela redução do nível das

taxas de juro nominais que terão contribuído para reduzir a incidência de restrições de liquidez. Mais

recentemente, as condições de acesso ao crédito foram alteradas a fim de mitigar os efeitos do au-

mento das taxas de juro no serviço da dívida, melhorando assim a capacidade das famílias para servir

a dívida, nomeadamente através do alargamento dos prazos dos empréstimos1. Em Portugal, o re-

curso ao crédito para consumo tendo como garantia a valorização de imóveis não é uma prática muito

frequente e, em média, o rácio entre o montante do empréstimo e o valor do colateral (loan to value) é

relativamente mais baixo do que nos países acima referidos. Além disso, não há evidência de ter havi-

do, como naqueles países, uma bolha especulativa no mercado imobiliário. No entanto, o peso signifi-

cativo do património imobiliário na riqueza, especialmente para alguns tipos de famílias, torna-as

particularmente dependentes dos desenvolvimentos no mercado destes activos. De facto, existem

motivos para esperar que haja heterogeneidade na relação entre consumo e riqueza de acordo com

as características das famílias. As reacções aos choques neste mercado, potencialmente diferentes
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por parte de famílias com diferentes características, torna-se assim uma matéria relevante no estudo

dos efeitos da riqueza na economia portuguesa.

A literatura estabeleceu, desde há muito tempo, uma relação positiva entre o consumo e a riqueza. Os

modelos teóricos prevêem, basicamente, que os choques inesperados na riqueza alteram o rendi-

mento permanente das famílias, afectando assim o padrão da sua poupança e do seu consumo ao

longo do ciclo de vida. Os estudos empíricos têm, de um modo geral, apoiado esta predição da teoria.

De facto, a investigação empírica sobre a relação entre a riqueza e o consumo tem, de um modo ge-

ral, encontrado evidência de uma relação positiva e significativa entre estas duas variáveis. Nos estu-

dos que utilizam dados macroeconómicos para os Estados Unidos, onde a questão tem sido

estudada mais extensamente, a propensão marginal a consumir (pmc) a partir da riqueza varia tipica-

mente entre 0.02 e 0.05. Os resultados de estudos empíricos realizados com base em dados de vá-

rios países sugerem que o valor estimado para a pmc a partir da riqueza tende a ser superior nos

Estados Unidos e no Reino Unido relativamente aos países da Europa continental.

Os estudos empíricos relativos ao efeito da riqueza sobre o consumo na economia portuguesa são

escassos principalmente pela falta de dados adequados. Recentemente, Castro (2007) estimou o

efeito do património financeiro e do património imobiliário sobre o consumo utilizando dados agrega-

dos de séries temporais, tendo concluído que este efeito é significativo, tendo estimado uma pmc a

partir da riqueza de 0.03, com magnitude semelhante para ambos os tipos de riqueza2.

A disponibilidade de dados de natureza microeconómica relativos às famílias permite melhorar o estu-

do dos efeitos da riqueza no consumo, ao permitir a estimação de respostas diferenciadas de acordo

com as características das famílias. Este tipo de dados poderá ser muito útil para se compreender

quais são as hipóteses teóricas mais consistentes com o comportamento individual. Através dos mi-

cro dados é possível, em particular, analisar separadamente o comportamento dos indivíduos que são

detentores e o dos que não são detentores de determinados tipos de activos. Este aspecto pode ser

particularmente útil para distinguir os efeitos directos da riqueza sobre o consumo (isto é, os efeitos do

aumento do preço de um activo no consumo dos detentores desse activo, devido ao aumento da sua

riqueza) dos efeitos indirectos (isto é, o efeito do aumento do preço do activo no consumo dos que não

são detentores do activo). Se existir principalmente um efeito directo, a heterogeneidade das carteiras

de investimento das famílias implica necessariamente uma heterogeneidade considerável na

resposta do consumo a alterações dos preços dos activos.

Neste artigo apresenta-se evidência sobre o efeito da riqueza total e imobiliária no caso dos consumi-

dores portugueses, utilizando dados do Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias

(IPEG)3. Com dados desagregados a nível microeconómico, podemos estimar efeitos diferentes para

famílias de diferentes características, contribuindo com uma perspectiva suplementar sobre a relação

entre riqueza e consumo que pode ser relevante em termos de política. Este tipo de dados poderá

também ser muito útil ao facilitar a identificação de possíveis explicações subjacentes à relação entre

riqueza e consumo, nomeadamente a que está relacionada com a poupança por motivo precaução (o

aumento do valor da riqueza poderá fazer diminuir a necessidade de poupar por motivos de precau-

ção). Uma outra hipótese que poderá assumir relevância em termos de política, susceptível de ser

avaliada através de micro dados, é o efeito da riqueza no consumo através do abrandamento das

restrições de liquidez. No âmbito deste artigo, apenas são analisados os efeitos directos da riqueza

sobre o consumo.
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(2) Note-se que estes resultados não são exactamente comparáveis com os de outros países. De facto, apesar de um peso relativamente grande das acções

e outros títulos de capital nas carteiras de investimento das famílias portuguesas, segundo padrões europeus (36 por cento comparado com 31 por centro

na área do euro), estas são constituídas, principalmente, por acções não cotadas e outros títulos de capital (ver Cardoso et al, 2008).22222222222222222222222222

(3) O IPEF foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal. Para mais detalhes sobre as características deste inquérito, ver

Farinha (2008).33333333333333333333333333



Embora não estejam disponíveis dados de painel, podemos aproveitar a disponibilidade de três

amostras transversais do IPEF, que correspondem às três edições do inquérito realizadas em 1994,

2000 e 2006. Deste modo é possível efectuar algumas comparações de resultados em diferentes

pontos do ciclo económico e do ciclo de crédito.

Ao levar em linha de conta a potencial causalidade inversa entre riqueza e consumo, podemos com-

plementar o resultado da análise baseada em regressão linear com os resultados obtidos através de

um estimador de variáveis instrumentais, que, em termos globais, reforça os resultados do primeiro.

A parte remanescente deste artigo está organizada como a seguir indicado. A Secção 2 apresenta o

contexto teórico e revê a literatura empírica existente. A Secção 3 descreve a metodologia economé-

trica e apresenta os dados. A Secção 4 discute os resultados e a Secção 5 apresenta algumas

considerações finais.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A hipótese do ciclo de vida/rendimento permanente está na base da maior parte dos modelos empíri-

cos destinados a estimar o efeito de alterações da riqueza sobre o consumo. De acordo com a hipóte-

se do ciclo de vida, os consumidores procuram suavizar o seu padrão de consumo ao longo da vida

tendo em conta a sua restrição orçamental intertemporal. Este objectivo é conseguido através do re-

curso ao crédito, quando os consumidores são jovens, com baixo rendimento corrente mas com ex-

pectativas de crescimento no futuro. A dívida é reembolsada quando os rendimentos aumentam

efectivamente e, na fase final do ciclo de vida, será consumida a riqueza acumulada anteriormente.

Neste enquadramento, o consumo depende do rendimento permanente, da riqueza inicial, da

esperança de vida e da taxa de preferência intertemporal.

Alguns economistas estenderam o modelo básico de forma a acomodar desvios das predições deste

modelo e obter uma explicação mais realista das decisões dos consumidores. Ao considerarem even-

tuais imperfeições do mercado de capitais e assimetrias de informação, alguns autores deixaram cair

a hipótese de que as famílias conseguem obter sempre crédito no montante desejado para um deter-

minado nível da taxa de juro. Noutros casos, os modelos foram alargados de modo a admitir a possibi-

lidade de que as famílias poderão querer manter alguns bens por motivo de precaução ou com o

objectivo de os deixar como herança aos seus descendentes.

Alguns autores reconheceram também que nem todos os tipos de riqueza têm potencialmente o mes-

mo efeito sobre o consumo. Argumentam, por exemplo, que faz sentido distinguir entre activos finan-

ceiros e imobiliários, em consequência de diferenças nas preferências dos consumidores e nas

características dos bens (em termos da sua liquidez, mensurabilidade, tratamento fiscal, utilização

para efeitos de herança, etc.)4.

Do ponto de vista da análise empírica, considera-se que há duas abordagens principais no estudo dos

efeitos da riqueza sobre o consumo. Uma é baseada em dados agregados de séries temporais, en-

quanto que a outra se baseia em dados de natureza microeconómica relativos às famílias. A aborda-

gem com dados agregados permite distinguir entre a relação de curto prazo e a relação de longo

prazo, identificando quais as variáveis que se ajustam para repor o equilíbrio de longo prazo, no caso

de se verificar um choque na riqueza, e determinar o tempo que demora o processo de ajustamento.

De um modo geral, a literatura empírica existente encontra evidência de uma relação de longo prazo
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(4) Para uma revisão da literatura teórica e empírica ver, por exemplo, Poterba (2000) e Carrol (2004). O primeiro documento discute, essencialmente, os

efeitos das cotações das acções no mercado bolsista sobre o consumo, enquanto que o segundo se concentra mais no impacto do preço dos imóveis.

Paiella (2007) actualiza os anteriores surveys abrangendo os estudos entretanto realizados em ambas as direcções.444444444444444444444444



positiva e significativa entre riqueza e consumo. Contudo, as estimativas dos efeitos da riqueza sobre

o consumo variam de forma significativa de um país para outro. Davis e Palumbo (2001) utilizam da-

dos agregados relativos aos Estados Unidos, através dos quais estimam uma pmc de longo prazo a

partir da riqueza não negligenciável, na ordem dos 0.03 a 0.06, que é ligeiramente superior à que é

obtida tipicamente nos estudos para os EUA. Em comparações internacionais, a pmc estimada tende

a ser maior nos EUA ou no Reino Unido do que nos países da Europa continental. A medida exacta da

magnitude dos efeitos da riqueza sobre o consumo e dos factores que lhe estão subjacentes

permanece controversa na literatura.

A abordagem com dados agregados não é muito informativa, no que respeita à natureza da relação

entre o consumo e a riqueza, e não permite distinguir entre as hipóteses alternativas subjacentes a

esta relação apresentadas na literatura: existência de causalidade directa entre riqueza e consumo,

existência de factores comuns a contribuir para explicar as duas variáveis, importância da riqueza

para a incidência de restrições de liquidez, etc. Acima de tudo, refira-se que os dados agregados não

permitem a identificação de respostas divergentes de acordo com o tipo de família. Estas respostas

podem anular-se mutuamente no agregado, podendo levar a que o efeito estimado da riqueza sobre o

consumo seja fraco.

A evidência empírica sobre efeitos riqueza no consumo baseada em micro dados é relativamente

mais recente. Ao levar em consideração a heterogeneidade individual, os dados de natureza micro

poderão ser úteis para distinguir o papel de diferentes hipóteses na explicação da relação agregada.

Contudo, a evidência baseada neste tipo de dados é escassa, em comparação com a evidência base-

ada em dados agregados. De facto, torna-se difícil estimar os efeitos da riqueza ao nível micro devido

à escassez de bases de dados que incluam, ao mesmo tempo, informação sobre o consumo, a rique-

za e determinadas características socioeconómicas e demográficas com desagregação ao nível das

famílias. Idealmente as bases de dados deveriam também conter informação comparável em vários

momentos do tempo e com um horizonte suficientemente longo, para se poder explorar o efeito das

alterações dos preços dos activos. Ora, bases de dados que combinem todas estas características

são muito raras ou simplesmente inexistentes.

A maioria dos estudos que utilizam dados a nível micro apresenta evidência relativa aos Estados Uni-

dos. Maki e Palumbo (2001), utilizando dados relativos ao Inquérito sobre as Finanças dos Consumi-

dores (SCF – Survey on Consumer Finances), e Dynan e Maki (2001), utilizando dados do Inquérito

às Despesas dos Consumidores (CES – Consumer Expenditure Survey), obtêm um efeito directo da

riqueza sobre o consumo, que é compatível, em termos globais, com a queda da poupança agregada

nos Estados Unidos, durante a década de 90.

Bostic et al. (2005), combinando os dados do SCF e do CES, concluíram que tanto o património finan-

ceiro como o património imobiliário desempenha um papel importante nos padrões de consumo das

famílias. Concluíram igualmente que, apesar da elasticidade relativa ao património financeiro ser mui-

to significativa durante todo o período em análise (1989-2001), é menor do que a elasticidade do con-

sumo relativamente ao património imobiliário e revela uma tendência descendente.

A evidência empírica baseada em dados europeus é ainda mais escassa, apesar de algumas excep-

ções assinaláveis. Paiella (2003) e Guiso et al. (2004) utilizam dados relativos às famílias italianas e

apresentam evidência de que, em muitos aspectos, é semelhante à que é obtida para os Estados Uni-

dos, apesar da dimensão estimada dos efeitos riqueza ser tendencialmente menor em Itália. Bover

(2005) apresenta estimativas do efeito riqueza sobre as despesas de consumo, utilizando os dados

da primeira edição do novo inquérito à situação financeira das famílias espanholas (EFF – Encuesta

Financiera de las Famílias). Este estudo concentra-se no efeito da riqueza imobiliária sobre o consu-

mo e apresenta resultados significativos em termos estatísticos, especialmente no que diz respeito às
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famílias do primeiro grupo etário. A autora interpreta o padrão etário estimado para o efeito da riqueza

sobre o consumo das famílias espanholas como uma evidência da poupança por motivos de precau-

ção, visto que as práticas de equity withdrawl (recurso ao crédito tendo como garantia a valorização

da riqueza imobiliária), reverse mortgages (hipotecas inversas)5 ou downsizing (mudança para uma

casa mais pequena por parte das pessoas com mais idade) não são frequentes em Espanha.

Campbell e Cocco (2007) utilizam dados sobre as famílias do Reino Unido para estimar a o efeito dos

preços das habitação sobre o consumo. Procuram obter evidência da distinção entre efeitos “directos”

da riqueza imobiliária e outros efeitos, separando o comportamento dos detentores daqueles activos

(ou seja as famílias que vivem em casa própria) do comportamento dos não detentores (ou seja os ar-

rendatários). Estes autores argumentam que a maioria das famílias mais jovens pretendem mais tar-

de mudar para uma casa maior e consideram que estas famílias têm “escassez” de habitação. Por

outro lado, as famílias de mais idade planeiam mudar para uma casa mais pequena quando atingem a

fase final do ciclo de vida, pelo que podem ser consideradas como famílias com “excesso” de habita-

ção. Sem instrumentos que permitam às famílias assegurar estas posições de escassez e de exces-

so, verifica-se um efeito de redistribuição da riqueza resultante de choques imprevistos no preço dos

imóveis. Fazendo a distinção entre consumidores de diferentes gerações, estimam que a elasticidade

do consumo relativamente ao preço dos imóveis é máxima para as famílias com mais idade que vivem

em casa própria e é mínima no caso das famílias mais jovens que vivem em casa arrendada. Estas

são, respectivamente, as famílias que poderão ganhar ou perder mais com o aumento dos preços no

mercado da habitação. Consideram igualmente que o controlo da heterogeneidade regional é

importante para estimar o efeito dos preços dos imóveis sobre o consumo.

A relação teórica entre as variações dos preços dos imóveis e o consumo, tanto ao nível agregado

como ao nível das famílias, foi recentemente objecto de investigação por parte de Li e Yao (2007), no

contexto da teoria estocástica do ciclo de vida.

A investigação empírica baseada em comparações entre países é limitada dada a escassez, de infor-

mação harmonizada ao nível micro. Sierminska e Takhtamanova (2006) utilizam dados do Luxem-

bourg Wealth Study
6 para investigar se existem diferenças nos efeitos directos de diferentes tipos de

riqueza sobre o consumo, para diferentes grupos etários, em três países: Canadá, Itália e Finlândia.

Em termos gerais, concluem que o efeito da riqueza imobiliária é superior ao efeito da riqueza finan-

ceira. Além disso, os resultados que obtiveram sugerem ainda que o efeito da riqueza imobiliária é

menor no caso das famílias mais jovens. Detectaram algumas diferenças significativas entre países

quanto aos efeitos da riqueza sobre o consumo.

3. METODOLOGIA E DADOS

3.1. Metodologia

A especificação básica do modelo de consumo poderá ser descrita da seguinte forma:
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(5) Hipoteca inversa é um empréstimo que pode ser entendido como a operação contrária à que habitualmente se designa por “hipoteca”. Com esta operação

o proprietário de uma habitação pode ir recebendo, a prestações (ou de uma vez só), uma percentagem do valor de mercado dessa habitação, podendo

continuar a residir nela até ao momento da sua morte. Nesse momento, os herdeiros poderão fazer face ao pagamento do empréstimo ou a entidade que

concedeu o crédito procederá à execução da garantia.
(6) O projecto designado por Luxembourg Wealth Study, em conjunto com o Luxembourg Income Study, tem como objectivo juntar várias bases de dados de

diferentes países, contendo informação harmonizada de carácter microeconómico sobre as famílias. O seu objectivo último é a promover trabalhos de

investigação em temas relacionados com a situação financeira das famílias.66666666666666666666666



� �C f W Zi i i� , (1)

relaciona o consumo, Ci, e a riqueza, Wi, ao nível das famílias. Um conjunto de características econó-

micas e socio-demográficas das famílias, designado genericamente por Zi, foi igualmente incluído no

modelo para efeitos de controlo. A inclusão destas variáveis tem por objectivo captar o efeito do rendi-

mento permanente que está relacionado com o rendimento corrente, controlando para o capital hu-

mano e outros aspectos demográficos e socio-económicos. As variáveis incluídas em Zi destinam-se

também a captar o efeito da heterogeneidade das preferências das famílias de diferentes tipos.

É utilizada uma transformação logarítmica para linearizar as variáveis monetárias que leva ao seguin-

te modelo básico estimado:

lnC a a lnW a Z ui 0 1 i k ki i

k 2

K

� � � �
�

� (2)

Nesta especificação, o coeficiente a1 deve ser interpretado como a elasticidade do consumo relativa-

mente a alterações na riqueza, isto é, a alteração percentual do consumo quando a riqueza se altera

em 1 por cento. É útil fazer a desagregação do património nas componentes que o constituem, na me-

dida em que é de esperar que os diferentes tipos de riqueza tenham impactos diferenciados sobre o

consumo. Um problema com este procedimento é ficarmos com um número maior de observações

que podem assumir valor zero. Estas observações desaparecem quando se utiliza a transformação

logarítmica. Note-se também que a dívida deverá ser incluída no modelo, tendo em vista uma caracte-

rização mais completa da posição financeira global das famílias. Contudo, a consideração da dívida,

que poderá ser vista como riqueza negativa, complica um pouco mais esta questão. O procedimento

adoptado foi o de definir a riqueza como o património líquido, ou seja, a soma dos activos financeiros e

não financeiros, líquidos da dívida total7. O património imobiliário reporta-se ao valor da residência

principal da família e outros bens imóveis, líquido do valor das dívidas para habitação.

O modelo básico poderá ser estendido, de forma a permitir que os coeficientes de regressão variem

em função das diferentes características das famílias D j. A especificação poderá ser escrita, na sua

forma geral, como a seguir indicado:

lnC a a lnW a D W a D Z ui 0 1 i wk ji i jk ji ki i

k 1

K

j 1

J

j 1

J
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���

��� (3)

Tal como se referiu anteriormente, a desagregação dos efeitos relativos a famílias de diferentes tipos

poderá ajudar a interpretar os efeitos da riqueza, distinguindo entre hipóteses teóricas alternativas.

Apesar de não dispormos de dados de painel, podemos tirar partido do facto de estarem disponíveis

os resultados de três edições do IPEF. Assim, a segunda equação foi também estimada através da

combinação de pares de amostras correspondentes a duas edições do IPEF. Através deste exercício

podemos testar se as diferenças estimadas no efeito da riqueza sobre o consumo em dois momentos

diferentes dos ciclos económico e de crédito são ou não significativas.

Estimação com variáveis instrumentais

Um problema associado ao estudo dos efeitos da riqueza sobre o consumo é que o nível da riqueza

resulta de decisões passadas de consumo/poupança por parte das famílias. Isto significa que está
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(7) Tomar logaritmos obriga a rejeitar as observações em que a riqueza líquida tem valores menores ou iguais a zero. Bostic et al (2005) argumentam que a

diferença entre duas variáveis log-normal é normalmente distribuída a fim de evitar a log-linearização da variável património líquido. No nosso caso, a

inspecção visual das distribuições estimadas para as diferentes componentes do património líquido indica que a tomada de logaritmos é mais adequada.77777777777777777777777



presente uma causalidade de sentido inverso, o que implica que os pressupostos de exogeneidade

dos regressores, necessários para a consistência dos estimadores da regressão linear (OLS), não se

verificam. Há ainda outras duas potenciais fontes de endogeneidade que poderão também levar à

correlação entre os regressores e o resíduo ui: a existência de variáveis omitidas e de erros de medi-

da. A tentativa de resolver o problema da endogeneidade envolve a utilização de um estimador de va-

riáveis instrumentais8.

Se considerarmos que a riqueza é uma variável endógena, devemos dispor de uma ou mais variáveis

adicionais relacionadas com a riqueza, mas não relacionados com o resíduo ui. Além disso, estas va-

riáveis exógenas excluídas não devem afectar directamente o consumo. No nosso caso utilizamos as

dummies de género e idade, e as variáveis interactivas resultantes, como instrumentos para a riqueza

total líquida. Dado o conjunto relativamente extenso de características das famílias incluídas para

efeitos de controlo na equação do consumo, as dummies da idade podem ser excluídas da equação e

utilizadas como instrumentos válidos. No caso da riqueza imobiliária, foram utilizadas adicionalmente

como instrumentos duas variáveis, como se explica na Secção 4. A equação 2 foi estimada com o es-

timador 2SLS9. Neste método, os resultados da regressão da primeira fase são utilizados como uma

primeira avaliação da validade dos instrumentos, com vista a testar se as variáveis instrumentais es-

tão relacionadas com a variável explicativa endógena. Além disso, um teste à sobre-identificação das

restrições verifica em que medida os instrumentos não estão relacionados com o termo de erro do

modelo estrutural10.

3.2. Dados

A análise apresentada neste artigo baseia-se em dados ao nível das famílias recolhidos através do

Inquérito ao Património e Endividamento das Famílias (IPEF). Os resultados principais deste artigo

foram obtidos a partir dos dados da mais recente edição do inquérito11. Utilizando os dados das duas

edições anteriores do IPEF, realizadas em 2000 e em 1994, foram também obtidos alguns resultados

comparativos, apresentados no final da secção relativa à análise de regressão. Dado que a estrutura

do questionário e o método de amostragem são semelhantes nas três edições do inquérito, é possível

obter as variáveis relevantes para a análise dos efeitos da riqueza sobre o consumo a partir das três

bases de dados. O facto de não podermos beneficiar da existência de um painel não impede, contudo,

que se possam fazer algumas comparações12.

O IPEF recolhe dados sobre as despesas, os rendimentos e o património das famílias portuguesas.

Esta é uma característica importante desta base de dados. No caso do património imobiliário, que é

relevante para maior parte das famílias portuguesas, está disponível informação detalhada, incluindo

o ano e o valor de aquisição do imóvel, a dimensão da casa, se é ou não a residência principal, etc. A

base de dados também faculta informação sobre características socio-demográficas, tais como a ida-

de, as habilitações escolares, a situação face ao mercado de trabalho do representante da família ou

a região onde se situa a residência principal do agregado familiar.
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(8) Uma tentativa diferente para resolver este problema da endogeneidade consiste em analisar o efeito de ganhar um prémio na lotaria sobre o

comportamento da família. Neste contexto, Imbens, Rubin e Sacerdote (1999) obtiveram evidência de que apenas prémios relativamente avultados

produzem um efeito significativo no comportamento da família.88888888888888888888888

(9) A equação foi igualmente estimada com o estimador LIML com resultados, de um modo geral, semelhantes (não apresentados no artigo).999999999999999999999

(10) Para uma discussão geral da estimação das variáveis instrumentais, ver, por exemplo, Wooldridge (2002).101010101010101010101010101010101010101010

(11) A última edição do IPEF foi realizada no último trimestre de 2006 e o primeiro trimestre de 2007.111111111111111111111111111111111111111111

(12) Alguns problemas associados ao método de amostragem e à representatividade da amostra impedem a comparação baseada apenas em estatísticas

descritivas. Contudo, os resultados de uma análise de regressão que tem por objectivo identificar as relações económicas entre determinadas variáveis ao

nível da família, permanecem válidas em virtude de serem potencialmente menos afectadas por esses problemas.121212121212121212121212121212121212121212



Estatísticas sumárias

Para ilustrar a distribuição, por tipo de família, da riqueza imobiliária e da riqueza financeira implícitas

nos dados da amostra do IPEF 2006, no Quadro 1 apresentam-se algumas estatísticas sumárias. As

famílias estão divididas por classes de acordo com a idade, as habilitações escolares e a situação

face ao mercado de trabalho do representante da família e de acordo com os percentis do rendimento

e da riqueza líquida da família. O Quadro 1 apresenta a percentagem de detentores de activos em

cada classe de famílias. Os activos considerados são aqueles que possuem uma valorização no mer-

cado, isto é, o património imobiliário e os activos financeiros de risco (acções e outros títulos). Estes

valores mostram que a maioria das famílias possui património imobiliário o qual, consequentemente,

está mais uniformemente distribuído do que os activos financeiros.

Banco de Portugal | Relatório de Estabilidade Financeira 2008

Parte II | Artigos

176

Quadro 1

ESTATÍSTICAS SUMÁRIAS

Fracção de famílias Fracção de famílias proprietárias de: Fracção do

património

imobiliário na

riqueza total

(média)

Total

Activos

imobiliários

Activos financeiros

com risco

Total 1.0000 0.7564 0.1777 0.7049

Idade 20-30 anos 0.0340 0.5417 0.0928 0.8225

Idade 30-40 anos 0.1768 0.7427 0.1913 0.7570

Idade 40-50 anos 0.2292 0.7557 0.1861 0.7203

Idade 50-65 anos 0.2782 0.7969 0.2356 0.6878

Idade >65 anos 0.2818 0.7516 0.1153 0.6785

Ensino básico 1º ciclo 0.5295 0.7320 0.1001 0.6977

Ensino básico 2º ciclo 0.2680 0.7557 0.1747 0.7314

Ensino básico 3º ciclo 0.1026 0.7868 0.2968 0.7314

Ensino sec. ou superior 0.0999 0.8569 0.4744 0.6715

Trabalhador por conta própria 0.1322 0.8140 0.3102 0.5667

Trabalhador por conta de outrem 0.4404 0.7612 0.1858 0.7554

Desempregado 0.0537 0.6119 0.1375 0.7437

Reformado 0.3268 0.7612 0.1278 0.7068

Outras situações 0.0468 0.6823 0.1211 0.7727

Rendimento 1º quintil 0.2000 0.7088 0.0570 0.7418

Rendimento 2º quintil 0.2000 0.6755 0.0825 0.7103

Rendimento 3º quintil 0.2000 0.7364 0.1059 0.7446

Rendimento 4º quintil 0.2000 0.7755 0.2033 0.6982

Rendimento 5º quintil 0.2000 0.8807 0.4425 0.6755

Riqueza líquida 1º quintil 0.2000 0.1108 0.0452 0.5507

Riqueza líquida 2º quintil 0.2000 0.7872 0.1161 0.7716

Riqueza líquida 3º quintil 0.2000 0.9628 0.1351 0.8132

Riqueza líquida 4º quintil 0.2000 0.9822 0.2011 0.7927

Riqueza líquida 5º quintil 0.2000 0.9834 0.4065 0.6406

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2006).



4. RESULTADOS DA REGRESSÃO

O Quadro 2 apresenta os resultados da estimação da especificação básica, dada pela equação 2 da

Sub-secção 3.1. Esta equação relaciona o consumo e a riqueza, controlando um conjunto de caracte-

rísticas demográficas e socio-económicas das famílias. Estas variáveis de controlo foram incluídas a

fim de captar o efeito do rendimento permanente/capital humano sobre o consumo. Assim, no conjun-

to das variáveis de controlo incluiu-se também o rendimento do trabalho recebido pela família nos

últimos doze meses.

Nesta equação, o consumo, Ci, corresponde às despesas monetárias da família i com alimentação,

outros bens não duradouros e duradouros.Wi, designa o património total líquido da família i, ou seja o

valor dos activos imobiliários e financeiros de que é proprietária, líquido do valor das suas dívidas. Os

valores do consumo, do património e do rendimento, que são medidos ao nível da família, foram corri-

gidos do efeito da dimensão do agregado com o procedimento habitual nos estudos sobre o rendi-

mento. Assim, as variáveis monetárias estão divididas pela raiz quadrada do número de indivíduos

que compõem o agregado familiar, o que significa considerar uma situação intermédia entre ausência

de economias de escala e economias de escala perfeitas. Foi ainda utilizada a transformação loga-

rítmica para linearizar as variáveis monetárias, de modo que os coeficientes das variáveis explicativas

associados a estas variáveis devem ser interpretados como elasticidades. As outras características

das famílias incluídas na equação apresentam-se sob a forma de variáveis dummy 0/1, destinadas a

captar os efeitos do nível de educação formal e da situação face ao mercado de trabalho do represen-

tante da família, bem como o número de pessoas que compõem o agregado familiar e a região onde

se localiza a sua residência13.
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Quadro 2

EFEITO RIQUEZA SOBRE O CONSUMO EM 2006: ESTIMATIVAS OLS E 2SLS

OLS 2SLS

1 2 3 4

Coef. t Coef. t

Riqueza líquida 0.03650 9.92 0.04625 2.11

Rendimento 0.51316 34.58 0.50579 22.44

Ensino básico 2º ciclo 0.14316 8.84 0.14262 8.79

Ensino básico 3º ciclo 0.26425 9.58 0.26266 9.51

Ensino secundário ou superior 0.31982 10.45 0.31497 9.74

Empregado por conta de outrem -0.07114 -3.48 -0.06211 -2.17

Desempregado -0.10210 -2.93 -0.09271 -2.29

Reformado ou outra situação de inactividade -0.17605 -8.33 -0.17066 -6.94

Constante 3.65209 28.80 3.61479 24.43

Número de observações 7631 7631

R quadrado 0.4132 0.4126

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2006).

Notas: t-rácios calculados com desvios-padrão robustos. Todas as regressões incluem igualmente variáveis de controlo para o número de pessoas que compõem o agregado familiar e

a região de residência. Instrumentos: dummies de género e de idade.

(13) No caso da educação escolar, quatro dummies 0/1 definem, respectivamente, os indivíduos que não possuem qualquer educação formal, os indivíduos

que completaram o primeiro ciclo do ensino básico, os indivíduos que possuem o segundo ou terceiro ciclos do ensino básico e os indivíduos que

completaram o ensino secundário ou universitário; quanto à situação face ao mercado de trabalho, as dummies definem os trabalhadores independentes,

os trabalhadores por conta de outrem, os desempregados e os inactivos; as dummies relativas à dimensão da família distinguem entre famílias com um,

dois, três, quatro e cinco ou mais indivíduos; as dummies regionais são definidas de acordo com a NUTS2.131313131313131313131313131313131313131313



As primeiras duas colunas do Quadro 2 mostram os coeficientes estimados e as respectivas estatísti-

cas t, obtidos com o método de regressão linear (OLS)14. Estes resultados sugerem que o consumo

está positivamente relacionado com a riqueza e com o rendimento para os níveis de significância ha-

bituais. O valor estimado para a elasticidade do consumo relativamente à riqueza é de cerca de 0.04,

o que leva a uma pmc estimada consistente com os valores obtidos, de uma forma geral, para os

países europeus, os quais tendem a ser mais baixos do que os obtidos em estudos empíricos para os

EUA15.

Os resultados obtidos quanto ao efeito das outras variáveis socio-demográficas de controlo incluídas

como variáveis explicativas permitem algumas conclusões interessantes. O nível de educação esco-

lar do representante da família, enquanto medida do capital humano, é claramente relevante para ex-

plicar a despesa do agregado familiar: as famílias cujo representante tem um nível de educação

superior apresentam um consumo significativamente maior do as que não possuem mais do que o pri-

meiro nível do ensino básico (a categoria omitida). A situação do representante da família no mercado

de trabalho também parece ter um efeito significativo sobre o consumo. Os resultados sugerem que o

consumo das famílias em que o representante é trabalhador por conta própria (a categoria omitida) é

significativamente superior ao dos indivíduos que se encontram em qualquer das outras situações

aqui consideradas. Apesar de não se apresentarem nos quadros estes resultados, refere-se que o nú-

mero de pessoas que compõem o agregado familiar é relevante para explicar o consumo, mesmo

quando os valores das variáveis monetárias foram corrigidos como se descreveu. Quanto às variá-

veis dummy que definem a região de residência da família, que foram incluídas com vista a captar o

efeito potencial desta fonte de heterogeneidade sobre o consumo, verifica-se que são globalmente

significativas.

Na Secção 3.1, argumenta-se que existem motivos para esperar que se verifique uma causalidade in-

versa entre o consumo e a riqueza, ou seja, esta variável poderá ser determinada em simultâneo com

o consumo. Nestas condições, a riqueza poderia estar correlacionada com o termo residual na equa-

ção 2, violando assim uma das condições para a obtenção de estimadores consistentes utilizando

OLS. Estas considerações levam-nos a estimar também a equação 2 com um estimador de variáveis

instrumentais (2SLS – two stages least squares). O reconhecimento deste problema apresenta-nos

uma outra dificuldade importante: seleccionar um conjunto adequado de instrumentos. De facto, a

magnitude exacta do efeito da riqueza sobre o consumo está dependente da escolha dos instrumen-

tos. Contudo, os resultados principais do artigo, relativos à heterogeneidade do efeito riqueza entre as

famílias em diversas fases dos seus ciclos de vida e com características socio-económicas

diferentes, permanecem robustos à utilização de diferentes combinações das variáveis instrumentais.

A terceira e a quarta colunas do Quadro 2 apresentam os resultados da estimação utilizando o método

2SLS que corresponde basicamente à utilização de mínimos quadrados em duas etapas. As dummi-

es relativas à idade e ao género do representante da família são utilizadas como instrumentos, ou seja

como a fonte da variação predeterminada da riqueza ao nível da família. Nas estimativas da primeira

etapa, a realização de um teste F para os instrumentos excluídos rejeita a hipótese de que estas não

possuem poder explicativo.

O valor estimado para a elasticidade do consumo relativamente à riqueza utilizando 2SLS é seme-

lhante ao que é obtido através de OLS e retiram-se com os dois métodos conclusões semelhantes no

que respeita ao efeito das variáveis de controlo sobre o consumo.
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(14) No artigo não se apresentam os resultados obtidos através da estimação com ponderadores, dado que a utilização destes não altera, na generalidade, as

conclusões da análise apresentada.141414141414141414141414141414141414141414

(15) Note-se que a relação entre a elasticidade e a pmc pode ser dada por: � �� i
i i

i i

i i

dC / C

dW / W
mpc / C / W� � e considere-se, por exemplo, o valor mediano de

C / Wi i na amostra que é aproximadamente 0.15. 15151515151515151515151515151515



Efeitos da riqueza de acordo com as características das famílias

Os resultados são potencialmente mais interessantes quando o modelo permite estimar efeitos dife-

renciados entre famílias com características diferentes. De facto, com os dados desagregados ao ní-

vel da família poderemos tirar partido da heterogeneidade presente neste tipo de dados, o que pode

ser muito útil em diversas perspectivas. Em particular, pode ajudar a discriminar entre diferentes

hipóteses teóricas subjacentes ao efeito da riqueza sobre o consumo.

O Quadro 3 apresenta os resultados da estimação da equação 3, em que os coeficientes da riqueza

podem variar em função da idade do representante da família. Estes resultados foram obtidos com o

método OLS. Neste caso, é mais difícil encontrar um conjunto adequado de instrumentos. Utilizando,

tal como nos modelos apresentados no Quadro 2, apenas o género e a idade como instrumentos ob-

têm-se, com o método 2SLS, elasticidades estimadas do consumo relativamente à riqueza, em geral,

mais elevadas do que as que se obtêm com OLS, especialmente nas especificações em que se per-

mite que as elasticidades variem com o escalão de idade ou o percentil de riqueza16. Neste último

caso, obtém-se além disso alguma perda de precisão nas estimativas quando se utiliza o estimador

de variáveis instrumentais. Contudo, refere-se também que, de uma forma geral, o padrão do efeito ri-
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Quadro 3

EFEITO RIQUEZA SOBRE O CONSUMO SEGUNDO AS CLASSES DE IDADE, RENDIMENTO E RIQUEZA EM

2006: ESTIMATIVAS OLS

1 2 3 4 5 6

Coef. t Coef. t Coef. t

Riqueza líquida * idade 20-30 0.04546 7.15

Riqueza líquida * idade 30-40 0.03625 8.50

Riqueza líquida * idade 40-50 0.04198 10.65

Riqueza líquida * idade 50-65 0.04389 11.68

Riqueza líquida * idade > 65 0.02851 7.31

Riqueza líquida * rendimento 1º quintil 0.03494 7.39

Riqueza líquida * rendimento 2º quintil 0.03044 7.56

Riqueza líquida * rendimento 3º quintil 0.03421 8.89

Riqueza líquida * rendimento 4º quintil 0.04025 9.95

Riqueza líquida * rendimento 5º quintil 0.04458 9.38

Riqueza líquida * riqueza líquida 1º quintil 0.05485 4.82

Riqueza líquida * riqueza líquida 2º quintil 0.04052 4.88

Riqueza líquida * riqueza líquida 3º quintil 0.03608 4.79

Riqueza líquida * riqueza líquida 4º quintil 0.04155 5.80

Riqueza líquida * riqueza líquida 5º quintil 0.05060 7.52

Rendimento 0.50154 33.00 0.44931 12.76 0.49713 33.55

Ensino básico 2º ciclo 0.14460 8.30 0.13735 8.49 0.13996 8.68

Ensino básico 3º ciclo 0.26083 8.93 0.25140 9.13 0.26075 9.46

Ensino secundário ou superior 0.32348 10.26 0.30886 9.65 0.30272 9.89

Empregado por conta de outrem -0.06758 -3.28 -0.07140 -3.49 -0.04492 -2.18

Desempregado -0.10939 -3.15 -0.10367 -2.99 -0.08837 -2.54

Reformado ou outra situação de inactividade -0.09777 -4.14 -0.17834 -8.43 -0.16349 -7.77

Constante 3.72425 28.56 4.22754 13.54 3.69291 25.38

Número de observações 7631 7631 7631

R quadrado 0.4187 0.4152 0.4202

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2006).

Notas: t-rácios calculados com desvios-padrão robustos. Todas as regressões incluem igualmente variáveis de controlo para o número de pessoas que compõem o agregado familiar e

a região de residência.

(16) Estes resultados podem, a pedido, ser disponibilizados pela autora. 161616161616161616161616161616161616161616



queza em função da idade, do rendimento ou da riqueza do agregado familiar, que se obtém com o

método 2SLS, é semelhante ao que se obtém com a regressão linear.

As colunas 1 e 2 mostram os resultados que se obtêm quando o efeito riqueza pode variar com o es-

calão etário do representante da família. Os resultados sugerem que a riqueza é relevante para expli-

car o consumo em todas as classes etárias. A elasticidade estimada é mais elevada no caso dos mais

jovens. No segundo grupo etário inicia-se um padrão em forma de U invertido, atingindo um valor má-

ximo num grupo etário intermédio, após o que volta a cair. É provável que a riqueza seja menos impor-

tante para os consumidores mais idosos. Estes resultados são consistentes com os resultados

obtidos por Bover (2006) que encontra um padrão etário semelhante quanto ao efeito da riqueza imo-

biliária no consumo das famílias espanholas. A autora interpreta estes resultados como evidência da

importância da poupança por motivo precaução. Uma interpretação semelhante poderá ser feita tam-

bém no caso dos resultados deste artigo. Estes resultados sugerem que um aumento no valor da ri-

queza das famílias fará diminuir a sua necessidade em constituir outras formas de poupança (por

motivo precaução) especialmente nos momentos do seu ciclo de vida em que as necessidades de

consumo são mais elevadas mas em que também se espera que ocorra poupança (por exemplo para

adquirir uma casa maior no futuro). Esta explicação é plausível, na medida em que a prática de recur-

so ao crédito tendo como garantia a valorização da riqueza imobiliária, bem como as hipotecas inver-

sas não estão ainda generalizadas em Portugal. Por sua vez, a mudança para uma casa de menor

dimensão quando a família se torna mais velha (downsizing) é limitada pela existência de elevados

custos de transacção. Note-se que esta interpretação não é inconsistente com a ideia de que, em

Portugal, a maior facilidade no acesso ao crédito contribuiu, de forma importante, para a descida das

taxas de poupança em Portugal.

Nas colunas 3-4 e 5-6 do Quadro 3, o coeficiente associado à riqueza varia, respectivamente, em fun-

ção do escalão de rendimento e de riqueza do agregado familiar. Estes resultados sugerem que o

consumo aumenta com o rendimento até um determinado nível, a partir do qual se verifica a relação

inversa. Obtém-se um padrão semelhante quando o coeficiente varia com o escalão de riqueza da

família.

Efeito da riqueza imobiliária para famílias proprietárias de habitação, segundo as suas características

No resto do artigo a análise centra-se no efeito do património imobiliário sobre o consumo. Conforme

documentámos acima, existem motivos para esperar que diferentes tipos de riqueza exerçam um im-

pacto diferente sobre o consumo. Além disso, o património imobiliário representa a principal compo-

nente do património das famílias portuguesas que se encontra distribuído de modo mais uniforme do

que o património financeiro. De facto, os activos financeiros de risco, a pequena componente do patri-

mónio financeiro que seria relevante para esta análise, estão concentrados numa pequena fracção de

famílias. Outro motivo para centrar a análise no efeito da riqueza imobiliária sobre o consumo é o facto

de neste caso podermos dispor de um conjunto de instrumentos mais alargado, o que pode ser muito

útil para testar a robustez dos resultados.

O Quadro 4 mostra os resultados que se obtêm quanto ao efeito da riqueza imobiliária no consumo

das famílias que são proprietárias de habitação. Considera-se o património imobiliário líquido, dado

pelo valor da residência principal da família e de outras residências de que a família seja proprietária,

líquido de dívidas contraídas para aquisição de habitação.

As estimativas apresentadas no Quadro 4, foram obtidas utilizando com o método 2SLS, utilizando

como instrumentos a idade, o género e duas variáveis adicionais. A primeira destas variáveis é uma

medida da valorização média anual do património imobiliário da família, calculada a partir das respos-
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Quadro 4

EFEITO DA RIQUEZA IMOBILIÁRIA LÍQUIDA SOBRE O CONSUMO SEGUNDO AS CLASSES DE IDADE, RENDIMENTO E RIQUEZA EM 2006: ESTIMATIVAS 2SLS

1 2 3 4 5 6 7 8

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

Riqueza imobiliária líquida 0.15650 5.44

Riqueza imobiliária líquida * idade 20-30 0.14276 3.51

Riqueza imobiliária líquida * idade 30-40 0.13823 3.73

Riqueza imobiliária líquida * idade 40-50 0.13897 3.88

Riqueza imobiliária líquida * idade 50-65 0.13897 4.05

Riqueza imobiliária líquida * idade > 65 0.12449 3.53

Riqueza imobiliária líquida * rendimento 1º quintil 0.15081 5.45

Riqueza imobiliária líquida * rendimento 2º quintil 0.14350 5.15

Riqueza imobiliária líquida * rendimento 3º quintil 0.14568 5.21

Riqueza imobiliária líquida * rendimento 4º quintil 0.15221 5.37

Riqueza imobiliária líquida * rendimento 5º quintil 0.15797 5.51

Riqueza imobiliária líquida * riqueza líquida 1º quintil 0.23598 2.70

Riqueza imobiliária líquida * riqueza líquida 2º quintil 0.20890 2.89

Riqueza imobiliária líquida * riqueza líquida 3º quintil 0.19582 2.96

Riqueza imobiliária líquida * riqueza líquida 4º quintil 0.19397 3.07

Riqueza imobiliária líquida * riqueza líquida 5º quintil 0.19702 3.31

Rendimento 0.47936 18.85 0.47627 18.54 0.42283 6.61 0.47809 20.32

Ensino básico 2º ciclo 0.14666 6.20 0.13869 5.34 0.13942 5.91 0.13939 5.84

Ensino básico 3º ciclo 0.26004 6.91 0.25795 6.46 0.24379 6.47 0.25562 6.79

Ensino secundário ou superior 0.30797 6.94 0.31221 6.60 0.28977 6.24 0.29786 6.76

Empregado por conta de outrem -0.02253 -0.73 -0.03402 -1.11 -0.02291 -0.75 -0.02434 -0.77

Desempregado -0.02824 -0.56 -0.04540 -0.91 -0.02973 -0.60 -0.03563 -0.66

Reformado ou outra situação de inactividade -0.13105 -4.22 -0.03966 -1.14 -0.13089 -4.21 -0.13374 -4.01

Constante 2.61492 9.10 2.86434 8.05 3.20200 5.56 2.17756 3.16

Número de observações 3155 3155 3155 3155

R quadrado 0.4576 0.4546 0.4525

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2006).

Notas: t-rácios calculados com desvios-padrão robustos. Todas as regressões incluem igualmente variáveis de controlo para o número de pessoas que compõem o agregado. Instrumentos: dummies de género e de idade, indicador de valorização dos imóveis, preços da habitação regionais e respectivas interacções com dum-

mies idade, rendimento e riqueza líquida.



tas ao inquérito17. A segunda variável adicional utilizada como instrumento é uma medida do nível dos

preços de habitação na região de residência do agregado familiar18. Nas especificações em que o

coeficiente da riqueza pode diferir de acordo com as características das famílias, são também utiliza-

das como instrumentos as variáveis que resultam de multiplicar estas variáveis pelas dummies que

identificam as famílias de diferentes características (de acordo com a idade do representante da famí-

lia e do percentil de rendimento ou de riqueza a que pertence o agregado familiar). Note-se que estes

modelos também foram estimados com OLS, apesar de não se apresentarem no artigo esses resulta-

dos19. Tal como se observa, em geral, na literatura empírica, o valor das elasticidades estimadas com

o método 2SLS tendem a ser superiores às que se obtêm através de OLS. No entanto, o padrão do

efeito riqueza no consumo em função da classe de idade, rendimento ou riqueza das famílias é, em

termos globais, semelhante, nas estimativas obtidas através dos dois métodos

Os resultados do Quadro 4 sugerem que o consumo tem tendência para ser mais sensível ao capital

imobiliário do que aos activos financeiros líquidos. Quando se permite que o efeito da riqueza imobiliá-

ria varie segundo o tipo de família, os resultados confirmam, na generalidade, o padrão identificado

anteriormente para o caso da riqueza líquida total. Para uma percepção visual destes resultados, os

valores estimados do coeficiente associado à riqueza, variável em função da idade, rendimento e

riqueza da família, apresentam-se também nos Gráficos 1, 2 e 3.

Comparação de 2006 com 2000 e 1994

Os resultados obtidos nas anteriores edições do IPEF possibilitam a realização de um teste adicional

à robustez dos resultados acima apresentados. O Quadro 5 mostra os resultados obtidos com os da-

dos da edição de 2000 do IPEF. Estes resultados sugerem que o efeito da riqueza sobre o consumo

em 2000 era superior ao de 2006. Ao juntar pares de amostras de diferentes anos podemos testar se

a diferença entre coeficientes de regressão nos dois anos considerados é ou não significativa. No

Quadro 6 apresentam-se os resultados da estimação da equação 2 (utilizando OLS), considerando

separadamente as amostras das três edições disponíveis do inquérito. As três últimas colunas do

Quadro 6 mostram os t-rácios do teste da diferença dos coeficientes em cada dois diferentes anos (a

hipótese nula corresponde à igualdade dos coeficientes). Estes resultados sugerem que o efeito da ri-

queza imobiliária aumentou de 1994 para 2000, mas diminuiu em 2006. No que diz respeito ao efeito

do rendimento sobre o consumo, depreende-se destes resultados que o valor em 2000 não era

significativamente diferente do de 1994, mas aumentou de 2000 para 2006.
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(17) Obtida a partir do valor de mercado da habitação no momento da entrevista e o respectivo valor no momento da aquisição. 1717171716171717171717171717171717171717

(18) Os preços locais da habitação são medidos a partir de informação sobre valores da avaliação bancária para efeitos da concessão de empréstimos

recolhidos pelo INE. Correspondem aos valores por metro quadrado ao nível do município para os casos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e de

alguns municípios de dimensão média. Para outras localizações foram utilizados os valores da habitação ao nível NUTS 3. Os preços referem-se ao final

de 2005, ou seja no ano anterior ao do inquérito.1818181817181818181818181818181818181818

(19) Estes resultados podem, a pedido, ser disponibilizados pela autora.
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Gráfico 1

EFEITO RIQUEZA ESTIMADO, SEGUNDO A
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Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2006).

Gráfico 2

EFEITO RIQUEZA ESTIMADO, SEGUNDO A

CLASSE DE RENDIMENTO

0.14

0.14

0.15

0.15

0.16

0.16

1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil

Rendimento

E
la

st
ic

id
a

d
e

e
st

im
a

d
a

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.05

Riqueza imobiliária líquida - estimativas 2SLS
(escala da esquerda)

Riqueza líquida - estimativas OLS (escala da
direita)

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2006).

Gráfico 3

EFEITO RIQUEZA ESTIMADO, SEGUNDO A
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Quadro 5

EFEITOS DA RIQUEZA TOTAL E IMOBILIÁRIA SOBRE O CONSUMO EM 2000: ESTIMATIVAS OLS E 2SLS

OLS 2SLS OLS 2SLS

1 2 3 4 1 2 3 4

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

Riqueza líquida 0.07756 19.21 0.08706 3.93

Riqueza imobiliária líquida 0.15877 15.58 0.17246 2.82

Rendimento 0.40322 25.95 0.39704 18.70 0.38840 22.31 0.38424 15.10

Ensino básico 2º ciclo 0.16719 8.72 0.16657 8.67 0.18466 8.20 0.18412 8.07

Ensino básico 3º ciclo 0.31273 9.68 0.31107 9.54 0.29593 7.80 0.29197 6.95

Ensino secundário ou superior 0.34853 9.19 0.34375 8.68 0.33160 7.55 0.32479 6.07

Empregado por conta de outrem -0.04389 -2.10 -0.03509 -1.21 -0.05125 -2.18 -0.04627 -1.44

Desempregado 0.00989 0.19 0.01732 0.32 -0.00654 -0.11 -0.00710 -0.12

Reformado ou outra situação de inactividade -0.20131 -9.21 -0.19642 -8.00 -0.19465 -8.04 -0.19186 -7.01

Constante 4.59440 34.34 4.54897 27.31 3.79523 22.19 3.67717 6.74

Nº de observações 5679 5679 4399 4399

R quadrado 0.4087 0.4081 0.4110 0.4107

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 2000).

Notas: t-rácios calculados com desvios-padrão robustos. Todas as regressões incluem igualmente variáveis de controlo para o número de pessoas que compõem o agregado familiar e a região de residência. Idade, género, indicador de valorização da habitação. Instrumentos: idade, género, indicador de valorização da

habitação.

Quadro 6

EFEITOS DA RIQUEZA IMOBILIÁRIA LÍQUIDA SOBRE O CONSUMO EM 2006, 2000 E 1994: ESTIMATIVAS OLS

Teste da diferença entre coeficientes (t-rácios)

2006 2000 1994 2006 versus

2000

2000 versus

1994

2006 versus

1994

Coef. t Coef. t Coef. t

Riqueza imobiliária líquida 0.09410 11.88 0.16605 13.67 0.11747 14.27 4.96 -3.31 2.04

Rendimento 0.50883 27.28 0.40464 16.86 0.44000 26.23 -3.43 1.21 -2.74

Ensino básico 2º ou 3º ciclo 0.13450 6.64 0.15242 5.83 0.09151 5.92 0.54 -2.01 -1.69

Ensino secundário ou superior 0.26983 9.33 0.30699 8.23 0.16513 8.10 0.79 -3.34 -2.96

Empregado por conta de outrem -0.04327 -1.77 -0.04321 -1.53 0.00598 0.38 0.00 1.52 1.69

Desempregado -0.04999 -1.17 -0.02939 -0.42 -0.04899 -2.63 0.25 -0.27 0.02

Reformado ou outra situação de inactividade -0.15396 -6.22 -0.20191 -6.75 -0.09724 -2.89 -1.23 2.32 1.36

Constante 2.98024 18.32 3.50898 15.50 1.75742 16.46 1.90 -1.75 -1.22

Nº de observações 4863 2691 4359

R quadrado 0.4393 0.4233 0.5506

Fontes: INE e Banco de Portugal (IPEF 1994, 2000 e 2006).

Notas: t-rácios calculados com desvios-padrão robustos. Todas as regressões incluem igualmente variáveis de controlo para o número de pessoas que compõem o agregado familiar e a região de residência.



5. OBSERVAÇÕES FINAIS

Neste artigo apresenta-se evidência sobre efeito da riqueza total e imobiliária no consumo utilizando

dados a nível microeconómico obtidos na edição mais recente do Inquérito ao Património e Endivida-

mento das Famílias (IPEF), realizado durante o último trimestre de 2006 e o primeiro trimestre de

2007. A análise concentra-se nas potenciais diferenças entre os efeitos em famílias com diferentes

características, com relevância tanto na perspectiva da investigação como numa perspectiva de polí-

tica. Esta análise é possibilitada pela disponibilidade de dados a nível microeconómico. Dado que es-

tão disponíveis três amostras seccionais correspondentes às três edições do IPEF, é possível fazer

algumas comparações entre os resultados obtidos em diferentes pontos dos ciclos económicos e de

crédito. Toma-se em consideração a potencial causalidade inversa entre património e consumo e

apresentam-se os resultados obtidos com um estimador de variáveis instrumentais, reduzindo assim

as hipóteses de inconsistência dos estimadores devido a problemas de endogeneidade.

Obtém-se evidência de um efeito positivo e significativo da riqueza sobre o consumo. O valor estima-

do para a elasticidade do consumo relativamente à riqueza, de cerca de 0.04-0.05, conduz a uma esti-

mativa da pmc que está em linha com os valores estimados para países europeus e, tal como

esperado, inferior ao que se obtém no caso dos EUA.

Os resultados do IPEF confirmam que, para todos os tipos de famílias, os activos imobiliários consti-

tuem a parte mais importante do seu património. Esta evidência reforça a importância de se concen-

trar a análise no efeito da riqueza em habitação sobre o consumo. Obtém-se evidência de que o efeito

da riqueza sobre o consumo é mais acentuado no caso deste tipo de riqueza, em conformidade com

muitos exemplos da literatura empírica recente.

Os resultados obtidos quanto ao padrão etário do efeito riqueza parecem consistentes com a hipótese

de poupança por motivo de precaução. O efeito estimado é superior no caso dos consumidores mais

jovens (que deveriam estar a poupar para comprar uma primeira casa) e nos escalões seguintes ob-

serva-se um padrão em forma de U invertido, ou seja, é superior nas classes de idade intermédia,

com necessidades de consumo maiores mas também com motivos para poupar (por exemplo para

comprar no futuro uma casa maior).

No caso dos modelos que diferenciam os efeitos de acordo com os percentis do rendimento e da ri-

queza, o padrão que surge parece consistente com o ponto de vista de que as famílias situadas nas

classes com menor rendimento e património tendem a estar mais sujeitas a restrições de liquidez.

Os resultados obtidos através da utilização das bases de dados das anteriores edições do IPEF, reali-

zadas em 2000 e 1994, confirmam o efeito positivo e significativo da riqueza sobre o consumo e refor-

çam a importância do património imobiliário para os consumidores portugueses. Estes resultados

sugerem ainda que o efeito da riqueza imobiliária sobre o consumo aumentou de 1994 para 2000,

mas voltou a cair em 2006.
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DECISÕES DAS EMPRESAS PORTUGUESAS SOBRE
ESTRUTURA DE CAPITAL*

Paula Antão**

Diana Bonfim**

1. INTRODUÇÃO

Na literatura sobre financiamento das empresas existem duas teorias que dominam a discussão so-

bre a estrutura de capital: a teoria trade-off e a teoria pecking order. De acordo com a teoria trade-off,

as empresas escolhem o nível óptimo de dívida tendo em consideração o trade-off entre os benefícios

da dívida e os respectivos custos. Os benefícios da dívida incluem a dedução nos impostos das des-

pesas incorridas com juros e a redução dos custos de agência decorrentes do excedente de

cash-flows livres. Os custos da dívida referem-se sobretudo a custos de falência, quer directos quer

indirectos, que podem ocorrer numa situação de dívida excessiva. De acordo com esta teoria, as em-

presas atingem um nível óptimo de dívida quando o benefício marginal de uma unidade de dívida

adicional é igual ao seu custo marginal.

A teoria pecking order é uma teoria alternativa e mais recente. Segundo esta teoria, existe uma hierar-

quia óptima quanto ao tipo de financiamento das empresas, num contexto de assimetria de informa-

ção entre insiders da empresa (grandes accionistas ou gestores) e outsiders (sobretudo pequenos

accionistas e outras classes de financiadores da empresa). O custo de emissão de novos títulos é a

questão central nesta teoria, sobrepondo-se à discussão sobre benefícios e custos da dívida. De

acordo com esta teoria, as empresas preferem utilizar lucros não distribuídos como a sua primeira

fonte de financiamento, seguidos pela dívida e, finalmente, por capital. O capital é a fonte de financia-

mento menos interessante para as empresas dado que tem subjacentes maiores custos de

assimetria de informação, fazendo com que a sua emissão seja mais dispendiosa relativamente a

outras fontes de financiamento.

Este trabalho visa discutir as decisões das empresas portuguesas relativamente à sua estrutura de

capital, avaliando em que medida as decisões de endividamento das empresas portuguesas seguem

as previsões do modelo trade-off e/ou do modelo pecking order. Os dados utilizados são provenientes

da Central de Balanços do Banco de Portugal, relativos ao período entre 1990 e 2007. Esta base de

dados colige informação contabilística de empresas não financeiras. Para além disso, inclui também

outros dados, como por exemplo, a idade da empresa e o número de empregados.

A análise destes dados resultou na identificação de uma relação negativa e significativa entre a rendi-

bilidade e o rácio de endividamento, o que está de acordo com a teoria pecking order. No entanto,

também se observou que as empresas convergem rapidamente para rácios de endividamento ópti-

mos, apresentando, deste modo, evidência a favor da teoria trade-off. Em termos globais, estes resul-

tados não estão necessariamente em conflito, podendo dizer respeito a decisões tomadas pelas

empresas tendo em consideração diferentes horizontes temporais.
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Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Secção 2 apresenta, em termos gerais, as teorias

trade-off e pecking order e discute as suas principais conclusões sobre o rácio de endividamento. A

Secção 3 caracteriza o rácio de endividamento das empresas portuguesas utilizando dados agrega-

dos e dados micro. A Secção seguinte apresenta a metodologia empírica utlizada e os principais re-

sultados obtidos. Finalmente, a Secção 5 apresenta as principais conclusões deste trabalho.

2. COMO É QUE AS EMPRESAS ESCOLHEM A SUA ESTRUTURA DE
CAPITAL?

As decisões de estrutura de capital das empresas têm sido alvo de muita investigação desde que Mo-

digliani e Miller (1958) demonstraram que a estrutura de capital é irrelevante para a valorização de

uma empresa. Esta proposição de irrelevância estabelece que, de acordo com hipóteses específicas,

nomeadamente a ausência de impostos, a estrutura de capital é irrelevante para determinar o valor de

uma empresa. A hipótese sobre os impostos provou ser crucial para esta conclusão. De facto, alguns

anos mais tarde, Modigliani e Miller (1963) concluíram que a introdução de impostos sobre o rendi-

mento das empresas e a possibilidade de deduzir o pagamento de juros aos lucros tributáveis, induzi-

ria as empresas a serem totalmente financiadas por dívida. No entanto, tendo em conta que tal

raramente se verifica, vários autores, nomeadamente Modigliani e Miller (1963), argumentaram que

os custos da falência e outros custos associados à dívida poderiam explicar as razões pelas quais as

empresas não eram totalmente financiadas com dívida. Esta discussão sobre os benefícios e custos

da dívida é crucial para a teoria trade-off sobre a estrutura de capital. De acordo com esta teoria, exis-

tem, por um lado, forças que conduzem a um menor rácio de endividamento, por exemplo os custos

de falência, e, por outro lado, forças que conduzem a um maior rácio de endividamento,

nomeadamente benefícios fiscais da dívida e custos de agência. A combinação destas forças

conflituantes resulta na existência de um rácio óptimo de endividamento que maximiza o valor das

empresas.

As principais conclusões desta teoria sobre o rácio de endividamento estão relacionadas com a rendi-

bilidade das empresas. De facto, a rendibilidade terá um impacto positivo sobre o rácio de endivida-

mento devido a três razões principais. Em primeiro lugar, à medida que a rendibilidade aumenta, os

custos de falência diminuem, conduzindo as empresas a acumular níveis de dívida mais elevados.

Em segundo lugar, segundo DeAngelo e Masulis (1980), empresas mais lucrativas enfrentam taxas

de imposto mais elevadas do que as empresas menos lucrativas ou com prejuízos. Esta tributação

assimétrica sobre lucros e perdas faz com que as empresas mais lucrativas tenham níveis de dívida

mais elevados, devido à existência de maiores benefícios fiscais. Em terceiro lugar, as empresas mais

lucrativas tendem a ter mais cash-flow livre, ou seja, maiores fluxos de caixa após a realização de to-

dos os projectos de investimento lucrativos. Esta discussão é relevante no âmbito dos modelos de

agência de Jensen e Meckling (1976) e Jensen (1986), na medida em que os interesses dos gestores

e dos accionistas não se encontram alinhados e os gestores podem desperdiçar cash-flow livre em

bónus ou em maus investimentos. Em tais situações, a existência de pagamentos da dívida ajuda a

reduzir os custos de agência, pois estes pagamentos reduzem o excesso de dinheiro em caixa na em-

presa. Para além da rendibilidade, outras características da empresa ajudam a explicar os rácios de

endividamento óptimos. De acordo com a teoria, espera-se que os custos de falência sejam inferiores

para empresas que possuam mais activos tangíveis, pois estes podem ser utilizados como garantia

na contratação de dívida, por oposição às empresas que possuem mais activos intangíveis. Para

além disso, a existência de despesas de amortização ajuda a explicar porque algumas empresas

apresentam um menor rácio de endividamento, dado que estas despesas resultam em benefícios fis-

cais. Finalmente, em contraste com os modelos de agência previamente referidos, as empresas com
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mais investimentos deveriam ter menos cash-flow livre para os gestores afectarem em benefício

próprio. Consequentemente, para as empresas com mais investimentos, a dívida não é tão

importante para monitorizar e limitar as acções dos gestores.

A teoria pecking order foi desenvolvida por Myers (1984) tendo por base a teoria de informação assi-

métrica de Myers e Majluf (1984). Neste modelo assume-se que os insiders de uma empresa, tipica-

mente os gestores, têm mais informação sobre as perspectivas futuras da empresa do que os

investidores externos. Consequentemente, enquanto detentores de informação privilegiada, os ges-

tores irão emitir títulos de risco somente quando estes estiverem sobrevalorizados (e voltarão a com-

prar os títulos se estes estiverem subvalorizados). No entanto, como este comportamento dos

gestores é antecipado pelos investidores, quando são anunciadas novas emissões de títulos de risco

os investidores deverão ajustar para baixo o preço dos novos títulos assim como o preço dos títulos já

existentes. Consequentemente, os gestores podem decidir não emitir títulos de risco devido aos seus

custos, o que pode inviabilizar a concretização de investimentos potencialmente lucrativos. De modo

a evitar distorções nas decisões de investimento, a teoria pecking order sugere uma hierarquia de fi-

nanciamento. Em primeiro lugar, as empresas devem financiar os seus investimentos recorrendo a

meios gerados internamente de modo a evitar a exposição a problemas de informação assimétrica.

De seguida, caso seja necessário capital externo, as empresas devem proceder à emissão de títulos

de dívida, ou seja, títulos que garantem uma remuneração predefinida e que têm um nível de risco

baixo. Somente quando a capacidade de endividamento da empresa é alcançada é que a empresa

deve considerar a emissão de capital, pois esta constitui uma forma de financiamento muito mais

arriscada e, em consequência, resulta num maior ajustamento do preço dos títulos para baixo.

Algumas previsões da teoria pecking order estão em contradição com as previsões da teoria trade-off.

Em primeiro lugar, não existe um rácio óptimo de endividamento, pois cada empresa escolhe o seu rá-

cio de endividamento tendo por base as suas necessidades de financiamento. As empresas optam

por utilizar a dívida somente quando os fundos internos não são suficientes para cobrir as necessida-

des de investimento e não porque existem benefícios e custos inerentes à emissão de dívida. Em se-

gundo lugar, as empresas lucrativas utilizam menos dívida do que as restantes empresas. Este efeito

é decorrente do facto das empresas mais lucrativas conseguirem financiar uma grande parte da sua

actividade com fundos internos. Finalmente, para empresas com níveis de rendibilidade semelhan-

tes, o rácio de endividamento é mais elevado no caso das empresas com mais investimentos, dado

que as empresas precisam de emitir dívida quando as necessidades de financiamento ultrapassam

os recursos de origem interna. Numa versão mais complexa desta teoria, as empresas podem consi-

derar, para além das necessidades actuais, também as necessidades futuras de financiamento. Nes-

tes casos, é possível que as empresas com grandes investimentos planeados optem por manter

alguma capacidade de endividamento futuro de modo a evitarem situações em que deixem de realizar

investimentos lucrativos no futuro ou tenham de os financiar com a emissão de títulos com mais risco.

Nestes casos, a existência de grandes planos de investimento para o futuro contribui para explicar um

menor rácio de endividamento no presente1.

Muito embora as teorias estejam em contradição no que diz respeito à previsão do impacto da rendibi-

lidade sobre o rácio de endividamento, estão de acordo relativamente ao impacto da volatilidade da

rendibilidade sobre esse mesmo rácio. De acordo com a teoria trade-off o impacto da volatilidade é

negativo pois aumenta os custos de falência. De acordo com a teoria pecking order, as empresas com

cash-flows mais voláteis também apresentam uma probabilidade menor de incorrer em dívida de
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(1) Mais pormenores sobre a teoria e as aplicações empíricas das decisões de estrutura de capital podem ser obtidos em Harris e Raviv (1991) e Fama e

French (2002), entre outros.



modo a reduzir a possibilidade de terem de emitir novos títulos de risco ou terem de sacrificar investi-

mentos futuros lucrativos quando os cash-flows gerados internamente são insuficientes.

Recentemente foram desenvolvidas outras duas explicações para as decisões sobre a estrutura de

capital: a teoria market timing de Baker e Wurgler (2002) e a explicação do mechanical stock price de

Welch (2004). Baker e Wurgler (2002) defendem que os gestores tendem a emitir acções quando se

percepciona que o mercado de capitais está mais favorável. Esta teoria contrasta com a hipótese pec-

king order, pois pressupõe que os gestores são capazes de explorar as assimetrias de informação

para beneficiarem os actuais accionistas. Tal como na teoria pecking order, esta teoria não pressupõe

a reversão para um rácio de endividamento óptimo. De modo a testar esta teoria, Baker e Wurgler

comparam o rácio entre o valor de mercado e o valor contabilístico dos capitais próprios com o capital

que as empresas angariam no mercado. Por outro lado, a explicação de Welch (2004) para a estrutu-

ra de capital baseia-se nas variações dos preços das acções. De acordo com esta explicação, os ges-

tores permitem que os rácios de endividamento a valores de mercado se alterem devido às variações

dos preços das acções. Tendo em consideração que a maior parte das empresas portuguesas não

está cotada na bolsa, não é exequível testar estas teorias com dados portugueses e,

consequentemente, a nossa análise concentrar-se-á num teste às duas primeiras teorias acima

referidas.

Assim, este trabalho testa empiricamente se as decisões de estrutura de capital das empresas portu-

guesas seguem mais de perto a teoria trade-off ou a teoria pecking order. Consequentemente estu-

da-se (i) como é que o rácio de endividamento se altera em função da rendibilidade e outras

características das empresas e (ii) se as empresas têm um rácio de endividamento óptimo para o qual

convergem.

3. RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

Esta secção apresenta uma caracterização da posição financeira das empresas portuguesas. A análi-

se tem por base duas fontes de informação: as contas nacionais financeiras e a Central de Balanços

do Banco de Portugal. Existem diferenças importantes na compilação de dados nestas duas fontes,

sobretudo devido à sua cobertura, princípios de valorização e definição de algumas variáveis. No que

diz respeito à cobertura, as contas nacionais financeiras abrangem todo o sector empresarial enquan-

to que a Central de Balanços disponibiliza dados relativamente a uma amostra de empresas. No que

diz respeito aos princípios de valorização, as contas nacionais financeiras tendem a privilegiar os va-

lores de mercado, enquanto que a Central de Balanços assenta sobretudo em valores contabilísticos,

muito embora, em relação ao passado recente, alguns activos possam ser valorizados ao preço de

mercado, na sequência da introdução das normas internacionais de contabilidade. A Central de Ba-

lanços disponibiliza informação contabilística pormenorizada sobre as empresas portuguesas, sendo

utilizada sobretudo para fins económicos e estatísticos. Neste trabalho somente os dados anuais se-

rão utilizados embora os dados trimestrais também estejam disponíveis para um conjunto mais pe-

queno de empresas. O reporte para esta base de dados não era obrigatório até 2006. Ainda assim, a

base de dados representa cerca de 60 por cento do valor bruto acrescentado na economia portugue-

sa até 2005, sendo que as grandes empresas estão sujeitas a uma cobertura mais exaustiva do que

as pequenas e médias empresas. Muito embora este enviesamento represente uma falha nesta base

de dados, ainda assim é uma base de dados extremamente rica e única no que diz respeito a socieda-

des não financeiras. A partir de 2006 a Central de Balanços começou a incorporar informação reporta-

da no âmbito da IES (Informação Empresarial Simplificada). A IES é o resultado de um projecto

conjunto de várias entidades (Ministério das Finanças e da Administração Pública, Ministério da Justi-

ça, Instituto Nacional de Estatística e Banco de Portugal). Uma das vantagens inerentes à implemen-
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tação da IES prende-se com a simplificação do processo de reporte das empresas junto de diferentes

entidades através da concentração de todos os relatórios em apenas um. Em 2006 foi solicitado às

empresas que fizessem o reporte de informação para o ano fiscal anterior e, consequentemente, a

partir de 2005, a informação na Central de Balanços diz respeito a todas as empresas que

desenvolvem a sua actividade em Portugal, não estando limitada apenas a uma amostra.

Tendo em conta as importantes diferenças previamente assinaladas na recolha de dados macro e mi-

cro, nem sempre é possível comparar estatísticas das duas bases de dados. No entanto, ambas as

fontes de informação disponibilizam informação relevante. Por um lado, as contas nacionais disponi-

bilizam informação sobre todo o sector empresarial e os valores de mercado são privilegiados. Por

outro lado, a utilização de dados da Central de Balanços permite analisar a situação das empresas

por dimensão, sector de actividade económica e idade. Para além disso, a utilização de micro infor-

mação permite um estudo em maior profundidade dos elementos determinantes do rácio de

endividamento no universo empresarial, possibilitando explorar a heterogeneidade entre empresas.

3.1. Utilização de macro informação

Em Portugal, tal como na maioria dos países europeus, os bancos desempenham um papel central no

financiamento das sociedades não financeiras. Entre 1995 e 2007, os empréstimos bancários eram a

principal fonte de financiamento externo das empresas, representando mais de 60 por cento da dívida

total durante grande parte do período considerado (Quadro 1). No entanto, verificou-se algum aumen-

to no financiamento por dívida através do mercado de capital. Ainda assim, em 2007 os títulos de dívi-

da emitidos por empresas representavam apenas 13 por cento da sua dívida total. Para além disso, é

importante referir que uma parte significativa destes títulos de dívida é detida pelos bancos. O crédito

comercial também é uma fonte de financiamento muito importante, representando mais de um quarto

da dívida das sociedades não financeiras portuguesas, apesar de a sua importância ter diminuido ao

longo da última década.
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Quadro 1

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PORTUGUESAS

Contas Nacionais Financeiras

Decomposição da dívida (a)

Rácio de

endividamento (a) (b)

Dívida total (c) em

percentagem do

PIB
Empréstimos Títulos excluíndo

acções

Crédito

comercial

1995 56 8 36 - 60

1996 55 9 37 - 61

1997 53 8 39 23 62

1998 59 8 33 26 73

1999 60 9 31 27 80

2000 62 8 30 30 89

2001 63 8 28 33 98

2002 64 10 27 35 98

2003 66 8 26 35 102

2004 64 9 27 33 99

2005 63 11 26 33 104

2006 63 12 25 33 106

2007 64 13 23 33 114

Fonte: Eurostat (Contas Nacionais Financeiras).

Notas: (a) Valores não consolidados (em percentagem). (b) Rácio de endividamento definido como o rácio entre a soma de empréstimos e títulos excluíndo acções e a soma dos em-

préstimos, títulos excluíndo acções, crédito comercial e acções. (c) Dívida total definida pela soma dos valores consolidados dos empréstimos, títulos excluíndo acções e crédito

comercial.



O endividamento das empresas portuguesas aumentou substancialmente durante a última década.

Em 1995 o valor dos empréstimos, títulos excepto acções e crédito comercial das sociedades não fi-

nanceiras portuguesas ascendia a 60 por cento do PIB, enquanto que em 2007 este rácio de endivida-

mento era quase o dobro. O aumento do rácio dívida/PIB das sociedades não financeiras

portuguesas foi um dos maiores entre os países europeus (Gráfico 1). Consequentemente, em 2007,

as empresas portuguesas encontravam-se entre as mais endividadas. O rácio dívida/PIB das empre-

sas portuguesas era, em 2007, inferior ao das empresas dinamarquesas, holandesas, suecas e espa-

nholas. Existe um contraste significativo com a posição relativa das empresas portuguesas nesta

comparação internacional em 1995, uma vez que nesse período o seu rácio dívida/PIB era inferior ao

da média europeia. O aumento deste rácio reflectiu, em parte, a diminuição das taxas de juro nos anos

90, devido ao processo de convergência para a União Monetária Europeia. De facto, o montante de

juros pagos pelas empresas em percentagem do PIB permaneceu relativamente estável desde 1999,

após um período de diminuição substancial.

Por sua vez, o rácio de de endividamento das empresas portuguesas apresenta uma evolução muito

diferente da evolução do rácio dívida/PIB. O rácio de endividamento aumentou significativamente no

final dos anos 90, mas posteriormente permaneceu relativamente estável, com valores próximos dos

35 por cento. Para além disso, o rácio de endividamento das empresas portuguesas está, em grande

medida, em sintonia com a média europeia (Gráfico 2).

3.2. Utilização de micro informação

Na subsecção anterior foram apresentados alguns factos estilizados sobre a posição financeira do

sector empresarial consubstanciados em informação agregada. Nesta subsecção são apresentados

resultados semelhantes tendo por base micro informação da Central de Balanços, que abrange mais

de 390 000 empresas entre 1990 e 2007. No Quadro 2 apresenta-se a estrutura da dívida de todas as

empresas incluídas na Central de Balanços2. Os resultados não são directamente comparáveis com

Banco de Portugal | Relatório de Estabilidade Financeira 2008

Parte II | Artigos

192

Gráfico 1
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Fonte: Eurostat.

Notas: Dívida Total/PIB. Dívida total definida pela soma dos empréstimos, títulos exclu-

índo acções e crédito comercial. Valores consolidados. Europa: rácio médio para os

países seleccionados. (*) o último valor diz respeito a 2006.

Gráfico 2

RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO

0

10

20

30

40

50

60

AT GR NL* IT DE SE ES PT FI BE DK FR Europa

E
m

p
e

rc
e

n
ta

g
e

m

1995 2001 2007

Fonte: Eurostat.

Notas: Rácio de endividamento definido como o rácio entre a soma dos empréstimos e

títulos excluíndo acções e a soma dos empréstimos, títulos excepto acções, crédito co-

mercial e acções.Valores não consolidados. Europa: rácio médio para os países selecci-

onados. (*) o último valor diz respeito a 2006.

(2) Tal como previamente referido, desde 2005 a base de dados inclui todas as empresas que desenvolvem a sua actividade em Portugal.



os do Quadro 1, pois existem diferenças na cobertura, nos princípios de valorização e na definição de

determinadas variáveis, conforme previamente mencionado3.

Constatamos que os empréstimos bancários são a principal fonte de financiamento externo para as

empresas incluídas nesta amostra, representando mais de 55 por cento do total da dívida. Esta obser-

vação está em conformidade com a evidência apresentada no Quadro 1, que tem por base as contas

financeiras. O crédito comercial representa um pouco menos do que um quinto da dívida das empre-

sas, muito embora a sua relevância tenha diminuído ao longo do período em análise. Os títulos de dí-

vida representam uma pequena parte da dívida das empresas (inferior a 10 por cento), até mesmo no

caso das grandes empresas que fazem parte da amostra, ilustrando, deste modo, a reduzida

importância da obtenção de financiamento nos mercados de dívida para as empresas portuguesas.
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Quadro 2

DECOMPOSIÇÃO DA DÍVIDA E RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

Central de Balanços

Decomposição da dívida no total da amostra

(% da dívida total)

Rácio de endividamento [(Empréstimos +

Títulos de dívida)/Activos]

Empréstimos (a) Títulos de

dívida

Crédito

comercial (b)

Outra

dívida

Valores

médios para

a amostra

total (a)

Valores

médios para

a amostra

reduzida (c)

Valores

medianos

para a

amostra

reduzida (c)

1990 50.7 6.5 22.5 19.5 32.1 25.7 1.8

1991 49.8 5.8 22.4 21.3 30.6 25.4 1.7

1992 50.4 5.6 21.4 22.1 30.8 25.6 1.7

1993 56.3 5.1 18.0 20.1 30.4 26.4 0.6

1994 48.5 7.8 18.6 24.6 26.6 19.1 0.4

1995 49.3 8.0 22.9 19.3 27.1 18.9 0.3

1996 49.4 6.7 24.6 18.7 29.5 20.8 1.3

1997 50.1 8.0 23.4 18.0 29.5 21.4 2.2

1998 49.2 9.1 23.8 17.3 27.3 20.0 3.5

1999 51.6 11.8 19.6 16.5 29.8 21.6 4.6

2000 59.9 6.8 18.0 14.7 29.8 19.1 7.3

2001 62.1 5.7 17.4 14.0 32.0 20.1 7.0

2002 62.3 6.1 17.0 14.0 32.3 21.0 7.2

2003 60.9 6.5 16.9 15.1 31.7 21.4 7.4

2004 61.2 8.2 16.3 13.6 32.3 21.5 6.9

2005 57.1 5.9 18.5 17.5 32.1 21.4 6.8

2006 56.5 7.8 17.7 17.4 33.8 23.3 5.3

2007 57.1 7.9 17.0 17.2 34.2 23.1 5.1

Total 56.9 7.3 18.4 16.7 31.9 21.5 4.0

Número de observações 1 331 253 1 331 253 1 331 253 1 331 253 1 331 253 350 212 350 212

Número de empresas 391 327 391 327 391 327 391 327 391 327 52 825 52 825

Mediana do número de
anos em que uma empresa
se encontra na amostra 3 3 3 3 3 9 9

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços).

Notas: Médias ponderadas excepto a última coluna que reporta medianas. (a) Inclui empréstimos concedidos por outras empresas que pertencem ao mesmo grupo e dívidas a fornece-

dores de imobilizado. (b) Considera apenas dívidas a fornecedores (excluindo fornecedores de imobilizado). (c) Amostra reduzida após a aplicação de filtros.

(3) Por exemplo, a dívida a empresas do grupo é considerada como empréstimos para fins de contabilidade financeira nacional. Os contratos de leasing são

considerados como crédito comercial (dívidas a fornecedores) na Central de Balanços, mas são classificados como empréstimos nas contas nacionais

financeiras. Finalmente, existem várias diferenças na mensuração do capital das empresas.



Enquanto que para a comparação entre contas nacionais financeiras e a Central de Balanços é razoá-

vel considerar-se todas as empresas nesta base de dados, para a análise econométrica os dados pre-

cisam de ser sujeitos a alguns filtros, de modo a obter resultados não-espúrios. Neste sentido,

retirámos da base de dados observações com um valor negativo dos activos e observações com um

número de empregados nulo. Também retirámos observações em relação às quais existem menos do

que dois anos consecutivos de dados e sem qualquer tipo de informação sobre a data de criação da

empresa4. Para além disso, para eliminar observações espúrias com valores extremos, apagámos as

observações abaixo (e acima) do 1º (99º) percentil para algumas variáveis relevantes. Após a aplica-

ção destes filtros, a base de dados contém mais de 350 000 observações para o período de 1990 a

2007. Estas observações correspondem a cerca de 52 000 empresas. Em média, observamos as

empresas durante um período de 9 anos.

No Quadro 2 são apresentadas estatísticas descritivas para o rácio de endividamento definido pelo

rácio entre a soma de empréstimos bancários e títulos de dívida em percentagem do activo. Quando

toda a amostra é considerada, o rácio de endividamento é, em média, 32 por cento, tendo permaneci-

do relativamente estável durante o período em análise. Após a aplicação dos filtros acima referidos, o

rácio de endividamento diminui para cerca de 22 por cento. Para além disso, os valores medianos

para esta sub-amostra são muito mais baixos, situando-se em torno de 4 por cento.

Foram criadas quatro classes de empresas por dimensão tendo em conta, simultaneamente, o volu-

me de negócios e o número de empregados (a definição da dimensão das empresas é apresentada

no Quadro 3). A grande maioria das empresas na amostra são micro empresas, com menos de 10

empregados e menos de 2 milhões de euros de volume de negócios. Conforme seria de esperar, a

grande maioria destas empresas não recorre ao financiamento externo, mais especificamente a títu-

los de dívida e/ou a empréstimos bancários. O rácio de endividamento mediano para estas empresas

é zero durante o período em estudo. As pequenas empresas também representam uma parte signifi-

cativa da amostra. O rácio de endividamento mediano é de 8 por cento, referindo-se quase exclusiva-

mente a empréstimos bancários. As médias empresas são as que apresentam um maior

endividamento, com um rácio mediano de 14 por cento. Finalmente, as grandes empresas

apresentam um rácio de endividamento mediano um pouco mais baixo (12 por cento). A maioria dos

títulos de dívida é emitida por este último grupo de empresas.

As empresas também foram agrupadas de acordo com a respectiva idade. A idade média de uma em-

presa nesta base de dados é 16 anos. O percentil 10 da variável idade corresponde a 3 anos, ou seja,
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Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços).

Nota: A soma da coluna com o número de empresas é superior a 52 000 dado que algumas empresas mudaram de classe durante o período em análise.

Quadro 3

CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS DE ACORDO COM A DIMENSÃO DA EMPRESA

Número de

empregados (E)

Volume de negócios (V)

em milhões de euros

Número de

observações

Número de

empresas

Rácio de

endividamento

(mediana)

Micro empresas E � 10 V � 2 171 953 38 185 0.0

Pequenas empresas 10 � E � 50 2 � V � 10 118 688 26 828 8.1

Médias empresas 50 � E � 250 10 � V � 50 47 088 9 409 14.0

Grandes empresas E � 250 V � 50 12 479 2 063 12.1

(4) Estes filtros, nomeadamente o relativo à ausência de informação sobre a data de criação da empresa, minimizam a quebra na série a partir de 2005, tendo

em conta que a maior parte das empresas incluídas no novo sistema de informação não reporta a data em que a empresa foi criada.



10 por cento das observações correspondem a empresas que têm menos de 3 anos de existência.

Por outro lado, o percentil 90 corresponde a empresas com 34 anos. Foram definidas quatro classes

de idade de acordo com os percentis 25, 50 e 75 (Quadro 4), observando-se que o rácio de endivida-

mento aumenta (não linearmente) com a idade da empresa.

Finalmente, também foram analisados os rácios de endividamento de empresas a operar em diferen-

tes sectores de actividade económica (Quadro 5), observando-se que os sectores que apresentam

um maior rácio de endividamento (tendo em conta valores medianos) correspondem a empresas de

actividades imobiliárias (18.7 por cento), seguidos pelas empresas de serviços públicos (8.5), empre-

sas da indústria extractiva (7.4) e construção (5.4). Tendo em conta que os bancos estão muito expos-

tos a alguns destes sectores, estes elevados rácios de endividamento poderão ter um impacto

negativo no risco de crédito, muito embora a análise desta questão esteja para além do âmbito do

presente trabalho.
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Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços).

Quadro 4

CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS DE ACORDO COM A IDADE DA EMPRESA

Classe de

idade

Idade da empresa em

número de anos (A)

Número de

observações

Rácio de endividamento

(mediana)

1 A � 7 77 363 0.0

2 7 13� �A 86 194 3.8

3 13 22� �A 94 029 6.0

4 A � 22 92 622 5.8

Quadro 5

RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO POR SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

Número de observações
Rácio de endividamento

Média Mediana

Agricultura 11 174 14.4 5.2

Comércio 82 102 12.4 5.0

Construção 48 999 14.9 5.4

Educação 1 393 13.4 4.4

Pescas 1 099 14.2 4.9

Saúde 1 867 12.2 2.5

Indústrias transformadoras 142 155 11.9 5.1

Indústrias extractivas 3 697 13.2 7.4

Outros 2 679 10.9 1.2

Outros serviços 10 183 11.4 1.6

Actividades imobiliárias 3 716 25.3 18.7

Turismo 7 580 12.3 0.0

Transportes 28 793 7.0 -

Serviços públicos 1 269 19.3 8.5

Total 346 706

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços).



4. REGRESSÕES SOBRE O RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO

O principal objectivo deste trabalho é avaliar qual das duas mais importantes teorias de estrutura de

capital melhor explica as decisões de estrutura de capital das empresas portuguesas. Por um lado, de

acordo com a teoria trade-off, as empresas tentam contrabalançar os benefícios da dívida, como por

exemplo os benefícios fiscais e os menores custos de agência, e os custos da dívida, como por exem-

plo os custos de falência. As empresas atingem um rácio de endividamento óptimo quando o benefí-

cio marginal da dívida é equivalente ao respectivo custo marginal. Conforme discutido na Secção 2,

esta teoria prevê que as empresas mais lucrativas tenham rácios de endividamento mais elevados.

Por outro lado, a teoria pecking order não prevê a existência de um rácio de endividamento óptimo. De

acordo com esta teoria, as empresas devem emitir dívida somente se o financiamento das necessida-

des de investimento ultrapassar os fundos de origem interna. Empiricamente, tal conduziria a resulta-

dos opostos aos da teoria trade-off. Empresas mais lucrativas estariam menos endividadas, pois não

precisam de financiar tanto a sua actividade com fundos externos. Para além disso, as empresas que

têm grandes projectos de investimento deveriam ter rácios de endividamento mais elevados.

Em primeiro lugar, são analisados os elementos determinantes do rácio de endividamento. Esta análi-

se constitui um teste directo à teoria pecking order, mas não permite chegar a conclusões claras sobre

a teoria trade-off. De modo a analisar esta última teoria, foi efectuado um teste empírico para verificar

se as empresas ajustam os seus rácios de endividamento de modo a que estes convirjam para um

rácio óptimo.

4.1. Determinantes dos rácios de endividamento

A estratégia de investigação empírica neste trabalho consiste na estimação de um modelo de dados

em painel com efeitos fixos, tal que:
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A variável dependente é
D

A it

, o rácio de endividamento, definido como títulos de dívida e empréstimos

em percentagem do activo. A principal variável de interesse para testar a teoria pecking order é
CF

A it

,

que é definida como resultados líquidos antes de provisões e amortizações, a dividir pelo activo da

empresa5. O coeficiente �2 desempenhará um papel central no teste da teoria pecking order, tendo

em conta que somente se assumir valores negativos (e significativos) é que existirá evidência a favor

desta teoria.

De modo a estimar �2 de uma forma precisa, é necessário controlar para as características relevantes

das empresas que também possam afectar o seu rácio de endividamento. O vector Xit diz respeito a

este conjunto de variáveis de controlo, que incluem o Crescimento das Vendas, Activos Tangíve-

is/Activo, Activo, Dummy Grupo, Liquidez, Dummy I&D e, por último, Amortizações e Provisões. To-

das estas variáveis são específicas a cada empresa e variáveis ao longo do tempo. O crescimento

das vendas é a taxa de variação homóloga das vendas, que é incluída nas regressões para controlar

para o crescimento da empresa. Os Activos Tangíveis/Activo, definidos como a percentagem de acti-
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(5) Alternativamente seria possível utilizar uma medida de rendibilidade como, por exemplo, resultado líquido/activo. Os resultados são semelhantes aos

obtidos com o rácio de cash-flow sobre o activo.



vos tangíveis nos activos totais, permitem ter em consideração a estrutura do activo da empresa, bem

como as garantias potencialmente disponíveis para contratos de dívida. As empresas cujos activos

são sobretudo compostos por intangíveis podem ter mais dificuldade na obtenção de financiamento

bancário, apresentando, por isso, menores rácios de endividamento. De facto, como os custos de fa-

lência desempenham um papel proeminente na teoria trade-off, a tangibilidade dos activos deverá ter

um impacto positivo no rácio de endividamento. Também foi considerada uma variável binária que dis-

tingue as empresas que pertencem a um determinado grupo, o que pode dar origem a diferenças im-

portantes no que diz respeito às decisões sobre a estrutura do capital, tendo em conta a possibilidade

de acesso a financiamento intra-grupo. Deste modo, se uma empresa regista activos ou passivos face

a empresas do grupo, então esta variável assume o valor um. Nas regressões também se considerou

uma medida de liquidez, definida como títulos a curto prazo e caixa em percentagem da dívida a curto

prazo. Outra variável potencialmente explicativa é a variável binária I&D, que assume o valor um sem-

pre que a empresa regista algum investimento em I&D. Esta variável pode ser considerada como uma

proxy em relação a oportunidades de investimento esperadas. Para além disso, juntamente com a va-

riável Amortizações, também serve de proxy para benefícios fiscais além dos obtidos com o endivida-

mento. De facto, despesas de amortizações e provisões, que têm implicações fiscais importantes

para as empresas, também ajudam a explicar as decisões sobre a estrutura de capital, o que justificou

a sua inclusão nas regressões (medidas em percentagem do activo). Finalmente, tendo em conta a

importância aparente da dimensão da empresa na determinação dos rácios de endividamento,

também foi utilizado o logaritmo do activo como uma variável de controlo. Para além disso, em todas

as regressões apresentadas foram considerados efeitos fixos ao nível de cada empresa, bem como

dummies temporais.

No Quadro 6 é apresentada uma breve descrição estatística das variáveis consideradas nesta análise

e no Quadro 7 é incluída uma matriz de correlação das mesmas variáveis.

O Quadro 8 apresenta os primeiros resultados econométricos. Na primeira coluna são apresentados

os resultados para uma regressão simples, na qual se considera como variável explicativa somente o

rácio de cash-flow, que constitui a principal variável de interesse. Como em todas as outras regres-

sões, foram incluídos efeitos fixos ao nível da empresa e dummies temporais. Nesta regressão obte-

ve-se um coeficiente negativo e significativo para o cash-flow. Estes resultados preliminares parecem
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Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços).

Notas: Rácio de endividamento definido como títulos de dívida e empréstimos sobre o activo. CF_A são os resultados líquidos antes de provisões e amortizações em percentagem do

activo. Inv_A significa investimento em percentagem do activo e Activos tangíveis representa o peso dos activos tangíveis no activo. D_grupo é uma variável binária que assume o valor

um quando a empresa tem dívida de ou a outras empresas do grupo. Liquidez definida como títulos a curto prazo e caixa em percentagem da dívida a curto prazo. D_RD é uma variável

binária que assume o valor um quando a empresa investiu em I&D. Amort_prov_A corresponde ao valor de amortizações e provisões do ano em percentagem do activo.

Quadro 6

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

N Média Desvio

padrão

min p5 p25 p50 p75 p95 max

Endividamento 346 706 12.3 16.7 0.0 0.0 0.0 4.0 20.3 47.8 81.5

CF_A 343 204 6.8 12.9 -71.4 -13.1 2.1 6.5 12.7 26.7 52.7

Inv_A 343 204 5.9 9.7 -11.2 0.0 0.0 1.8 7.4 27.1 59.3

Crescimento vendas 269 933 8.0 43.1 -100.0 -46.5 -10.0 3.5 18.8 73.4 364.3

Activos tangíveis 350 208 26.8 23.7 0.0 0.3 6.8 20.6 41.6 74.9 128.6

ln_Activo 350 208 13.2 2.0 1.6 10.1 11.8 13.1 14.5 16.7 23.4

D_grupo 350 208 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Liquidez 340 507 56.1 160.4 0.0 0.3 3.0 11.0 37.6 244.8 1941.8

D_RD 350 208 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Amort_prov_A 346 706 6.3 6.0 0.0 0.1 2.0 4.7 8.9 18.5 35.4



ir ao encontro da teoria pecking order, dado que as empresas com mais fundos disponíveis tendem a

recorrer menos a financiamento externo do que as restantes empresas.
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Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços).

Notas: * indica que a correlação é significativa ao nível 5 por cento. Todas as variáveis conforme definido no Quadro 6.

Quadro 7

MATRIZ DE CORRELAÇÃO

Endivida-

mento

CF_A Inv_A Cresci-

mento

vendas

Activos

tangíveis

ln_Activo D_grupo Liquidez D_RD Amort_

prov_A

Endividamento 1

CF_A -0.1348* 1

Inv_A -0.0149* 0.2033* 1

Crescimento vendas -0.0173* 0.1807* 0.1386* 1

Activos tangíveis 0.0450* 0.1513* 0.3977* 0.0416* 1

ln_Activo 0.3195* -0.0026 -0.0315* 0.0026 0.0246* 1

D_grupo 0.1233* -0.0231* -0.0406* -0.0183* 0.0138* 0.4801* 1

Liquidez -0.1523* 0.0909* -0.0498* -0.0234* -0.0652* -0.1480* -0.0609* 1

D_RD 0.1399* 0.0071* 0.0475* -0.0022 0.1082* 0.3640* 0.2451* -0.0618* 1

Amort_prov_A -0.0355* 0.2881* 0.0779* 0.0064* 0.1243* -0.1047* -0.0271* 0.0002 -0.0089* 1

Quadro 8

REGRESSÕES

Variável dependente: rácio de endividamento

Regressões base Variáveis desfasadas

CF_A -0.12 -0.15 -0.09

-51.70 -46.89 -25.67

Crescimento vendas - -0.004 -0.0005

- -6.22 -0.61

Activos tangíveis - 0.03 0.03

- 11.07 10.83

Ln Activo - 4.46 3.39

- 56.86 35.38

D_grupo - -0.23 -0.08

- -1.88 -0.62

Liquidez - -0.003 -0.002

- -17.62 -7.28

D_RD - 0.43 0.41

- 4.49 3.89

Amort_prov_A - 0.03 0.00

- 3.74 -0.44

Constante 10.10 -47.77 -32.91

55.12 -44.27 -26.29

Número de observações 340 103 255 122 189 067

Número de empresas 52 451 50 467 36 067

R2:

within 0.030 0.062 0.035

between 0.021 0.135 0.123

overall 0.027 0.117 0.106

Fontes: Banco de Portugal (Central de Balanços) e cálculos dos autores.

Notas: Rácios t em itálico. São considerados efeitos fixos ao nível da empresa e dummies temporais, bem como desvios padrão robustos. Rácio de endividamento definido como títulos

de dívida e empréstimos sobre o activo. Todas as variáveis explicativas conforme definido no Quadro 6.



No entanto, esta especificação é claramente insuficiente para obter conclusões definitivas, tendo em

conta que muitas outras características das empresas também são importantes para explicar os rá-

cios de endividamento. Consequentemente, na segunda coluna do Quadro 8 é apresentada outra re-

gressão, que inclui as seguintes variáveis de controlo: Crescimento das Vendas, Activos

Tangíveis/Activo, Activo, Dummy Grupo, Liquidez, Dummy I&D e Amortizações. Os resultados obti-

dos com esta especificação são coerentes com os obtidos com a anterior regressão simples, dado

que o coeficiente associado ao cash-flow não é praticamente afectado pela alteração na

especificação, permanecendo negativo e com elevada significância estatística.

Os coeficientes obtidos para as variáveis de controlo são todos estatisticamente significativos a 5 por

cento (excepto para a Dummy Grupo). Em primeiro lugar, as empresas com um crescimento das ven-

das mais forte apresentam rácios de endividamento mais baixos, muito embora este efeito seja muito

pequeno. Se esta variável é vista como uma proxy para oportunidades de crescimento, este coeficien-

te negativo é coerente com a teoria trade-off, pois o risco tende a ser mais elevado para estas empre-

sas, aumentando os custos de falência. No entanto, este resultado também é coerente com a versão

complexa da teoria pecking order, segundo a qual as empresas preferem manter alguma capacidade

de endividamente futuro de modo a evitar situações em que não podem concretizar investimentos fu-

turos ou em que tenham que os financiar com a emissão de novos títulos com risco. As empresas com

mais activos tangíveis (e, consequentemente com mais garantias potencialmente disponíveis para

crédito) encontram-se mais endividadas do que as outras empresas, tal como previsto pela teoria tra-

de-off. A dimensão da empresa parece ser extremamente importante para explicar os rácios de endi-

vidamento, pois as empresas de maior dimensão apresentam rácios mais elevados do que as outras

empresas, controlando para outras características. Este resultado é coerente com a perspectiva de

que as empresas de maior dimensão tendem a ser mais diversificadas e, consequentemente, menos

voláteis, conforme argumentam Fama e French (2002). Também se observa que as empresas que

pertencem a um grupo têm uma menor dependência da dívida, tal como seria de esperar, muito em-

bora este efeito seja estatisticamente significativo apenas a 10 por cento. As empresas que apresen-

tam níveis de liquidez mais elevados também registam menores rácios de endividamento. Por sua

vez, observa-se que as empresas que desenvolvem actividades de I&D apresentam rácios de

endividamento mais elevados do que as outras empresas. Finalmente, as empresas com

amortizações e provisões mais significativas, em percentagem do seu activo, também registam rácios

de endividamento mais elevados. Este resultado não está em conformidade com as previsões da

teoria trade-off.

Os resultados para esta segunda especificação podem ser afectados por diversos aspectos. De facto,

é possível que existam algumas variáveis não observadas que variam ao longo do tempo e que afec-

tam simultaneamente o rácio de endividamento e outras variáveis específicas das empresas, condu-

zindo, deste modo, a potenciais problemas de endogeneidade. De modo a minimizar este potencial

problema, considerámos uma especificação alternativa, segundo a qual todas as variáveis

explicativas apresentam um desfasamento de um ano, tal que:
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Esta especificação é apresentada na última coluna do Quadro 8. O coeficiente estimado para o

cash-flow permanece coerente com o que foi previamente observado: as empresas com mais fundos

disponíveis encontram-se menos endividadas do que as outras empresas, controlando por outras ca-

racterísticas relevantes das empresas, apresentando deste modo evidência a favor da teoria pecking

order. No que diz respeito às outras variáveis de controlo das empresas, existem algumas diferenças

dignas de nota. Em particular, o Crescimento das Vendas e as Amortizações já não são estatistica-
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mente significativas a 5 por cento. Em relação a todas as outras variáveis, os resultados são, regra

geral, coerentes com os observados na especificação anterior.

Os resultados obtidos são, em grande medida, consistentes com os resultados obtidos por Fama e

French (2002). Estes autores estimaram um modelo semelhante ao da equação (1) sem considera-

rem os efeitos fixos ao nível da empresa. Contudo, a inclusão de efeitos fixos ao nível da empresa

constitui um aspecto crucial, dado que permite controlar a heterogeneidade não observada (constan-

te ao longo do tempo) ao nível das empresas. As estimativas dos autores previamente referidos tam-

bém dão origem a coeficientes negativos sobre a rendibilidade, apoiando a teoria pecking order.

Os resultados apresentados na secção anterior sugerem que os elementos determinantes do rácio de

endividamento das empresas possam ser consideravelmente diferentes em função da dimensão da

empresa e respectiva idade. De modo a explorar estas possíveis diferenças, foi estimada a regressão

com todas as variáveis explicativas com um ano de desfasamento para diferentes grupos de dimen-

são e idade. Os resultados destas estimativas são apresentados no Quadro 9.

Em primeiro lugar, observa-se que o coeficiente estimado para
CF

A it 
1
permanece negativo e estatisti-

camente signficativo, independentemente da dimensão da empresa. Estes resultados continuam a

suportar a hipótese pecking order. Para além disso, este coeficiente é maior, em valor absoluto, à me-

dida que a dimensão da empresa aumenta, sugerindo, deste modo, que as empresas maiores, com

mais fundos internos disponíveis, utilizam menos financiamento externo do que as empresas mais

pequenas. Foram obtidos resultados semelhantes com as regressões por idade da empresa: as

empresas mais antigas apresentam um comportamento semelhante ao das maiores empresas.

Relativamente às outras variáveis de controlo, os resultados são, em termos gerais, coerentes com os

anteriormente obtidos. O Crescimento das Vendas, Dummy Grupo e Amortizações não são significati-

vos na maior parte das especificações consideradas e as restantes variáveis apresentam os mesmos

sinais, quando significativas. Refira-se que a Dummy I&D só é significativa para as empresas mais

antigas.

Tendo por objectivo testar a robustez dos resultados obtidos, também foram efectuadas estimativas

para diferentes sectores de actividade económica. No Quadro 9 apresentam-se os resultados para

empresas da indústria transformadora, uma vez que estas representam uma parte considerável da

amostra utilizada. Os resultados são, em grande medida, coerentes com os previamente obtidos e

verifica-se uma pequena melhoria na qualidade de ajustamento do modelo.

É importante salientar que mais de 40 por cento das empresas na amostra não utilizam financiamento

bancário nem de mercado, apresentando assim rácios de endividamento nulos. Tendo em conta a

possibilidade desta característica afectar os resultados das estimativas, também é apresentada, no

Quadro 9, a regressão estimada apenas para empresas com um rácio de endividamento positivo, ob-

servando-se que existem algumas diferenças nos elementos determinantes dos rácios de endivida-

mento para este grupo específico de empresas. Não obstante, os resultados para a variável de

interesse,
CF

A it 
1
, permanecem inalterados. A principal diferença prende-se com o rácio de liquidez,

que deixa de ser estatisticamente signficativo, enquanto as Amortizações apresentam agora um im-

pacto positivo e significativo no rácio de endividamento. Tendo em conta que a decisão de obter finan-

ciamento externo pode ser tomada antes da decisão sobre o nível do rácio de endividamento, também

foi estimada uma regressão de escolha discreta, de modo a analisar empiricamente a decisão prelimi-

nar de recurso a fundos externos. Nesta regressão, a variável dependente é uma variável binária que

assume o valor um quando a empresa tem um rácio de endividamento positivo. Os resultados tam-

bém são apresentados no Quadro 9. As empresas com rácios de endividamento positivos apresen-

Banco de Portugal | Relatório de Estabilidade Financeira 2008

Parte II | Artigos

200



A
rtigos

|
ParteII

R
elatório

de
E

stabilidade
F

inanceira
2008

|
B

anco
dePortugal

201

Quadro 9

REGRESSÕES DE ROBUSTEZ

Variável dependente: rácio de endividamento

De acordo com a dimensão da empresa: De acordo com a idade da empresa: Robustez:

Micro

empresas

Pequenas

empresas

Médias

empresas

Grandes

empresas

1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil Empresas da

indústria

transformadora

Empresas com

um rácio de

endividamento

positivo

Variável dependente:

dummy rácio

endividamento

Variável dependente:

rácio de

endividamento de

longo prazo

CF_A -0.04 -0.12 -0.21 -0.29 -0.03 -0.04 -0.08 -0.12 -0.11 -0.16 -0.010 -0.06

-9.43 -16.43 -16.21 -11.28 -2.96 -6.55 -10.46 -16.72 -21.18 -24.40 -21.20 -6.16

Crescimento vendas 0.000 -0.003 -0.004 0.003 0.000 -0.001 -0.003 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001

0.25 -1.78 -1.74 0.69 0.26 -0.45 -1.52 -0.59 0.30 0.26 1.39 -1.19

Activos tangíveis 0.01 0.05 0.04 0.07 -0.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.04

2.95 7.88 4.75 3.96 -1.14 5.31 3.91 4.79 9.03 4.82 19.42 10.09

Ln Activo 2.73 3.74 4.63 4.62 1.75 2.47 2.93 4.18 3.78 3.02 0.53 1.53

17.62 20.89 16.85 9.50 4.76 10.33 12.45 21.23 26.97 20.04 77.88 8.41

D_grupo -0.82 -0.15 -0.10 -0.18 -0.34 -0.52 0.44 0.08 -0.09 -0.10 -0.14 0.16

-2.14 -0.66 -0.46 -0.44 -0.49 -1.59 1.66 0.41 -0.45 -0.62 -6.67 1.24

Liquidez -0.001 -0.004 -0.01 -0.01 -0.002 0.001 -0.001 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000

-2.68 -6.58 -8.11 -5.58 -1.69 2.06 -2.52 -8.24 -7.49 -1.16 -31.20 0.83

D_RD 0.22 0.37 0.41 0.67 -0.16 -0.19 0.17 0.86 0.46 0.23 0.15 0.29

0.80 2.19 2.25 1.99 -0.31 -0.78 0.84 5.09 3.37 1.77 8.22 2.88

Amort_prov_A 0.04 -0.01 -0.04 0.00 0.03 0.00 0.03 -0.03 -0.03 0.04 -0.01 -0.02

3.37 -0.61 -1.49 0.02 0.85 -0.23 1.79 -1.81 -2.27 2.52 -5.21 -1.09

Constante -24.17 -38.10 -54.65 -57.88 -11.33 -22.46 -26.92 -45.95 -38.01 -20.81 -6.55 -17.06

-13.21 -16.13 -12.58 -7.03 -2.57 -7.44 -8.76 -16.17 -20.86 -10.19 -72.37 -7.05

Número de observações 77 877 70 037 31 839 9 314 25 953 51 606 54 426 57 082 87 053 117 954 190 557 190 557

Número de empresas 19 928 15 468 6 195 1 563 12 846 16 572 13 881 10 278 14 514 26 166 36 258 36 258

R2:

within 0.021 0.047 0.064 0.075 0.012 0.019 0.023 0.040 0.043 0.032 - 0.010

between 0.115 0.122 0.090 0.069 0.081 0.108 0.121 0.153 0.157 0.026 - 0.069

overall 0.098 0.107 0.086 0.080 0.071 0.093 0.107 0.121 0.136 0.029 - 0.047

Fontes: Banco de Portugal (Central de Balanços) e cálculos dos autores.

Notas: Rácios t em itálico. São considerados efeitos fixos ao nível da empresa e dummies temporais, bem como desvios padrão robustos. Rácio de endividamento é definido como títulos de dívida e empréstimos sobre o activo. Todas as variáveis explicativas conforme definido no Quadro 6 e com um desfasamento de 1 ano. A

dummy rácio de endividamento assume o valor um quando as empresas têm um rácio de endividamento positivo. O rácio de endividamento de longo prazo considera os empréstimos e títulos de dívida de longo prazo em percentagem do activo.



tam rácios de cash-flow mais baixos do que as empresas sem qualquer financiamento externo,

controlando por outras características das empresas. Todas as outras variáveis consideradas

apresentam resultados coerentes com os previamente obtidos.

Finalmente, também foi testada uma definição alternativa do rácio de endividamento, considerando

apenas obrigações e empréstimos bancários a longo prazo, tal como em Flannery e Rangan (2006).

Uma vez mais, os resultados permaneceram amplamente coerentes com os obtidos nas outras

especificações.

4.2. As empresas convergem para um rácio de endividamento óptimo?

Conforme discutido na Secção 2, as empresas poderão ter um objectivo em termos de rácio de endivi-

damento para o qual convergem ao longo do tempo. Trata-se de um resultado central da teoria tra-

de-off. De modo a testar se esta conclusão é válida para as empresas que fazem parte da amostra

sob análise, foram estimadas regressões em duas fases (two-step), tal como em Fama e French

(2002). Na primeira fase, foi estimada uma regressão conforme definido na equação (1). No entanto,

tendo em conta que a distribuição do rácio de endividamento apresenta uma descontinuidade clara,

dado que mais de 40 por cento das empresas apresenta rácios de endividamento nulos, esta regres-

são foi estimada apenas para empresas com um rácio positivo. Os valores estimados com base nesta

regressão constituem uma medida do rácio de endividamento óptimo, tendo em consideração as ca-

racterísticas das empresas. Para empresas sem dívida, considerou-se que o seu nível óptimo de en-

dividamento é zero6. Para além disso, para as empresas em relação às quais as estimativas obtidas

têm subjacente um rácio de endividamento negativo, o rácio óptimo de endividamento também foi

considerado como igual a zero.

Na segunda fase das regressões, foram utilizados os valores da primeira fase como uma proxy para o

rácio óptimo (TL) num modelo de ajustamento parcial. Neste modelo, as variações no rácio de endivi-

damento reflectem, em parte, a diferença entre o rácio de endividamento óptimo de cada empresa e o

valor para este rácio observado no ano anterior. Neste contexto, foi estimada a seguinte regressão:
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mede as despesas de investimento ponderadas pelo activo. A estimação deste mode-

lo de ajustamento parcial permite testar a teoria trade-off, tendo em conta que, de acordo com esta te-

oria, as empresas têm rácios de endividamento óptimos, para os quais convergem ao longo do

tempo7. Consequentemente, �2, que mede a velocidade de ajustamento, deveria ser positivo. No en-

tanto, espera-se que este parâmetro seja nulo se a teoria pecking order for válida. As variáveis de in-

vestimento e cash-flow são incluídas para controlar quaisquer movimentos de curto prazo no rácio de
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(6) Também foi efectuada uma estimação semelhante considerando todas as empresas na amostra, tendo os resultados permanecido robustos.

(7) Na presença de uma relação de cointegração, deveria ser seguida uma abordagem empírica diferente. No entanto, tendo em conta que os resultados

apresentados no Quadro 10 utilizam mais de 35 000 empresas, observadas, em média, durante um período de 5 anos, os testes de estacionaridade e

cointegração para dados de painel não podem beneficiar das propriedades assimptóticas necessárias. Neste caso, como o conjunto de dados de painel

tem um T pequeno e um N grande, os procedimentos de dados de painel existentes são suficientes para considerar padrões de correlação temporais muito

gerais (ver Hsiao, 2003).



endividamento. Os resultados desta estimativa são apresentados na primeira coluna do Quadro 10. A

variável de ajustamento tem um coeficiente de 0.61, o que significa que todos os anos as empresas fi-

cam 60 por cento mais próximas do seu rácio de endividamento óptimo. Consequentemente, os resul-

tados sugerem a existência de uma forte convergência para níveis óptimos de endividamento,

apresentando, deste modo, evidência a favor da teoria trade-off. Como os custos de financiamento

são mais elevados para o capital, a teoria pecking order prevê que a variação a curto prazo no

cash-flow e no investimento deveria ser compensada por variações na dívida, o que é consistente

com os nossos resultados. Estes resultados são coerentes com os de Fama e French (2002), muito

embora a velocidade de ajustamento destes autores seja inferior à observada para as empresas

portuguesas.

Tendo em conta a descontinuidade na distribuição dos rácios de endividamento, foi estimada a mes-

ma regressão somente para as empresas com um rácio positivo. Os resultados são apresentados na

segunda coluna do Quadro 10, sendo coerentes com os obtidos para a totalidade da amostra.

Para além disso, tendo em consideração que a dimensão da empresa pode estar associada a diferen-

tes capacidades de ajustamento, a segunda fase da regressão também foi estimada para diferentes

grupos de empresas, tendo em conta a sua dimensão. De facto, parecem existir diferentes velocida-

des de ajustamento, observando-se que as empresas mais pequenas convergem muito mais rapida-

mente para o seu rácio de endividamento óptimo. A variável de ajustamento apresenta um coeficiente

de 0.75 para as micro empresas e de apenas 0.33 para as grandes empresas8. Este padrão de ajusta-

mento pode ajudar a explicar as diferenças entre os resultados obtidos neste estudo e os resultados
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Quadro 10

RÁCIO ÓPTIMO DE ENDIVIDAMENTO: REGRESSÕES EM DUAS FASES (TWO-STEP)

Variável dependente: variação do rácio de endividamento

Regressões em duas fases

Amostra

total

Empresas

com rácio

positivo

Micro

empresas

Pequenas

empresas

Médias

empresas

Grandes

empresas

Ajust.

positivo

Ajust.

negativo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ajustamento 0.61 0.62 0.75 0.61 0.49 0.33 0.48 0.71

152.21 127.31 100.11 97.01 62.44 26.34 92.29 72.82

D.CF_A t -0.084 -0.178 -0.049 -0.112 -0.189 -0.225 -0.053 -0.181

-34.24 -35.86 -16.22 -22.55 -20.64 -11.99 -25.09 -21.35

D.CF_A t-1 -0.024 -0.048 -0.007 -0.028 -0.066 -0.087 -0.019 -0.049

-10.89 -10.34 -2.64 -6.19 -7.92 -5.22 -9.91 -6.30

Inv_A t 0.037 0.055 0.034 0.029 0.053 0.083 0.063 -0.038

11.90 10.81 7.67 5.49 5.92 3.80 19.68 -4.29

Inv_A t-1 0.023 0.033 0.015 0.025 0.048 0.070 0.022 0.055

8.44 7.62 3.91 5.54 6.28 3.88 7.93 7.35

Constante -0.92 -0.62 0.34 -1.04 -1.25 -3.55 -2.45 5.11

-6.31 -3.21 1.27 -4.65 -6.76 -7.82 -16.90 13.49

Número de observações 183 783 113 669 75 246 68 268 31135 9 134 127 966 55 817

Número de empresas 35 427 25 502 19 341 15 199 6 121 1 554 30 277 19 811

Fontes: Banco de Portugal (Central de Balanços) e cálculos dos autores.

Notas: rácios t em itálico. São considerados efeitos fixos ao nível da empresa e dummies temporais, bem como desvios padrão robustos. Todas as variáveis conforme definido no Qua-

dro 6. “D.” corresponde à primeira diferença da variável.

(8) Este exercício também foi realizado através da estimação de rácios de endividamento óptimos em regressões separadas de acordo com a dimensão da

empresa. Os resultados permaneceram coerentes.



obtidos por Fama e French (2002), uma vez que os dados utilizados por estes autores incluem apenas

grandes empresas.

Para além disso, também foi considerada a possibilidade de existirem diferenças entre as duas for-

mas de ajustamento possíveis. De facto, as empresas podem ter de aumentar ou diminuir o respecti-

vo rácio de endividamento de modo a alcançar o seu rácio óptimo. Neste sentido, observou-se que as

empresas que têm um ajustamento negativo (isto é, cujo rácio óptimo é inferior ao seu rácio actual)

são capazes de convergir mais rapidamente do que as empresas que têm de aumentar o seu rácio de

endividamento. Este resultado poderá sugerir a existência de restrições financeiras na emissão de

novos passivos financeiros, assim como uma flexibilidade relativamente elevada na diminuição do

rácio de endividamento.

Uma estratégia empírica alternativa para testar se as empresas convergem para um rácio de endivi-

damento óptimo consiste na utilização de um procedimento com uma única fase (one step), tal como

efectuado por Flannery e Rangan (2006). Estes autores comparam diferentes metodologias e advo-

gam que é crucial acrescentar-se a variável dependente desfasada no lado direito da equação e que

uma simples regressão de dados seccionais não permite considerar esta variável. Para além disso,

ao contrário de Fama e French (2002), estes autores não estimam o modelo em duas fases. Em vez

de utilizar o modelo na equação (1) para gerar uma proxy do rácio de endividamento óptimo, utilizan-

do depois esta proxy num modelo de ajustamento parcial, estes autores estimam o modelo de ajusta-

mento parcial num único passo, acreditando que a estimativa em duas fases ajuda a explicar a

reduzida velocidade de ajustamento detectada nos outros trabalhos. Deste modo, foi efectuada uma

nova estimativa reescrevendo as equações utilizadas no primeiro passo, tal que:
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1 consiste no conjunto de variáveis de controlo utilizadas na anterior subsecção. Para esti-

mar esta regressão foi utilizado um modelo de dados em painel dinâmico com efeitos fixos, utilizando

o estimador de Arellano-Bond (1991), com equações em diferenças. Os resultados são apresentados

no Quadro 11. Verifica-se uma clara persistência de rácios de endividamento ao longo do tempo, con-

firmando a hipótese de que as empresas convergem para um rácio de endividamento óptimo endoge-

namente definido. Os coeficientes para as variáveis de controlo são coerentes com os obtidos

anteriormente.

No entanto, de modo a testar rigorosamente as duas teorias principais propostas na literatura, é ne-

cessário acrescentar outra variável às regressões. Esta variável adicional, que se designou por défice

financeiro, mede as necessidades de financiamento das empresas para investimento, sendo definida

como a soma da variação no fundo de maneio e do investimento, deduzida do cash-flow gerado pela

empresa (tudo ponderado pelos activos da empresa), em conformidade com Frank e Goyal (2003). As

empresas com um défice financeiro maior devem depender mais do recurso a financiamento externo.

Na coluna 2 são apresentados os resultados para esta especificação. Os resultados obtidos conti-

nuam a sugerir um forte ajustamento em direcção ao rácio de endividamento óptimo. O défice finan-

ceiro não é estatisticamente significativo, ao contrário dos resultados obtidos por Flannery e Rangan

(2006), que observam um coeficiente positivo e significativo.
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5. CONCLUSÕES

Neste trabalho são testadas empiricamente as duas teorias mais proeminentes de estrutura de capi-

tal, as teorias pecking order e trade-off. Para o fazer, foi explorada a informação presente na Central

de Balanços do Banco de Portugal. Observou-se que os bancos são a fonte mais importante de dívida

a longo prazo para as sociedades não financeiras portuguesas, dado que o financiamento de

mercado é em geral utilizado apenas por grandes empresas.

Neste trabalho foram seguidas duas estratégias empíricas distintas. Em primeiro lugar, foi estimada

uma regressão simples de dados de painel, com efeitos fixos e dummies temporais, utilizando como

variável dependente o rácio de endividamento das empresas. Utilizando o cash-flow como uma variá-

vel explicativa, foram testadas algumas das previsões da teoria pecking order. De acordo com esta te-

oria, as empresas com mais fundos internos disponíveis devem ter menos financiamento externo. Os

Relatório de Estabilidade Financeira 2008 | Banco de Portugal

Artigos | Parte II

205

Fontes: Banco de Portugal (Central de Balanços) e cálculos dos autores.

Notas: Rácios t em itálico. São considerados efeitos fixos ao nível da empresa e dummies temporais, bem como desvios padrão robustos. As estimativas são obtidas utilizando as equa-

ções em diferenças em conformidade com Arellano e Bond (1991). Os instrumentos GMM para estas equações são os terceiros desfasamentos das variáveis CF_A, défice financeiro,

crescimento de vendas, activos tangíveis, Ln Activo, D_RD e Amort_prov. Liquidez, D_grupo e as dummies temporais são instrumentos padrão. Para o rácio de endividamento, todos os

desfasamentos superiores ao terceiro desfasamento são tidos em consideração. O défice financeiro é definido como a soma da variação do fundo de maneio e do investimento deduzido

do cash-flow, em percentagem do activo. As restantes variáveis encontram-se definidas no Quadro 6.

Quadro 11

RÁCIO ÓPTIMO DE ENDIVIDAMENTO: ESTIMADOR ARELLANO-BOND

Variável dependente: rácio de endividamento

Estimador GMM one-step

(1) (2)

Endividamento t-1 0.61 0.53

8.53 7.36

Endividamento t-2 0.05 0.10

1.43 2.61

CF_A t-1 0.106 0.013

1.99 0.17

Défice financeiro t-1 - -0.02

- -0.32

Crescimento vendas t-1 0.00 -0.01

0.02 -0.58

Activos tangíveis t-1 0.07 0.06

3.10 2.80

Ln Activo t-1 -1.64 -2.38

-1.10 -1.59

D_grupo t-1 0.20 0.11

1.04 0.62

Liquidez t-1 0.00 0.00

1.98 1.14

D_RD t-1 1.42 1.47

1.51 1.55

Amort_prov_A t-1 -0.33 -0.29

-3.68 -3.40

Número de observações 147 491 143 491

Número de empresas 28 207 27 834

Número de instrumentos 222 236

Teste Sargan (chi quadrado) 0.36 0.13

Teste Arellano-Bond

ordem 1 0.00 0.00

ordem 2 0.99 0.27



resultados obtidos são amplamente coerentes com estas previsões. No entanto, esta regressão

simples não permite testar a teoria trade-off.

Deste modo, em segundo lugar, foi utilizada uma abordagem complementar, de modo a testar tam-

bém as previsões da teoria trade-off. Foram estimados modelos de ajustamento parcial para verificar

em que medida as empresas convergem para um rácio de endividamento óptimo, tendo-se observa-

do que este ajustamento existe de facto e parece ser bastante forte, quando comparado com outros

estudos empíricos. Consequentemente, estes resultados suportam a teoria trade-off.

Os resultados obtidos com estas duas estratégias empíricas não são necessariamente contraditórios,

podendo reflectir decisões tomadas pelas empresas tendo em consideração diferentes horizontes

temporais, o que merece ser abordado com mais profundidade em investigação futura.
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AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DE CAPITAL SOB BASILEIA II:
O CASO PORTUGUÊS*

Paula Antão**

Ana Lacerda**

1. INTRODUÇÃO

Os requisitos de capital são de extrema importância para a estabilidade financeira uma vez que, a um

custo razoável, minimizam a possibilidade de falência no sistema bancário. Com efeito, os casos de

insolvência bancária generalizada registados no passado traduziram-se em custos elevados para os

contribuintes e num factor de acentuada instabilidade da economia com reflexos, nomeadamente, em

perdas de produto e acentuadas subidas do desemprego. Os requisitos de capital actuam essencial-

mante em duas vertentes: como uma plataforma de absorção de perdas para situações inesperadas

e, quando devidamente concebidos, como um incentivo para a limitação do risco da actividade bancá-

ria. Dado que o capital é a forma mais dispendiosa de financiamento bancário, os requisitos de capital

são essenciais para a rendibilidade dos fundos próprios, tendo, em consequência, implicações sobre

a concorrência no sector financeiro. Neste contexto, dada a crescente mobilidade internacional de ca-

pitais, é crucial uma harmonização global da supervisão prudencial como forma de assegurar condi-

ções mais equitativas entre bancos com sede em diferentes países. O Acordo de Basileia de 1988

(Basel Committee on Banking Supervision (1988)) marcou o início da convergência das várias abor-

dagens adoptadas por diferentes países. Em Junho de 2004, uma revisão deste quadro regulamentar,

comumemente designado por Basileia II, foi publicada pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancá-

ria (Basel Committee on Banking Supervision (2006b)). Estas novas regras foram introduzidas na le-

gislação da UE e subsequentemente transpostas para a lei nacional portuguesa, tendo entrado em

vigor em 20071.

Basileia II assenta sobre três pilares que se reforçam mutuamente. O Pilar I contempla os requisitos

de capital para o risco de crédito, o risco de mercado e o risco operacional, introduzindo as principais

inovações desta revisão. Uma dessas inovações diz respeito à utilização de notações de crédito (in-

ternas ou externas) para a avaliação dos requisitos de capital, que deixam de depender apenas do

tipo de crédito e passam a ser sensíveis ao risco do crédito de cada exposição específica. De facto, os

requisitos de capital passam a depender da qualidade do crédito inferida a partir de estimativas dos

factores de risco probabilidade de incumprimento (PD) e perda dado o incumprimento (LGD). Adicio-

nalmente, o volume de negócios das empresas e o prazo de vencimento do crédito também podem

ser relevantes para a avaliação dos requisitos de capital. Uma outra inovação importante reside no

facto de os bancos passarem a ser obrigados a deter capital para a cobertura do risco operacional. O

Pilar II diz respeito à supervisão bancária, passando os supervisores bancários a dispor de maior au-

toridade para avaliar a consistência e a solidez das metodologias de avaliação do risco desenvolvidas

pelos bancos. Finalmente, o Pilar III introduz regras sobre a informação que os bancos são obrigados
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a publicar. Este pilar é usualmente designado por pilar da disciplina de mercado.

A relação entre os requisitos de capital e a qualidade do crédito estabelecida em Basileia II poderá ter

um efeito pró-cíclico na actividade económica2. Subjacente está a ideia de que quando a economia se

encontra na fase descendente do ciclo económico, o risco de crédito tende a aumentar resultando em

maiores requisitos de capital. Sendo tendencialmente mais difícil captar capital em épocas de con-

tracção económica, os bancos podem ser forçados a reduzir a concessão de crédito, exacerbando os

choques na economia real, assim como outros choques negativos que se reflictam na sua base de ca-

pital. Neste contexto, a avaliação dos requisitos de capital para o sistema bancário europeu é de ex-

trema importância, dada a forte dependência das empresas europeias do financiamento bancário. Em

Portugal, em Dezembro de 2007, os empréstimos às empresas representavam mais de 80 por cento

do total da dívida das empresas, definida pela soma dos empréstimos concedidos pela banca e a dívi-

da titulada emitida pelo sector empresarial. A importância dos bancos como fonte de financiamento é

ainda maior se o papel comercial emitido pelas empresas e detido nas carteiras dos bancos for

considerado conjuntamente com os empréstimos concedidos, na medida em que a soma destes dois

instrumentos financeiros representa mais de 85 por cento do total da dívida das empresas.

O presente trabalho estuda o impacto que as novas regras definidas em Basileia II têm sobre os requi-

sitos de capital associados ao risco de crédito. Nesse âmbito, são estabelecidos intervalos de varia-

ção para os factores de risco relevantes de forma a que os requisitos de capital para o risco de crédito

das empresas em Basileia II excedam os requisitos de capital em Basileia I. Além disso, para o siste-

ma bancário português em 2007, concluímos que, utilizando como proxy para a probabilidade de in-

cumprimento a taxa de incumprimento observada em 2008, as exposições às pequenas e médias

empresas cujo valor seja superior a um milhão de euros são mais exigentes em termos de requisitos

de capital. Os requisitos de capital para exposições a grandes empresas são semelhantes aos das ex-

posições a pequenas e médias empresas inferiores a um milhão de euros, sendo estas as classes

que exibem menores requisitos de capital. Os requisitos de capital do sistema bancário português são

superiores ou inferiores aos estipulados por Basileia I dependendo do valor assumido como perda

dado o incumprimento. Em particular, utilizando os resultados de alguns estudos para as estimativas

de perda dado o incumprimento dos bancos portugueses (sempre inferiores a 52 por cento), os requi-

sitos de capital para o risco de crédito de empresas não financeiras são, de um modo geral, menores

do que os exigidos em Basileia I. Contudo, a interpretação dos resultados deve ser cautelosa, uma

vez que a amostra utilizada está enviesada em relação a devedores com melhor avaliação do risco

de crédito, dada a ausência de informação sobre um subconjunto de devedores com risco de crédito

superior à média.

Este estudo restringe-se à análise do risco de crédito das empresas não financeiras sem considerar o

risco de crédito associado a outros empréstimos, o risco de mercado e o risco operacional. Conside-

rando o risco de crédito associado a outros créditos, na sua maioria empréstimos hipotecários, espe-

ra-se que os requisitos de capital, expressos em percentagem do crédito total, diminuam pois os

empréstimos hipotecários apresentam, tradicionalmente, probabilidades de incumprimento bem

como perdas dado o incumprimento mais baixas. Por sua vez, a consideração do risco operacional

vai gerar um acréscimo dos requisitos de capital. De acordo com Banco de Portugal (2008), em Junho

de 2008, os requisitos de capital relativos ao risco operacional correspondiam a cerca de 7 por cento

dos requisitos totais. A nossa análise, embora parcial, pode considerar-se representativa uma vez que

os empréstimos concedidos às empresas não financeiras representam aproximadamente 45 por cen-

to do total dos empréstimos concedidos às empresas não financeiras e às famílias. Além disso, a

nossa análise considera a componente de risco com maior relevância nos requisitos de capital.
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(2) Benford e Nier (2007), Heid (2007) e Kashyap e Stein (2004), entre outros, discutem o efeito pró-cíclico de Basileia II, utilizando abordagens diferentes.32222222222222



As conclusões deste estudo estão em consonância com estudos realizados noutros países, apesar

de a informação utilizada sobre as empresas portuguesas já capturar o recente declínio da sua posi-

ção financeira. Utilizando informação das empresas espanholas para o período de 1994 a 2001, Sau-

rina e Trucharte (2004) concluem que os requisitos de capital decorrentes do risco de crédito das

empresas equivaleriam a 7.27 por cento, versus 8 por cento em Basileia I. Fabi, Laviola, and Reedtz

(2005), recorrendo aos dados das empresas italianas para 2002, concluem que os requisitos de capi-

tal para o risco de crédito das empresas equivaleriam a 5.8 por cento. Os resultados do estudo do im-

pacto das regras definidas em Basileia II, obtidos entre Outubro e Dezembro de 2005 e realizado pelo

Comité de Basileia em 31 países3 (Basel Committee on Banking Supervision (2006a)), revelam que

os requisitos de capital para o risco de crédito, com Basileia II, seriam menores do que no âmbito do

acordo Basileia I. Embora os requisitos de capital associados à carteira de crédito às empresas

também seja menor, o factor preponderante para a obtenção deste resultado é a carteira de

empréstimos hipotecários, cuja análise não está contemplada neste trabalho.

O presente trabalho está organizado do seguinte modo. A Secção 2 apresenta uma descrição dos re-

quisitos de capital para o risco de crédito das empresas e compara com a situação prevista em Basi-

leia I. A Secção 3 caracteriza os empréstimos às empresas portuguesas e apresenta a respectiva taxa

de incumprimento. A Secção 4 efectua uma avaliação dos requisitos de capital para o sistema bancá-

rio português. Finalmente, a Secção 5 apresenta as principais conclusões.

2. REQUISITOS DE CAPITAL PARA O RISCO DE CRÉDITO

Nesta secção é analisado o Acordo de Basileia II no que respeita aos requisitos de capital para o risco

de crédito das empresas não financeiras. Numa parte inicial são expostos os princípios fundamentais

do Acordo de Basileia II, bem como é apresentada uma análise do cálculo dos requisitos de capital

para o risco de crédito. A segunda parte desta secção compara os requisitos de capital de Basileia I e

Basileia II para o risco do crédito das empresas em função dos factores de risco. Uma análise mais

detalhada está apresentada em Antão e Lacerda (2009).

2.1. Visão global dos requisitos de capital no âmbito do Acordo de Basileia II

A versão final do Acordo de Basileia II, datado de Junho de 2004, é o culminar de um longo processo

caracterizado por um diálogo intenso entre o Comité de Basileia para Supervisão Bancária, daqui em

diante referido como o Comité, a indústria bancária e os reguladores nacionais. O Comité publicou vá-

rias propostas de consulta e conduziu vários estudos de impacto quantitativo sobre as suas propos-

tas, com o objectivo de mensurar o impacto das novas regras. Existe o reconhecimento generalizado

que a versão final do texto melhorou muito após este diálogo.

O Acordo de Basileia II retém elementos chave do Acordo de Basileia I, nomeadamente a estrutura

básica da alteração de 1996 respeitante ao tratamento do risco de mercado (Basel Committee on

Banking Supervision (1996)), a definição de capital elegível e o requisito que os bancos detenham ca-

pital correspondente a, pelo menos, 8 por cento do total dos activos ponderados por risco. Conse-

quentemente, tanto no âmbito de Basileia II como no de Basileia I, o capital elegível deve ser superior

ou igual a 8 por cento dos activos ponderados por risco, i.e. deverá verificar-se a seguinte regra:
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(3) O Quinto Estudo de Impacto Quantitativo foi realizado nos países do G10, excepto os EUA, e noutros países nos quais se inclui Portugal.33333333



Capital elegível

Total dos activos ponderados por risco
� 8%

Enquanto a definição de capital elegível se manteve quase inalterada, o cálculo dos activos pondera-

dos por risco foi significativamente modificado. O total dos activos ponderados por risco corresponde

à soma dos activos ponderados por risco de crédito e um múltiplo 12,5 dos requisitos de capital para o

risco de mercado e o risco operacional4. No que respeita ao risco de crédito, os activos ponderados

por risco são calculados com base na aplicação de um ponderador a cada exposição. Este pondera-

dor corresponde ao valor de uma função fornecida pelo Comité (neste trabalho designada por função

de ponderação do risco), que tem como inputs os factores de risco de cada exposição. O grau de de-

pendência do ponderador em relação aos factores de risco representa a principal diferença relativa-

mente às regulamentações anteriores, na medida em que, em Basileia I, os ponderadores foram

fixados para categorias muitas amplas do risco de crédito. As ponderações utilizadas foram as se-

guintes: 0, 10, 20, 50 e 100 por cento. A título de ilustração, todas as exposições de crédito às

empresas não financeiras eram ponderadas a 100 por cento, sendo amplamente reconhecido que

esta situação não reflectia a heterogeneidade dos riscos da carteira de crédito às empresas.

De facto, uma das motivações para a revisão do Acordo de Basileia I foi a insuficiente sensibilidade ao

risco dos activos ponderados por risco. Desde as primeiras propostas ficou clara a intenção de substi-

tuir as categorias muito amplas de risco de crédito estipuladas no acordo de Basileia I por uma varie-

dade de opções. Assim, de acordo com a versão final do Acordo de Basileia II, os bancos podem

decidir entre duas metodologias para o cálculo dos activos ponderados por risco: o método Padrão e o

método baseado nas Notações Internas (IRB)5. Estes métodos divergem em dois aspectos essencia-

is. Enquanto que o método Padrão se baseia nas avaliações externas do risco produzidas por agênci-

as de notação, o método IRB baseia-se em sistemas de avaliação do risco de crédito desenvolvidos

pelos próprios bancos. Além disso, de acordo com o método Padrão as ponderações do risco são fi-

xadas pelo Comité, em função da notação externa, assumindo apenas valores discretos (muito seme-

lhante a Basileia I). No método IRB, as ponderações do risco são obtidas através da aplicação de uma

função definida pelo Comité, que resulta num vasto conjunto de valores para os ponderadores do

risco.

Para a implementação do método IRB, os bancos devem categorizar os créditos por classes alarga-

das de activos com diferentes características de risco subjacentes. As classes de risco são as seguin-

tes: Administrações Centrais ou Bancos Centrais, Instituições, Empresas, Retalho e Acções. Embora

exista uma classe denominada Empresas, algumas exposições às empresas não são classificadas

nesta classe mas na classe Retalho. A versão final do Acordo distingue exposições a pequenas e mé-

dias empresas (definidas como empresas com vendas anuais inferiores a 50 milhões de euros) de ex-

posições a grandes empresas. As exposições às pequenas e médias empresas (PMEs) estão

categorizadas quer na classe de Retalho (se a dimensão da exposição for inferior a 1 milhão de eu-

ros), quer na classe Empresas, enquanto as exposições às grandes empresas estão sempre catego-

rizadas como Empresas. No entanto, convém salientar que as PMEs classificadas como Empresas,

são tratadas de forma diferenciada das grandes empresas, em função do seu nível de vendas.

Para cada classe de risco, a componente para o risco de crédito dos activos ponderados por risco re-

sulta de estimativas internas dos factores de risco e das funções de ponderação do risco fornecidas

pelo Comité. No que respeita à função de ponderação do risco, o Acordo admite duas versões diferen-

tes: uma para as exposições a Administrações Centrais ou Bancos Centrais, Instituições e Empresas,
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(4) Neste sentido, os requisitos de capital correspondem à soma dos três componentes: 8% dos activos ponderados para risco de crédito, requisitos de capital

para o risco de mercado e requisitos de capital para o risco operacional.54444444444444

(5) A metodologia IRB tem de ser validada pela autoridade nacional de supervisão.65555555555555



e outra para as exposições de retalho. Para as primeiras exposições a função é:
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Em que R é definido da seguinte maneira:
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S é uma função das vendas anuais da empresa em questão (expressa em milhões de euros), M é o

prazo de vencimento da exposição (expressa em anos), b é definido como

� � � �� �b PD PD� �011852 005478
2

. . ln , N denota a função distribuição de uma variável aleatória normal

padronizada, NI denota a inversa da função distribuição de uma variável aleatória normal padroniza-

da, PD é a probabilidade de incumprimento e LGD é a perda dado o incumprimento. O ajustamento

relativo às vendas apenas se aplica a exposições a Empresas. A função S é igual às vendas anuais,

em milhões de euros, se as vendas anuais se situarem entre 5 e 50 milhões de euros; igual a 5, se as

vendas anuais forem menores ou iguais a 5 milhões de euros; e igual a 50, se as vendas anuais forem

maiores ou iguais a 50 milhões de euros.

Os requisitos de capital estão positivamente relacionados com PD, LGD, M e R. A relação positiva dos

requisitos de capital com M depende das perdas dado o incumprimento e do nível das vendas. Com

efeito, alterações no prazo de vencimento dos créditos têm maiores impactos sobre os requisitos de

capital para valores mais elevados de S e de LGD. De notar que R designa o coeficiente de correlação

que representa o grau de comovimento do risco de crédito do total das exposições da carteira. Este

coeficiente é derivado do modelo de risco de factores, que é o modelo subjacente aos requisitos de

capital em Basileia II. Finalmente, o factor 1.06 é um ajustamento ad-hoc, introduzido em 2004 pelo

Comité de Basileia.

Os requisitos de capital para as exposições de retalho são dados pela função:
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Embora o objecto deste estudo sejam empresas, a função de ponderação de risco da carteira de reta-

lho é relevante na medida em que exposições inferiores a um milhão de euros a PMEs são classifica-

das como de retalho. Neste caso, os requisitos de capital não dependem do prazo de vencimento do

crédito nem do nível das vendas anuais. A correlação (R), que não depende do nível das vendas anu-

ais, é menor do que a de exposições classificadas em Empresas.

No que respeita à estimativa dos factores de risco, o Comité admite dois métodos: o método Básico e

o método Avançado. De acordo com o método Básico, os bancos são obrigados a utilizar as suas pró-

prias estimativas da probabilidade de incumprimento e a depender das estimativas dos órgãos de su-

pervisão no que respeita aos outros factores de risco. De acordo com o método Avançado, os bancos

devem utilizar as suas próprias estimativas para PD, LGD, M e valor da posição em risco (EAD). Estes

dois métodos aplicam-se a todas as classes de crédito, excepto às exposições de retalho. Para as ex-
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posições de retalho, os bancos devem fornecer estimativas de todos os factores de risco, o que impli-

ca que, para este tipo de exposições, apenas pode ser utilizado o método avançado de IRB.

2.2. Comparação entre os requisitos de capital de Basileia I e Basileia II

Este trabalho centra-se no estudo da função de ponderação do risco na medida em que fornece os ac-

tivos ponderados por risco e, portanto, os requisitos de capital6. Começamos por estabelecer regiões

para a PD e a LGD tal que os requisitos de capital de Basileia II para o risco de crédito das empresas

sejam superiores aos estabelecidos em Basileia I. Posteriormente, procedemos à comparação dos

requisitos de capital para créditos classificados como Retalho com os requisitos de capital para

créditos classificados como Empresas, ceteris paribus.

Na análise que se segue considerámos valores para a LGD situados na região entre 45 e 75 por cen-

to. Estes limites, embora um tanto arbitrários, correspondem a referências estabelecidas pelo Comité,

de acordo com o método Básico, já que para o crédito das empresas não subordinado e não caucio-

nado foi atribuído um nível de 45 por cento de LGD, ao passo que para os créditos subordinados e não

caucionados das empresas foi estabelecido um nível de 75 por cento para a LGD
7.

No Gráfico 1 estabelecemos regiões para os parâmetros de PD e LGD, tal que Basileia I seja mais exi-

gente do que Basileia II, e vice versa. Considerámos os requisitos de capital para as exposições às

empresas classificadas na classe de Retalho (posteriormente indicada como Retalho, para simplifica-

ção), e para exposições às empresas classificadas como Empresas. Para a classe Empresas foi con-

siderado um prazo de vencimento de 0.5 e um nível anual de vendas menor ou igual a 5 milhões de

euros. De um modo geral, para valores muito elevados (baixos) de LGD e de PD os requisitos de capi-

tal de Basileia II são superiores (inferiores) aos requisitos de capital de Basileia I. De facto, para os va-
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Gráfico 1

COMPARAÇÃO DOS REQUISITOS DE CAPITAL EM BASILEIA I (KI) E EM BASILEIA II (KII) PARA EXPOSIÇÕES

A EMPRESAS CLASSIFICADAS COMO DE RETALHO E EMPRESAS
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Fonte: Cálculos dos autores.

Nota: Foi considerado que as exposições na classe Empresas têm um prazo de vencimento de 0.5 anos e que as vendas anuais são inferiores ou iguais a 5 milhões de euros.

(6) A comparação dos requisitos de capital de Basileia I e de Basileia II consiste em comparar K (definido nas equações (1) e (2)) com 8 por cento. Em Basileia

I, o crédito às empresas é ponderado a 100 por cento sendo o capital mínimo detido dado por RWA x EAD xI 8 8% %� . <0} Em {0>Basileia II, a componente para

risco de crédito dos activos ponderados por risco é dada por RWA K x x EAD� 12 5. , em que K é fornecido pelo Comité.<0} Assim, em Basileia II o capital

mínimo detido para o risco de crédito das empresas passa a ser RWA x K x x EAD x K x EADII 8 12 5 8% . %� � .66666666666666

(7) Estes níveis de LGD podem ser ajustados na presença de uma garantia elegível.8777777777777



lores de PD e LGD na zona cinzenta, os requisitos de capital de Basileia II são superiores aos de

Basileia I para ambas as classes de crédito. A área a vermelho identifica os valores de PD e de LGD

tal que Basileia II resulta em maiores requisitos de capital para a classe Empresas, mas não para a

classe de Retalho. Finalmente, a área azul identifica o conjunto de valores de PD e de LGD tal que os

requisitos de capital de Basileia II são menores para as duas classes de risco. Em resumo, embora a

comparação dos requisitos de capital em Basileia I e em Basileia II para a classe Empresas dependa

das estimativas dos factores de risco relevantes, o mesmo não se aplica se o crédito for categorizado

como de Retalho. Com efeito, para valores de PD e LGD apresentados na literatura8, os requisitos de

capital em Basileia II para risco de crédito a empresas não financeiras são inferiores aos de Basileia I.

Tal como anteriormente referido, a classificação das exposições nas classes Retalho ou Empresas é

crucial para o nível de requisitos de capital devendo, contudo, realçar-se dois pontos adicionais relaci-

onados com esta classificação. O primeiro diz respeito à descontinuidade nos requisitos de capital

quando uma alteração do valor da exposição origina uma mudança da classe de Retalho para a clas-

se Empresas, ou vice-versa. Esta descontinuidade dos requisitos de capital, que pode ser não negli-

genciável, é geralmente positiva e aumenta com a perda dado o incumprimento, bem como com o

nível de vendas da empresa e o prazo de vencimento do crédito9. Para valores de PD e LGD habitual-

mante reportados na literatura (2 e 50 por cento, respectivamente), prazo de vencimento de 2.5 anos

e vendas de 5 milhões de euros, os requisitos de capital são 5.2 por cento e 8.3 por cento,

dependendo da classe na qual a exposição está classificada, Retalho ou Empresas, respectivamante,

conforme ilustrado no lado esquerdo do Gráfico 2.

Este exemplo ilustra a importância de uma classificação adequada das exposições, na medida em

que as decisões de pricing dos bancos estão fortemente relacionadas com os requisitos de capital.

Por exemplo, para o mesmo nível de vendas da empresa e de prazo de vencimento da exposição, um

crédito abaixo do limiar de um milhão de euros tem associado um requisito de capital inferior, podendo

este menor custo dos bancos ser parcialmente transferido para os clientes via preços mais competiti-

vos ou, simplesmente, ser adicionado à margem de lucro do banco. Assim, poderão surgir algumas

preocupações relacionadas com a igualdade de condições concorrenciais entre bancos e/ou a subca-

pitalização de alguns bancos, tendo em consideração a sua capacidade em classificar correctamente

as exposições às empresas não financeiras.

O segundo ponto diz respeito à diferente sensibilidade dos requisitos de capital à probabilidade de in-

cumprimento. De entre todas as classes de risco, a classe de Retalho é a classe cujos requisitos de

capital exibem menor sensibilidade a uma alteração na probabilidade de incumprimento, conforme se

pode ver no lado direito do Gráfico 2. Com efeito, para um vasto conjunto de valores de probabilidade

de incumprimento, alterações deste parâmetro em um ponto percentual resultam em alterações inferi-

ores a 0.5 pontos percentuais nos requisitos de capital, para uma LGD de 50 por cento.
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(8) Veja-se, por exemplo, Tarashev e Zhu (2007), Fernandes (2006), Antunes (2005), Jacobson, Lindé e Roszbach (2005), Saurina e Trucharte (2004) e

Dietsch e Petey (2004).9888888888888

(9) Para um conjunto restrito de parâmetros de risco é admissível que a classificação de uma exposição na classe Empresas, que anteriormente estava na

classe Retalho, resulte numa redução, novamente descontínua, nos requisitos de capital. Para mais pormenores ver Antão e Lacerda (2009).10999999999999



3. CARACTERIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS ÀS EMPRESAS
PORTUGUESAS E AS SUAS TAXAS DE INCUMPRIMENTO

Nesta secção é apresentada uma caracterização dos empréstimos às empresas portuguesas bem

como das suas taxas de incumprimento. Começa com uma caracterização dos empréstimos em De-

zembro de 2007, seguida de uma descrição das taxas de incumprimento em 2008, tendo em conta a

definição de incumprimento estabelecida no Acordo de Basileia II.

3.1. Empréstimos às empresas

A análise que segue baseia-se em informação reportada na Central de Responsabilidades de Crédito,

cuja gestão está a cargo do Banco de Portugal. Esta base de dados reúne informação mensal dos

empréstimos concedidos por todas as instituições de crédito que operam em Portugal a empresas

não financeiras, assim como as linhas de crédito, cujo montante exceda 50 euros10. A informação é

categorizada por tipo de empréstimo, o que permite uma decomposição por empréstimos de cur-

to-prazo (empréstimos com prazo de vencimento inferior a um ano), empréstimos de médio e longo

prazo (empréstimos com um prazo de vencimento superior a um ano), outros (empréstimos cujo pra-

zo de vencimento não está definido), empréstimos vencidos e linhas de crédito não utilizadas11. A in-

formação adicional para este trabalho provem da Central de Balanços, que faculta informação sobre
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Gráfico 2

PASSAGEM DA CLASSE DE RETALHO PARA A CLASSE EMPRESAS
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Fonte: Cálculos dos autores.

Notas: No painel da esquerda são consideradas LGD de 50 por cento, PD de 2 por cento, prazo de vencimento de 2.5 anos e vendas anuais inferiores ou iguais a 5 milhões de euros. No

painel da direita é considerado um prazo de vencimento de 2.5 anos e LGD de 50 por cento.

(10) Embora não considerados neste estudo, a Central de Responsabilidades de Crédito também colige informação sobre créditos concedidos às famílias, à

administração pública e aos empresários em nome individual, bem como informação sobre operações de titularização.11101010101010101010101010

(11) Os créditos de curto prazo desdobram-se ainda em responsabilidades comerciais, responsabilidades de financiamento por desconto e outras

responsabilidades de financiamento a curto prazo. Além disso, é possível identificar a parte dos créditos em contencioso. 12111111111111111111111111



as vendas anuais necessárias para calibrar a função de ponderador de risco da classe Empresas, es-

pecificada na equação (1). O ponto de partida do exercício foi a carteira de crédito das empresas em

Dezembro de 2007, estratificada de acordo com o nível das vendas anuais. Sempre que não existia

informação sobre as vendas de 2007 foram utilizados os valores referentes a 2006. Para Dezembro

de 2007, a amostra é de cerca de 400 000 observações, i.e., exposições às empresas não financei-

ras, correspondendo a cerca de 230 000 empresas. Em Dezembro de 2007, 201 instituições financei-

ras, pertencentes a mais de 20 grupos financeiros, reportavam para a Central de Responsabilidades

de Crédito, sendo que os cinco maiores grupos financeiros a operar em Portugal concediam mais de

68 por cento do total dos empréstimos às empresas.

Para caracterizar os empréstimos às empresas, começamos por decompô-los por prazo de venci-

mento e por classes de risco como definidas em Basileia II. No que respeita ao prazo de vencimento, a

decomposição é efectuada nas seguintes categorias: empréstimos de curto prazo, empréstimos de

médio e longo prazo, empréstimos vencidos, linhas de crédito não utilizadas e outros empréstimos.

Os empréstimos de médio e longo prazo representam a componente principal do sistema bancário

português, correspondendo a mais de 50 por cento do total dos empréstimos, tal como reportado no

lado esquerdo do Gráfico 3.

Quanto às classes de risco, e de acordo com o método IRB, os bancos estão autorizados a distinguir

as exposições às pequenas e médias empresas (PMEs) das exposições às empresas maiores, em

que as PMEs são definidas como empresas com vendas anuais inferiores a 50 milhões de euros. Os

empréstimos às PMEs podem ser divididos em três classes, de acordo com o montante de crédito

concedido e com as vendas anuais: Retalho, desde que o total da exposição ao grupo bancário seja

inferior a 1 milhão de euros, e duas outras categorias em função do nível de vendas e desde que o to-

tal da exposição seja superior a 1 milhão de euros. Resumindo, o crédito a empresas não financeiras

divide-se nas quatro classes seguintes:

1. a classe PME_Retalho, que inclui créditos inferiores a um milhão de euros a empresas com

vendas anuais inferiores a 50 milhões de euros12;

2. a classe PME_1, que inclui créditos superiores a um milhão de euros a empresas com vendas

anuais inferiores a 5 milhões de euros;

3. a classe PME_2, que inclui créditos superiores a um milhão de euros a empresas com vendas

anuais entre 5 e 50 milhões de euros;

4. e a classe Grandes Empresas, que inclui créditos de qualquer dimensão a empresas com ven-

das anuais superiores a 50 milhões de euros.

De acordo com esta decomposição13, a maior parte dos empréstimos é concedida às PMEs, sendo o

Retalho a classe mais representativa (ver o lado direito do Gráfico 3). Os empréstimos a empresas

com mais de 50 milhões de vendas anuais representam cerca de 10 por cento do total do crédito às

empresas. Categorizando os empréstimos apenas por dimensão da exposição, observa-se que 4 por

cento do total das exposições é superior a um milhão de euros, o que corresponde a 71 por cento do

montante total do crédito. Este resultado está em linha com o facto de a carteira de crédito do sistema

bancário português ser “altamente concentrada em grandes empresas”, em que a dimensão da em-

presa é medida pela dimensão do seu crédito total, conforme discutido em vários Relatórios de
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(12) Existem outras condições que os créditos devem seguir para serem considerados como exposições de Retalho. Por exemplo, a carteira do retalho deve

seguir o chamado “critério de granularidade”, ou seja, tem de ser “suficientemente diversificada para reduzir riscos”, o que pode implicar a fixação de limites

à exposição agregada de uma contraparte.13121212121212121212121212

(13) Apenas 78.5 por cento do valor global dos empréstimos, é classificado por classe de risco uma vez que não existe informação disponível que permita a a

classificação das restantes exposições. As observações relativas a empresas com vendas reportadas como nulas não foram consideradas na análise.

Saurina e Trucharte (2004), que consideram oito anos de dados de empresas espanholas, têm uma cobertura média das exposições de 73.9 por cento. 14131313131313131313131313



Estabilidade Financeira do Banco de Portugal (por exemplo, Banco de Portugal (2007)).

O Quadro 1 apresenta uma decomposição dos empréstimos, excluindo as linhas de crédito não utili-

zadas, por classe de risco e por prazo de vencimento, bem como uma decomposição dos emprésti-

mos vencidos por classe de risco. Como anteriormente referido, a maior parte dos empréstimos

apresenta um prazo de vencimento superior a um ano. Os empréstimos não possíveis de categorizar

por classe de risco, devido à falta de informação sobre as vendas anuais, apresentam um padrão de

vencimento semelhante, isto é, são essencialmente empréstimos de médio e longo prazo. Em De-

zembro de 2007, o crédito vencido encontra-se maioritariamente nas empresas sem informação dis-

ponível para vendas. Como estas empresas serão excluídas da análise, assume-se implicitamente

que os empréstimos vencidos estão ex-ante integralmente cobertos por provisões.
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Gráfico 3

DECOMPOSIÇÃO DO TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS ÀS EMPRESAS

Em Dezembro de 2007

Por prazo de vencimento

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: No painel direito excluiram-se as linhas de crédito não utilizadas.
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Quadro 1

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS POR CLASSE DE RISCO E POR PRAZO DE VENCIMENTO

Em percentagem do total dos empréstimos

PME_retalho PME_1 PME_2 Grandes

Empresas

Sem

informação

Total

Médio e longo prazos 13.4% 17.0% 13.9% 6.5% 15.2% 66.0%

Curto prazo 11.4% 5.6% 6.7% 3.6% 5.1% 32.4%

Vencido 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 1.2% 1.6%

Total 25.0% 22.7% 20.7% 10.1% 21.5% 100.0%

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: Foram excluídas as linhas de crédito não utilizadas. Assume-se que a categoria residual “outro” apresenta vencimentos de médio e longo prazo.



Finalmente, é apresentada uma decomposição dos empréstimos por classe de risco e por sector de

actividade económica. O sector de actividade não é uma variável relevante para a agregação por clas-

ses de risco, tal como definidas em Basileia II. Porém, existem duas razões principais para realizar

esta caracterização. Primeiro, a concentração do sistema bancário português em alguns sectores de

actividade económica, principalmente no sector da construção e no sector das actividades imobiliá-

rias, é um facto persistente, tendo sido reportado no Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de

Portugal nos anos mais recentes (Banco de Portugal (2007)). A concentração no sector imobiliário é

ainda mais severa se forem considerados os empréstimos hipotecários, na medida em que represen-

tam cerca de 45 por cento do total dos empréstimos do sistema bancário português ao sector privado

não financeiro. Todavia, este facto não tem sido considerado como uma vulnerabilidade séria do siste-

ma financeiro português na medida em que os empréstimos hipotecários tendem a apresentar um ris-

co menor, pois possuem uma garantia imobiliária, e, em Portugal, a evidência apontar para a ausência

a nível agregado de valorizações excessivas do preço da habitação, ao contrário do que acontece em

alguns países europeus. A segunda razão para se continuar com esta caracterização está

relacionada com a estimativa da probabilidade de incumprimento das exposições (a efectuar na

próxima secção), na medida em que, numa tentativa de construção de carteiras homogéneas, se

efectuou uma segmentação por sectores económicos.

Conforme esperado, em Dezembro de 2007, os empréstimos às empresas pertencentes aos secto-

res de construção e actividades imobiliárias representaram a maior parcela do total do crédito, totali-

zando mais de 38 por cento do total dos empréstimos às empresas (ver Quadro 2). Além disso, estas

empresas estão, na sua maioria, classificadas na classe das PMEs. Na realidade, as classes

PME_retalho e PME_1 são as mais importantes na quase totalidade dos sectores económicos. Final-

mente, é imposssível caracterizar, em termos de vendas anuais, cerca de metade dos empréstimos

concedidos às empresas no sector dos “outros serviços prestados às empresas”, o que constitui uma

desvantagem da nossa análise, dado que este sector representa mais de 14 por cento do total dos

empréstimos às empresas.

Resumindo, em Dezembro de 2007, a maioria dos empréstimos às empresas obtidos através do sis-

tema bancário português apresentava prazos de vencimento superiores a um ano. Além disso, cerca
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Quadro 2

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS POR CLASSE DE RISCO E POR SECTOR ECONÓMICO

Em percentagem do total dos empréstimos

PME_retalho PME_1 PME_2 Grandes

Empresas

Sem

informação

Total

Construção 4.3% 6.4% 3.6% 1.9% 3.3% 19.5%

Actividades imobiliárias 1.9% 6.9% 4.6% 0.7% 5.3% 19.4%

Comércio 7.5% 1.2% 2.4% 1.7% 2.2% 14.9%

Outros serviços prestados às
empresas 1.4% 4.3% 0.8% 0.9% 7.0% 14.4%

Indústrias transformadoras 5.4% 1.0% 3.5% 1.9% 1.4% 13.2%

Outras actividades de serviços 1.5% 0.8% 1.6% 0.9% 1.1% 5.8%

Transportes 1.0% 0.4% 2.3% 1.7% 0.2% 5.6%

Outros sectores económicos 1.8% 1.8% 1.9% 0.5% 1.2% 7.3%

Sem informação sobre o sector
económico 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: A categoria “Outros sectores económicos” inclui sectores económicos que representam menos de 4 por cento do total dos empréstimos às empresas; “Sem informação sobre o

sector económico” refere-se aos empréstimos concedidos às empresas para as quais não foi possível obter informação do sector económico. Foram excluídas as linhas de crédito não

utilizadas.



de 25 por cento dos empréstimos às empresas podia ser reconhecido como uma exposição de retalho

e mais de 38 por cento do total dos empréstimos às empresas é concedido às empresas nos sectores

da construção e das actividades imobiliárias.

3.2. A taxa de incumprimento

Esta secção caracteriza a taxa de incumprimento observada ao longo de 2008 para as empresas por-

tuguesas não financeiras. A definição de incumprimento aqui utilizada está em conformidade com a

definição adoptada em Basileia II. Nesse contexto, para cada grupo financeiro14, as exposições são

consideradas em incumprimento quando existem pagamentos em atraso superiores a 500 euros (em-

préstimos considerados vencidos ou em contencioso) durante mais de três meses consecutivos. Para

avaliar a taxa de incumprimento ao longo de 2008, apenas serão consideradas as exposições em

Dezembro de 2007 que não tenham apresentado incumprimento ao longo desse ano.

A heterogeneidade dos empréstimos a empresas em diferentes sectores económicos suscita uma ca-

racterização da taxa de incumprimento por sector económico. Assim, observa-se que a taxa de in-

cumprimento mais elevada ocorre nas exposições às empresas pertencentes ao sector da

construção, enquanto que a mais baixa é verificada nas exposições às empresas pertencentes ao

sector económico Agricultura e Pesca. Esta informação está apresentada no Gráfico 4, em que no

eixo horizontal está representada a exposição mediana de cada sector de actividade. A área de cada

círculo é proporcional ao número de exposições em cada sector de actividade.

Além da decomposição da taxa de incumprimento observada por sector de actividade, é também ex-

plorada uma possível relação entre a taxa de incumprimento observada e a dimensão da empresa,

uma vez que existe evidência empírica desta relação para outros países. Esta análise vai ser efectua-

da tomando como proxy para a dimensão da empresa as suas vendas anuais. A falta de informação
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Gráfico 4

TAXA DE INCUMPRIMENTO
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Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de

Crédito).

Nota: O sector Utilities inclui as empresas de gás, electricidade, água, correios e teleco-

municações. A taxa de incumprimento corresponde ao número de exposições num sec-

tor económico com incumprimento em 2008 sobre o número total das exposições

pertencentes ao mesmo sector económico.

(14) Se uma instituição não pertence a um grupo financeiro, é ela mesma catalogada como um grupo financeiro, o que resulta num total de 79 grupos

financeiros.15141414141414141414141414



sobre o sector económico e sobre as vendas para algumas exposições resulta na exclusão de 12,3

por cento das exposições reportadas, o que corresponde a 20 por cento do valor dos empéstimos15.

Esta redução da amostra cria um enviesamento na informação utilizada, na medida em que as obser-

vações não consideradas correspondem tipicamente a empresas com taxas de incumprimento mais

elevadas. Na amostra final, 3.6 por cento do número de exposições exibiam incumprimento em 2008.

A proporção do montante dos empréstimos que exibem incumprimento é também de 3.6 por cento16.

O Quadro 3 apresenta uma caracterização da taxa de incumprimento para diferentes classes defini-

das de acordo com o volume de vendas anuais e o valor da exposição. A taxa de incumprimento cor-

responde ao número de exposições numa dada classe que exibem incumprimento em 2008 sobre o

número total de exposições nessa mesma classe. Adicionalmente, é também reportado o número de

exposições em cada classe sobre o total das exposições, bem como o montante dos empréstimos de

cada classe sobre o total dos empréstimos.

Observa-se no Quadro 3 que a taxa de incumprimento diminui com as vendas das empresas. Assim,

tomando as vendas das empresas como uma proxy da sua dimensão, conclui-se que os empréstimos

das grandes empresas exibem uma taxa de incumprimento mais baixa. Esta conclusão está em linha

com Dietsch e Petey (2004) e Jacobson, Lindé e Roszbach (2005), entre outros, que reportaram evi-

dências semelhantes para outros países. No que diz respeito à relação entre a taxa de incumprimento

observada e a dimensão da exposição, para as classes anteriormente definidas, a taxa de incumpri-

mento mais elevada é observada nas exposições entre um e dez milhões de euros. As taxas de in-

cumprimento mais pequenas são observadas nas exposições inferiores a dez mil euros e nas

exposições superiores a dez milhões de euros. As exposições do crédito superiores a dez milhões de

euros, embora originadas por cerca de 0.3 por cento do total das exposições, correspondem a 34.1
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Quadro 3

TAXA DE INCUMPRIMENTO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS EM 2008

Por volume de vendas e por valor da exposição

Exposição do Grupo Bancário

< 0.01 0.01- 0.1 0.1 - 1 1 - 10 > 10

V
en

da
s

da
s

E
m

pr
es

as

< 5

Taxa de incumprimento 2.6% 4.3% 4.6% 6.4% 6.2% 3.9%

Proporção de exposições 28.8% 44.2% 16.9% 1.9% 0.1% 91.9%

Proporção do valor dos empréstimos 0.4% 6.2% 18.6% 17.6% 10.9% 53.8%

5 - 50

Taxa de incumprimento 0.4% 0.9% 1.4% 2.3% 2.2% 1.4%

Proporção de exposições 0.8% 1.4% 3.7% 1.3% 0.1% 7.4%

Proporção do valor dos empréstimos 0.0% 0.2% 5.9% 12.7% 14.1% 33.0%

> 50

Taxa de incumprimento 0.0% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.6%

Proporção de exposições 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.8%

Proporção do valor dos empréstimos 0.0% 0.0% 0.4% 3.8% 9.1% 13.3%

Taxa de incumprimento 2.6% 4.1% 4.0% 4.4% 3.4% 3.6%

Proporção de exposições 29.7% 45.7% 20.8% 3.5% 0.3% 100.0%

Proporção do valor dos empréstimos 0.4% 6.4% 25.0% 34.1% 34.1% 100.0%

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: Classes definidas em milhões de euros. A taxa de incumprimento corresponde ao número de exposições numa dada classe que demonstram incumprimento em 2008 sobre o nú-

mero total das exposições nessa mesma classe.

(15) De notar que este número é inferior ao apresentado na Gráfico 3 porque, para esta análise, a amostra inclui apenas os créditos das empresas que não

registaram incumprimento em 2007. O mesmo se aplica nas secções seguintes deste trabalho.17161616161615151515151515

(16) Se as empresas que não têm informação sobre vendas anuais fossem consideradas, a taxa de incumprimento em 2008 seria 4.8 por cento, enquanto que

a proporção do montante dos empréstimos que exibem incumprimento seria de apenas 4.1 por cento do montante total dos empréstimos.18171717171716161616161616



por cento do crédito total. A relação entre a taxa de incumprimento observada e a dimensão da exposi-

ção é ainda válida se for considerada a amostra global. Considerando a amostra global registar-se-ia

um aumento das taxas de incumprimento, confirmando o enviesamento da nossa amostra em relação

aos melhores credores e reforçando a importância da realização de testes de robustez com todos os

dados.

No Quadro 4 a taxa de incumprimento é caracterizada de acordo com as quatro classes de risco pro-

postas em Basileia II. É também reportada informação sobre o número e o montante total das exposi-

ções, de acordo com as classes de risco previamente descritas.

A adopção desta classificação, em linha com Basileia II, resulta numa distribuição assimétrica dos

empréstimos com uma clara concentração na classe PME_retalho, conforme já referido na caracteri-

zação do crédito em Dezembro de 2007. De facto, a classe PME_retalho inclui 95.8 por cento das ex-

posições do crédito e representa 31.7 por cento do total dos empréstimos. A taxa de incumprimento

mais elevada é observada nas exposições classificadas como PME_1, enquanto que a classe Gran-

des Empresas apresenta a taxa de incumprimento mais baixa. A classe Grandes Empresas, embora

originada por 0.8 por cento das exposições, corresponde a 13.3 por cento do montante total dos

empréstimos.

4. REQUISITOS DE CAPITAL PARA O SISTEMA BANCÁRIO PORTUGUÊS

Nesta secção efectua-se uma avaliação dos requisitos de capital para os bancos portugueses, decor-

rentes do risco de crédito das empresas, se o método IRB tivesse sido adoptado em 2007. A análise co-

meça por apresentar os resultados dos requisitos de capital para o sistema bancário português

respeitantes ao risco de crédito das empresas não financeiras. De seguida, são efectuados testes de ro-

bustez aos resultados. Por último, são comparados os resultados dos requisitos de capital em 2007 com

estimativas análogas para o ano de 2006.

4.1. Requisitos de capital para o sistema bancário

Na análise que se segue a avaliação dos requisitos de capital respeitantes ao risco de crédito das em-

presas é efectuada utilizando como proxy para a probabilidade de incumprimento a taxa de incumpri-

mento observada em 2008, descrita na secção anterior. As probabilidades de incumprimento são
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Quadro 4

TAXA DE INCUMPRIMENTO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS EM 2008

Por classe de risco

PME_retalho PME_1 PME_2 Grandes Empresas

Exposição <1 >1 >1

Vendas < 50 < 5 5 - 50 > 50

Taxa de incumprimento 3.6% 6.5% 2.3% 0.6%

Proporção de exposições 95.8% 2.0% 1.4% 0.8%

Proporção do valor dos empréstimos 31.7% 28.3% 26.7% 13.3%

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: Classes definidas em milhões de euros. A taxa de incumprimento corresponde ao número de exposições de uma dada classe que exibem incumprimento em 2008 sobre o número

total das exposições pertencentes a essa mesma classe de risco.



heterogéneas por sector económico e por classe de risco, o que está em linha com a heterogeneidade

das taxas de incumprimento registadas nestas duas dimensões17. Posteriormente, os requisitos de capi-

tal são agregados utilizando, como ponderações, a proporção do montante dos empréstimos no total da

carteira.

Tal como descrito na Secção 2, o cálculo dos requisitos de capital de acordo com Basileia II envolve o

conhecimento, relativamente a cada exposição, de outras componentes do risco, nomeadamente o

prazo de vencimento do crédito e a perda dado o incumprimento (ver equações (1) e (2)). Relativa-

mente ao prazo de vencimento do crédito, considera-se que as exposições de curto prazo têm um

prazo de vencimento de meio ano e as exposições de longo prazo têm um prazo de vencimento de

dois anos e meio. Numa fase posterior são efectuadas simulações com prazos de vencimento diferen-

tes18. No que respeita à perda dado o incumprimento, começamos por considerar como referência os

valores de 45 e 75 por cento, conforme discutido na Secção 2. Os limites propostos estão em linha

com diferentes estudos efectuados para o sistema bancário português. De facto, utilizando dados de

um banco comercial português, Fernandes (2006) obteve uma taxa de recuperação média de 48.6

por cento. Por sua vez, utilizando dados relativos ao período de 1995-2000 de um outro banco comer-

cial português, Dermine e Neto de Carvalho (2006) concluíram que a taxa de recuperação média acu-

mulada é de 71 por cento. Adicionalmente, utilizando um conjunto global de dados que cobre a

informação do crédito reportado pelas instituições financeiras portuguesas ao longo do período entre

1995 e 2001, Antunes (2005) obteve uma estimativa da LGD de 46 por cento. Por último, os resulta-

dos do estudo do impacto quantitativo das regras definidas em Basileia II, realizado em 2005, (Basel

Committee on Banking Supervision (2006a)) mostram que, para a carteira Empresas, o valor da LGD

varia entre 29.1 e 56.3 por cento (sendo a média igual a 39.8 por cento), enquanto que para as exposi-

ções face a PMEs, a LGD média para os maiores bancos do G10 é 35.0 por cento, apesar dos valores

variarem entre 16.3 e 54.5 por cento. Desta forma, considerando os estudos previamente

mencionados, as referências do acordo de Basileia II e a ausência de informação sobre mitigação do

risco, foram efectuadas várias simulações para diferentes valores da LGD.

A caracterização dos requisitos de capital para o sistema bancário português começa por analizar a

heterogeneidade dos grupos financeiros que operam em Portugal. Os requisitos de capital para cada

grupo financeiro são calculados como uma média ponderada do requisito de capital de cada exposi-

ção, em que as ponderações são o rácio do valor da posição em risco sobre o valor total das posições

em risco do grupo financeiro. O valor da exposição em risco inclui os empréstimos de curto, médio e

longo prazos, bem como os outros empréstimos. Num cenário conservador, os outros empréstimos,

para os quais não há informação a respeito dos prazos de vencimento, foram considerados como de

longo prazo. Note-se que o requisito de capital de cada exposição depende do valor da exposição,

prazo de vencimento, vendas anuais e sector económico. A influência do sector económico nos requi-

sitos de capital resulta do facto da PD, que é um input da função de ponderação do risco, poder ser

diferente para diferentes sectores económicos.

A heterogeneidade dos grupos financeiros é analisada recorrendo a um kernel gaussiano que ponde-

ra cada grupo pelo valor dos seus empréstimos. Esta análise, apresentada no Gráfico 5, foi efectuada

para dois valores de LGD, 45 e 75 por cento, e para diferentes prazos de vencimento das exposições:

(i) um prazo de 0.2 anos para o curto prazo e 1.5 anos para o longo prazo; (ii) 0.5 anos para o curto

prazo e 2.5 anos para o longo prazo e (iii) 0.8 anos para o curto prazo e 4.5 anos para o longo prazo.

Conforme antecipado, os requisitos de capital aumentam com a LGD e com o prazo efectivo das ex-

posições. O valor da LGD é essencial para a determinação dos requisitos de capital, dado que para
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(17) Para algumas combinações sector de actividade económica/classe de risco a taxa de incumprimento observada em 2008 é nula. Nestes casos, e de

acordo com Basileia II, assumimos uma probabilidade de incumprimento de 0.03 por cento.19181818181817171717171717

(18) O prazo assumido para as exposições de longo prazo foi condicionado pelo facto de Basileia II definir como prazo máximo 5 anos.20191919191918181818181818



uma LGD de 45 por cento os requisitos de capital para o risco de crédito das empresas são inferiores a

8 por cento para a maioria das instituições, enquanto o contrário se verifica para uma LGD de 75 por

cento. Observa-se, também, que a heterogeneidade dos bancos aumenta com o valor LGD e com o

prazo das exposições. À medida que a LGD aumenta, os requisitos de capital exibem uma maior dis-

persão, uma vez que são mais sensíveis à composição dos empréstimos de cada grupo financeiro.

Uma conclusão análoga poderá ser inferida para os prazos de vencimento.

De seguida, apresenta-se a análise dos requisitos de capital para o sistema bancário português, pon-

derando cada grupo financeiro pelo valor dos seus empréstimos às empresas não financeiras. Para

essa determinação os empréstimos são decompostos nas classes de risco previamente definidas e e

de acordo com o seu prazo de vencimento. Os resultados revelam que os requisitos de capital do sis-

tema bancário, decorrentes do risco de crédito das empresas, serão mais baixos do que os obtidos

em Basileia I, desde que as LGD assumidas sejam inferiores a 52 por cento (Gráfico 6). As classes

Grandes Empresas e PME_retalho são as que resultam em requisitos de capital mais baixos, qual-

quer que seja o nível de LGD considerado. No caso da classe PME_retalho, que apresenta uma taxa

de incumprimento supeior à da classe Grandes Empresas, a forma funcional da função de pondera-

ção do risco induz o resultado. No caso da classe Grandes Empresas, embora a forma funcional da

função de ponderação do risco conduzisse a requisitos de capital mais elevados, mantendo-se tudo o

resto constante, a sua probabilidade de incumprimento mais baixa induz o resultado. No que respeita

às exposições às PMEs, convém salientar que os requisitos de capital para exposições superiores a 1

milhão de euros e vendas inferiores a 5 milhões de euros estão acima dos do sistema bancário, en-

quanto que os requisitos de capital para as outras duas classes de PMEs estão abaixo. Os requisitos

de capital para a classe PME_2 estão abaixo dos da classe PME_1 porque a probabilidade de incum-

primento é muito menor, embora a função de ponderação do risco seja mais exigente. Relativamente

à comparação da classe PME_1 com a classe PME_retalho, o facto dos requisitos de capital serem

mais baixos para o retalho resulta de a função de ponderação do risco ser menos exigente e a proba-

bilidade de incumprimento ser menor. Isto corrobora os resultados apresentados na Secção 2, respei-

tantes à importância da classificação da exposição. Em resumo, se as probabilidades de
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Gráfico 5

DISTRIBUIÇÃO EMPÍRICA DOS REQUISITOS DE CAPITAL PARA DIFERENTES PRAZOS DE VENCIMENTO

DAS EXPOSIÇÕES E VALORES DE LGD

Por grupo financeiro

LGD 0.45�

M Mcp lp� �0 2 15. ; .

M Mcp lp� �0 5 2 5. ; .

M Mcp lp� �0 8 4 5. ; .

LGD 0.75�

M Mcp lp� �0 2 15. ; .

M Mcp lp� �0 5 2 5. ; .

M Mcp lp� �0 8 4 5. ; .
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Requisitos de capital

Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: Distribuição empírica recorrendo a um kernel gaussiano que pondera os grupos financeiros pelo valor dos seus empréstimos.



incumprimento fossem iguais para todas as classes, os requisitos de capital para as empresas classi-

ficadas como Grandes Empresas seriam mais elevados do que os da classe PME_2, que, por sua

vez, seriam mais elevados do que os da classe PME_1. Por último, a classe PME_retalho apresenta-

ria os requisitos de capital mais reduzidos. Contudo, tal como apresentado no Gráfico 6, isto não se

verifica devido à heterogeneidade das probabilidades de incumprimento. Em particular, como a pro-

babilidade de incumprimento da classe Grandes Empresas é muito menor do que a da classe

PME_retalho, os requisitos de capital das duas classes são semelhantes. Os erros induzidos nos re-

quisitos de capital, resultantes de uma classificação incorrecta das exposições, aumenta com o valor

da LGD, como ilustrado no Gráfico 6. No que respeita à decomposição dos requisitos de capital de

acordo com o prazo de vencimento da exposição, que não é um factor de risco relevante para os

requisitos de capital das exposições PME_retalho, as exposições de prazo mais alargado resultam

em requisitos de capital mais elevados, conforme esperado (painel direito do Gráfico 6).

4.2. Análise de robustez dos requisitos de capital

Como teste à robustez dos requisitos de capital do sistema bancário português para o risco de crédito,

avaliámos as implicações das hipóteses efectuadas relativamente aos prazos de vencimento, da ex-

clusão das exposições para as quais não existe informação disponível sobre as vendas anuais bem

como da utilização de diferentes probabilidades de incumprimento. Nesse sentido, e como primero

teste, começámos por considerar um cenário menos conservador. Assim, se assumirmos que os em-

préstimos de curto prazo têm vencimento daqui a 0.2 anos e os de longo prazo daqui a 1.5 anos, uma

taxa de recuperação superior a 44 por cento garante que os requisitos de capital sob Basileia II são

mais baixos do que os de Basileia I (ver painel esquerdo do Gráfico 7). Por outro lado, assumindo que

os empréstimos categorizados como curto prazo tem um prazo de vencimento de 0.8 anos e os de

longo prazo um prazo de vencimento de 4.5 anos, os requisitos de capital obtidos com Basileia II seri-

am menores do que os obtidos com Basileia I, se a taxa de recuperação for superior a 53 por cento.

Tal como anteriormente salientado, este valor para a taxa de recuperação está em linha com estudos
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Gráfico 6

REQUISITOS DE CAPITAL PARA O SISTEMA BANCÁRIO

Por classe de risco e prazo de vencimento
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Fonte: Banco de Portugal (Central de Balanços e Central de Responsabilidades de Crédito).

Nota: Assumiu-se que os empréstimos de curto prazo têm um prazo de vencimento de 0.5 anos e que os empréstimos de longo prazo têm um prazo de vencimento de 2.5 anos.



prévios sobre a banca portuguesa.

O segundo teste de robustez diz respeito ao enviesamento da amostra em relação às melhores con-

trapartes, o que é uma desvantagem da análise anterior. Neste âmbito, as exposições sem informa-

ção disponível relativamente às vendas anuais foram divididas em dois grupos, em função da

dimensão da exposição. As exposições inferiores a 1 milhão de euros foram classificadas na classe

PME_retalho19 (cerca de 3 por cento do valor total dos empréstimos), enquanto todas as outras foram

classificadas na classe Grandes Empresas (cerca de 17 por cento do valor total dos empréstimos),

sendo este cenário o mais conservador para as exposições superiores a 1 milhão de euros. A probabi-

lidade de incumprimento atribuída e estas exposições foi, novamente, a taxa de incumprimento obser-

vada em 2008. Para exposições inferiores a 1 milhão de euros, a taxa de incumprimento observada é

13.6 por cento. Para exposições superiores a 1 milhão de euros, a taxa de incumprimento observada

é 9.7 por cento, superior à observada para as exposições inicialmente classificadas como Grandes

Empresas. Neste cenário, os requisitos de capital para o risco de crédito das empresas do sistema

bancário permanecem abaixo dos de Basileia I se se considerar que a taxa de recuperação é próxima

de (ou superior a) 60 por cento (ver o painel direito do Gráfico 7). Além disso, a consideração destas

exposições origina uma maior sensibilidade dos requisitos de capital ao valor do LGD.

O terceiro teste de robustez diz respeito à consideração de diferentes probabilidades de incumpri-

mento, nomeadamente a utilização de uma única probalidade de incumprimento para todo o sistema

e a utilização de diferentes probabilidades de incumprimento por diferentes grupos homogéneos de

exposições. Este teste de robustez é motivado por um erro potencial de agrupar exposições heterogé-

neas e atribuir-lhes a mesma probabilidade de incumprimento, uma vez que as funções de pondera-

ção do risco não são lineares na probabilidades de incumprimento20. Neste contexto, considerámos

primeiro uma única probabilidade de incumprimento de 3.6 por cento (conforme referido na Sub-sec-
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Gráfico 7

ANÁLISE DA ROBUSTEZ DOS REQUISITOS DE CAPITAL DO SISTEMA BANCÁRIO
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Notas: Para o painel direito do gráfico, assumiu-se que o prazo dos empréstimos de curto prazo é de 0.5 anos e que o prazo dos empréstimos de longo prazo é de 2.5 anos.

(19) Esta classificação não é a mais conservadora, na medida em que as empresas com vendas superiores a 50 milhões de euros podem ter exposições

menores do que 1 milhão de euros, sendo erradamente categorizadas como PME_retalho. Contudo, esta situação não foi contemplada porque, para as

empresas com informação disponível sobre as vendas e sem incumprimento em 2007, apenas 1.3 por cento dos empréstimos inferiores a 1 milhão de

euros foi originado por empresas com vendas superiores a 50 milhões de euros. Consequentemente, dada a impossibilidade de classificar como

PME_retalho ou Grandes Empresas as exposições inferiores a 1 milhão de euros, a classificação na classe Grandes Empresas conduziria a uma avaliação

menos precisa dos requisitos de capital.22212121212121191919191919

(20) Para mais pormenores ver Antão e Lacerda (2009).23222222222222202020202020



ção 3.2). Os resultados revelam que os requisitos de capital para o risco de crédito das empresas exi-

bem um aumento de 1.1 pontos percentuais, quando comparado com o caso base apresentado na

Sub-secção 4.1, para uma LGD de 50 por cento. De seguida, foram consideradas probabilidades de

incumprimento únicas para os seguintes grupos homogéneos: i) sector económico e valor da exposi-

ção; ii) volume de vendas e valor da exposição e iii) sector económico. Os limites das classes relativas

ao valor da exposição, bem os limites das classes relativas ao valor das vendas, são os apresentados

no Quadro 3. Comparando com o caso base, apresentado na Sub-secção 4.1, verifica-se que a maior

diferença nos requisitos de capital ocorre quando as taxas de incumprimento são uniformes para ex-

posições no mesmo sector económico. Neste caso, observa-se um aumento de 1.33 p.p. no nível dos

requisitos de capital, se for considerada uma LGD de 50 por cento. A utilização de uma taxa de incum-

primento única, por nível de vendas e valor da exposição, resulta na mais baixa alteração, de cerca de

0.7 p.p. , dos requisitos de capital (para uma LGD de 50 por cento). Consequentemente, estes

resultados reforçam a importância para efeitos do cálculo dos requisitos de capital de uma adequada

estratificação da carteira de empréstimos às empresas não financeiras.

4.3. Consistência temporal dos requisitos de capital

Utilizando a mesma abordagem, os requisitos de capital decorrentes do risco de crédito para o siste-

ma bancário português foram também calculados para Dezembro de 2006, sendo utilizada como

proxy para a probabilidade de incumprimento a taxa de incumprimento observada em 2007. A compa-

ração dos requisitos de capital durante estes dois anos consecutivos, permite uma decomposição da

sua alteração em duas componentes: alterações na composição do crédito e alterações na probabili-

dade de incumprimento, sendo que, no caso em análise, a principal alteração nos requisitos de capital

resulta de um aumento das taxas de incumprimento, especialmente das exposições classificadas

como PME_1. No agregado os requisitos de capital registaram um acréscimo de 0.26 p.p. para uma

LGD de 50 por cento. Este aumento pode subir até 0.4 p.p. se for considerada uma LGD de 75 por

cento21. Grande parte deste aumento nos requisitos de capital (cerca de 85 por cento) deve-se a um

aumento da probabilidade de incumprimento em 2008, dado que foi utilizado como proxy para a pro-

babilidade de incumprimento em 2006 e existir já em 2008 um enquadramento macroeconómico

menos favorável. O efeito remanescente (cerca de 15 por cento) pode ser justificado por alterações

na estrutura da carteira de empréstimos dos bancos.

5. CONCLUSÕES

O Acordo de Basileia II, que entrou em vigor em 2007, estabelece novas regras de adequação do ca-

pital prevendo, em contraste com o Acordo anterior, um melhor alinhamento entre o capital regula-

mentar e o risco económico. Uma das alterações mais significativas deste Acordo é a definição dos

requisitos de capital para o risco de crédito com base em notações internas do risco, estando os ban-

cos autorizados a desenvolver metodologias internas de quantificação do risco de crédito dos seus

devedores. Estas metodologias vão permitir estimar dois factores de risco necessários para o cálculo

dos activos ponderados por risco: a probabilidade de incumprimento e a perda dado o incumprimento.

Uma função de ponderação do risco fornecida pelo Comité de Basileia, conjuntamente com outras

informações adicionais, traduz estes factores de risco em requisitos de capital, para cada carteira de

crédito.
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(21) A proporçA proporção de empresas sem informação disponível sobre vendas e, consequentemente não consideradas na análise, é superior em 2007 do que em

2006. Deste modo, o aumento de 0.4 p.p. está subestimado, uma vez que estas empresas apresentam taxas de incumprimento mais elevadas.24232323232323212121212121



Este trabalho tem por objectivo estudar o impacto da adopção do método IRB na determinação dos

requisitos de capital associados ao risco de crédito das empresas. Começa por estabelecer regiões

de valores para a probabilidade de incumprimento e a perda dado o incumprimento, para os quais Ba-

sileia II seria mais exigente, em termos dos requisitos de capital para o risco do crédito das empresas,

do que Basileia I. Concluímos que os requisitos de capital para as exposições classificadas como

Empresas, podem genericamante ser maiores ou menores do que os de Basileia I, dependendo dos

valores assumidos para a PD e para a LGD. Porém, para os créditos às empresas classificados como

Retalho, e para os valores comumente aceites para PD e LGD, os requisitos de capital estão abaixo

dos de Basileia I. A nossa análise reforça a importância da classificação das exposições como de

Retalho ou de Empresas.

Em Portugal, conforme as expectativas, a maior parte dos empréstimos são concedidos às empresas

com vendas anuais inferiores a 50 milhões de euros (PMEs), sendo que menos de metade estão clas-

sificadas como exposições pertencentes à classe Retalho. Os sectores da construção e das activida-

des imobiliárias são os sectores económicos com maior concentração de empréstimos. Por sua vez,

a maioria dos empréstimos em Portugal possui prazos de vencimento superiores a um ano. A taxa de

incumprimento observada em Portugal, ao longo do ano de 2008, apresenta um padrão diferenciado

por sector económico, apresentando o sector da construção a maior taxa de incumprimento. Além dis-

so, a taxa de incumprimento observada diminui com a dimensão das empresas, assumindo a defini-

ção de dimensão das empresas contida no Acordo. Para as categorias de valor das exposições

adoptadas, a taxa de incumprimento observada não é monotónica, aumentando grosso modo com o

valor da exposição, para exposições menores do que 10 milhões de euros (que correspondem a 66

por cento do total dos empréstimos), e diminuindo significativamente para exposições maiores do

aquele montante (que correspondem a 0.3 por cento do número de exposições e a 34 por cento do

total dos empréstimos).

Utilizando como proxy para a probabilidade de incumprimento em 2007 a taxa de incumprimento ob-

servada em 2008, avaliada por sector económico e por classe de risco, os requisitos de capital para o

sistema bancário português, associados a empréstimos a empresas não financeiras, revelam ser

mais baixos do que os que seriam obtidos com Basileia I, para taxas de recuperação maiores do que

50 por cento. Nas PMEs, a classe Retalho é a que exibe o menor requisito de capital, apesar de uma

elevada taxa de incumprimento. A classe Grandes Empresas apresenta requisitos de capital seme-

lhantes aos da classe PME_retalho, o que pode ser justificado pelo facto de exibir a taxa de incumpri-

mento mais reduzida. A análise empírica para as empresas não financeiras portuguesas confirma a

importância da afectação do crédito às classes de risco definidas em Basileia II. Dada a indisponibli-

dade de informação precisa sobre o prazo de vencimento das exposições, vários pressupostos foram

efectuados. De acordo com os pressupostos mais extremos para os prazos, sendo assumida uma

taxa de recuperação de 53 por cento, os requisitos de capital para o risco do crédito das empresas

continuam a ser mais baixos do que os de Basileia I. Além disso, dada a inexistência de informação

sobre as vendas anuais para todas as exposições, foi realizado um teste à robustez dos resultados

aquando da inclusão destas observações. Assumindo valores médios para os prazos de vencimento

dos empréstimos e uma taxa de recuperação de 50 por cento, os requisitos de capital para o risco do

crédito das empresas continuará a ser menor do que com Basileia I. Adicionalmante, considerando

outra segmentação para a estimação da probabilidade de incumprimento, foi observado um aumento

dos requisitos de capital. Porém, a hipótese de a taxa de recuperação ser superior a 60 por cento ga-

rante que os requisitos de capital continuam a ser mais baixos do que com Basileia I. Por último,

concluímos que ocorreria um aumento dos requisitos de capital de 2006 para 2007, justificado

sobretudo pelo aumento da probabilidade de incumprimento, que reflecte a recente deterioração do

risco de crédito das empresas.
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Convém reforçar que a nossa análise considera apenas o risco de crédito dos empréstimos das em-

presas não financeiras, deixando de lado a remanescente carteira de crédito, nomeadamente os em-

préstimos hipotecários. O risco de mercado e o risco operacional também não foram considerados

neste estudo. O tratamento dos empréstimos hipotecários reveste-se de extrema importância para a

avaliação dos requisitos de capital para o sistema bancário português, na medida em que os emprés-

timos hipotecários representam cerca de metade do total do crédito concedido pelo sector bancário

português. Acreditamos que a inclusão dos empréstimos hipotecários resultaria em requisitos de ca-

pital mais baixos, na medida em que estes créditos apresentam PDs mais baixas, possuem garantias

reais associadas (que resultam numa LGD menor) e são classificados na classe Retalho. Por outro

lado, os encargos de capital para o risco operacional iriam acrescentar um montante não

negligenciável aos requisitos de capital apresentados neste trabalho.
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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 2008

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 2.9 2.8 2.0 1.1
Área do euro 2.6 1.5 2.6 2.8 3.0 3.9 1.9 0.9 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.9
Portugal 2.3 3.6 4.2 4.8 3.8 3.9 2.0 0.8 -0.8 1.5 0.9 1.4 1.8 0.0

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 -3.3 -2.2 -2.9 -6.1
Área do euro -5.1 -4.3 -2.6 -2.3 -1.4 -1.0 -1.9 -2.6 -3.0 -2.9 -2.5 -1.3 -0.7 -1.8
Portugal -4.2 -3.8 -2.8 -2.4 -2.7 -2.9 -4.3 -2.8 -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6 -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 -5.3 -5.9 -6.0 -5.3 -4.7
Área do euro n.d. n.d. 1.4 0.7 0.3 -0.7 0.1 0.7 0.5 1.2 0.4 0.3 0.2 -0.7
Portugal -2.8 -4.2 -5.9 -7.0 -8.5 -10.2 -9.9 -8.1 -6.1 -7.6 -9.5 -10.0 -9.4 -12.1

Preço do petróleo (Tvh USD brent) 15.4 28.9 -28.8 -38.3 143.6 -5.3 -15.1 47.9 -1.4 34.0 43.1 8.2 55.4 -58.4

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 0.25
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 2.50

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 2.9

Yield das obrigações do Tesouro 10 anos
EUA 5.6 6.4 5.7 4.7 6.4 5.1 5.1 3.8 4.3 4.2 4.4 4.7 4.0 2.2
Área do euro 7.7 6.3 5.4 3.9 5.5 5.0 5.1 4.3 4.3 3.7 3.4 4.1 4.4 3.8

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 -38.5
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 -46.3
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 -49.7
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 -62.9

(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 2008

Situação financeira do sector privado não financeiro

Particulares

Endividamento
Em percentagem do PIB n.d. n.d. 42 49 57 62 65 70 75 80 85 90 94 96
Em percentagem do rendimento disponível n.d. n.d. 59 69 81 88 93 100 106 113 120 127 136 135

Empréstimos totais
Taxa de variação anual n.d. n.d. n.d. 25.1 22.7 16.4 12.1 11.4 10.2 9.9 10.3 10.0 10.4 4.1

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 9.7 10.1 9.7 10.1 4.3
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 4.3
Para consumo e outros fins n.d. 24.2 22.3 23.1 28.9 19.1 7.6 -0.1 8.9 7.4 6.9 9.3 15.9 4.6

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 2.1 0.7 1.2
Em percentagem do rendimento disponível 7.1 4.7 2.7 2.1 1.3 1.7 3.8 4.3 4.4 4.0 4.5 3.0 1.1 1.7

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 5.8 4.3 4.6
Em percentagem do rendimento disponível 13.3 12.1 11.0 10.6 9.9 10.3 11.0 10.6 10.6 9.8 9.3 8.1 6.2 6.5

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 4.0 4.2 4.5

Variação dos activos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 13.6 12.9 10.3 10.0 9.1 10.7 10.6 11.1 10.5 10.3 4.9
Idem, excluindo contribuições extraordinárias para fundos de pensões n.d. n.d. n.d. 13.4 12.6 10.2 9.1 7.9 10.3 10.2 9.8 10.3 10.3 4.6

Variação dos passivos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 12.2 12.0 9.1 7.3 6.1 7.6 7.8 7.9 8.4 9.6 3.7

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

2006 são calculados utilizando dados das Contas Nacionais na base 2000; os rácios de 2007 e 2008 baseiam-se nas contas trimestrais do INE. 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 2008

Sociedades não financeiras

Dívida total (c)

Em percentagem do PIB n.d. n.d. 93 100 104 111 116 114 118 116 120 123 130 140
Taxa de variação anual n.d. n.d. n.d. 14.3 11.6 15.0 9.7 4.0 5.4 4.4 6.2 6.9 10.9 10.1

Dívida financeira (d)

Em percentagem do PIB n.d. n.d. 86 92 95 102 110 109 112 108 112 115 122 134

Empréstimos concedidos por instituições financeiras residentes (a)

Taxa de variação anual n.d. n.d. n.d. n.d. 25.6 26.7 15.4 7.3 5.4 3.2 4.1 6.6 11.4 12.1

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 -7.4 -8.0 -10.3

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 5.4 4.9 3.2

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 13.7 13.8 14.8

Variação dos activos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 10.5 8.9 15.3 9.5 3.2 8.9 3.0 1.0 3.9 8.0 3.3

Variação dos passivos financeiros
Em percentagem do PIB n.d. n.d. n.d. 14.2 14.3 23.7 16.9 9.2 13.7 7.6 6.7 11.4 15.4 13.7

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 emitidas

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* 2007* 2007** 2008**

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 18.0 18.2 10.6
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 1.18 1.15 0.64

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 1.88 1.96 1.95
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 0.76 0.76 0.71

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 53.7 54.1 53.7

Solvabilidade (e), ( g)

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 10.0 10.3 10.3

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 2.3 2.0 0.2
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 4.7 1.1

Risco de liquidez (e)

Rácio crédito-depósitos 62.5 65.4 72.5 90.9 104.7 116.0 122.7 129.5 129.1 128.3 130.9 137.5 145.6 153.9 155.0 152.8
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 88.1 75.4 68.3
Gap de liquidez (h)

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 -2.5 -1.5 -1.5
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 -11.4 -9.9 -6.4

Para o conjunto dos bancos domésticos

Rácio crédito-depósitos n.d. n.d. n.d. 87.2 99.9 114.6 121.1 125.6 124.8 127.2 129.2 134.2 139.3 149.0 145.9 142.8
Rácio cobertura de passivos interbancários por activos de elevada liquidez n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88.1 91.6 120.1 120.8 127.3 126.5 118.0 107.1 115.4 106.9
Gap de liquidez (h)

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 -2.1 -1.4 -2.2
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 -10.1 -9.0 -6.7

Notas: * Quebra de série associada à introdução das normas internacionais de contabilidade (NIC), que implicou, adicionalmente, uma redefinição do conjunto de instituições bancárias analisado. ** Quebra de série relacionada com um alargamento do conjunto de instituições em análise. 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 en-

tre 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, utilizando valores médios de período para as variáveis de stock. (g) Em 2008, todas as instituições em análise determinaram o rácio de adequação de

fundos próprios de acordo com a regulamentação de Basileia II, o que se reflectiu essencialmente no cálculo dos requisitos de capital. (h) O cálculo deste indicador tem por base a Instrução n.º 1/2000, à qual estão sujeitas apenas as instituições financeiras que captam depósitos.
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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* 2007* 2007** 2008**

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 27.6 23.1 14.0 9.3 8.3 6.6 6.6 7.4 8.4 10.7 10.7 7.7
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 1.7 2.1
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 1.1 1.4

Incumprimento no crédito a particulares
Em percentagem do crédito a particulares n.d. n.d. 3.2 2.5 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 1.8 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.9

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 1.4 1.4 2.2

Fluxo anual de novos créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa(i)

Em percentagem dos empréstimos bancários ajustados de operações de titularização
Particulares n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 0.25 0.42 0.38 0.51 0.21 0.21 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7

Ajustado de vendas para fora do sistema bancário 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7
Sociedades não financeiras n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 0.34 0.74 0.71 0.51 0.52 0.52 0.6 0.4 0.6 0.6 1.2

Ajustado de vendas para fora do sistema bancário 0.6 0.5 0.6 0.6 1.3

Exposição internacional (para o conjunto dos bancos domésticos)
Peso dos activos externos no activo total (j) n.d. n.d. n.d. n.d. 23.1 21.7 19.8 18.1 21.6 20.5 30.5 27.6 30.0 26.8 27.6 28.9

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 7.2 6.4 6.7 8.0 8.2 8.4
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 13.7 12.7 14.0 8.2 8.4 6.5
Sector não bancário n.d. n.d. n.d. n.d. 7.1 6.6 7.4 8.5 5.8 4.0 9.7 8.5 9.3 10.7 11.0 14.0

Fontes: Bloomberg, FMI, INE, Thomson Reuters e Banco de Portugal.

Notas: (i) Variação do saldo de crédito vencido e outros de cobrança duvidosa no balanço das instituições financeiras monetárias residentes acrescida dos abatimentos ao activo e corrigida de reclassificações, em percentagem dos empréstimos bancários corrigidos de titularização. As vendas para fora do sistema bancário inclu-

ídas no fluxo ajustado correspondem a créditos vencidos e outros de cobrança duvidosa não abatidos ao activo, conforme reporte trimestral definido pela Instrução nº 2/2007. (j) A partir de 2004, os valores dos activos externos baseiam-se num novo reporte de informação. Os valores comparáveis para 2004, 2005 e 2006 e 2007

têm subjacente estimativas do valor do activo total para o conjunto dos bancos domésticos. No caso dos valores comparáveis para 2007 e 2008, 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 2008

PSI Geral -19.0 -20.7 17.4 18.0 17.2 33.3 18.3 -49.7

PSI 20 -24.7 -25.6 15.8 12.6 13.4 29.9 16.3 -51.3

PSI Matérias Primas -9.7 -14.2 15.1 15.6 16.7 36.5 -4.1 -32.7

PSI Indústrias -29.1 13.4 26.4 31.1 68.3 40.9 4.8 -46.4

PSI Bens de Consumo -10.8 -13.1 -0.5 -6.7 21.2 31.6 0.2 -39.6

PSI Serviços de Consumo -27.8 17.0 23.7 29.3 11.6 18.0 23.1 -52.3

PSI Telecomunicações -17.7 -24.6 27.1 20.6 12.0 22.3 6.4 -32.4

PSI Utilities -27.2 -31.4 38.0 15.5 21.7 52.4 19.3 -37.4

PSI Serviços Financeiros -14.6 -24.8 4.0 12.0 24.4 34.8 4.9 -62.9

PSI Tecnologia -58.9 -37.9 4.5 24.0 -9.5 -15.1 -22.8 -13.1

Fontes: Bloomberg e Euronext.
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Quadro A.3

BALANÇO DO SISTEMA BANCÁRIO (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2007 2007* 2008*

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 555 6 205 6907 7762 8 809 9 261

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 25 041 30 876 31442 29659 40 089 32 185

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 12 900 18 150 20 137 20 156 22 582 21 037

Títulos de capital n.d. 853 1 301 1 586 1 644 1 082

Instrumentos de dívida n.d. 12 221 12 734 11 106 13 127 8 788

Outros n.d. 5 076 6 102 7 464 7 812 11 166

Activos financeiros disponíveis para venda 14 806 14 037 17 965 24 114 26 467 25 961

Títulos de capital n.d. 4 169 6 077 7 652 7 681 4 954

Instrumentos de dívida n.d. 8 909 11 468 15 713 18 019 19 177

Outros n.d. 959 420 749 767 1 830

Investimentos detidos até à maturidade 520 718 663 475 1 438 4 898

Derivados de cobertura 692 816 1 096 954 1 385 2 298

Investimento em filiais 2 613 3 475 4 070 3 447 3 229 2 480

Crédito a clientes líquido 182 717 199 873 222 898 255 139 285 561 313 786

Activos titularizados e não desreconhecidos 12 157 14 186 15 391 18 241 19 212 27 276

do qual: Crédito a clientes 12157 14 186 15 372 18 309 19 279 26 784

Activos tangíveis e intangíveis 3 611 3 886 4 232 4 655 5 184 5 583

Outros activos 9 799 13 768 13 269 13 152 14 250 18 559

Total do activo 272 411 305 989 338 070 377 755 428 205 463 323

Recursos de bancos centrais 3 542 6 215 1 739 5 198 5 465 13 968

Recursos de outras instituições de crédito 33 315 38 840 42 921 44 695 69 620 70 582

Recursos de clientes e outros empréstimos 142 784 149 139 156 633 169 436 188 487 210 572

Responsabilidades representadas por títulos 55 694 62 807 81 254 95 474 96 629 92 765

Passivos subordinados 9 887 9 973 9 890 10 813 11 201 11 319

Passivos Financeiros de negociação 2 589 4 306 5 397 8 694 9 662 17 338

Derivados de cobertura 562 956 1 744 1 880 2 013 2 493

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de titularização 0 2 363 4 130 4 512 4 512 3 299

Outros passivos 10 013 13 608 12 641 12 761 14 105 13 171

Total do passivo 258 386 288 208 316 349 353 462 401 694 435 506

Capital 14 025 17 782 21 721 24 293 26 511 27 817

Total do passivo e situação líquida 272 411 305 989 338 070 377 755 428 205 463 323

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: * Quebra de série relacionada com um alargamento do conjunto de instituições em análise.
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Quadro A.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SISTEMA BANCÁRIO (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2007 2007* 2008*

1. Juros e rendimentos similares 12 622 13 977 17 258 22 209 25 267 31 149

2. Juros e encargos similares 7 504 8 601 11 273 15 534 17 325 22 420

3. Margem financeira (1-2) 5 119 5 375 5 985 6 676 7 941 8 729

4. Rendimentos de instrumentos de capital 161 217 164 193 195 278

5. Rendimentos de serviços e comissões líquido 1 923 2 212 2 473 2 706 3 056 3 187

6. Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor 346 505 -40 -110 -172 59

7. Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 104 663 455 1 050 1 080 534

8. Resultados de reavaliação cambial 208 53 498 394 409 190

9. Resultados de alienação de outros activos financeiros 72 366 758 159 160 322

10. Outros resultados líquidos de exploração 602 417 596 479 686 656

11. Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 8 535 9 809 10 890 11 548 13 356 13 956

12. Custos com o pessoal 3 667 3 300 3 348 3 487 3 912 4 013

13. Gastos gerais administrativos 1 891 1 956 2 020 2 227 2 748 2 878

14. Amortizações do exercício 562 465 445 492 559 598

15. Provisões líquidas de reposições e anulações 279 187 129 183 212 -62

16. Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 1 012 1 138 1 069 1 449 1 690 3 636

17.Diferenças de consolidação negativas 0 0 0 -12 -12 0

18. Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) 624 217 231 456 393 -29

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 1 749 2 981 4 109 4 179 4 639 2 863

20. Imposto sobre os lucros do exercício 228 401 722 636 772 607

21. Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 1 521 2 580 3 387 3 543 3 868 2 256

22. Interesses minoritários (líquidos) 236 383 579 654 653 462

23. Resultado líquido (21-22) 1 284 2 197 2 807 2 890 3 215 1 795

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: * Quebra de série relacionada com um alargamento do conjunto de instituições em análise.
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Quadro A.5

BALANÇO DOS BANCOS DOMÉSTICOS (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2007 2007* 2008*

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 955 5 548 6 200 7 016 7 818 8 181

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 21 629 25 780 27 037 24 223 28 416 23 314

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 12 038 16 302 17 822 17 606 19 609 17 233

Títulos de capital n.d. 622 1 127 1 294 1 320 597

Instrumentos de dívida n.d. 11 720 12 213 10 564 12 456 8 387

Outros n.d. 3 960 4 482 5 748 5 833 8 248

Activos financeiros disponíveis para venda 13 206 13 117 17 139 21 747 22 097 20 599

Títulos de capital n.d. 3 775 5 818 7 584 7 607 4 892

Instrumentos de dívida n.d. 8 383 10 901 13 414 13 738 13 884

Outros n.d. 959 420 749 752 1 823

Investimentos detidos até à maturidade 495 693 663 475 847 4 157

Derivados de cobertura 669 680 885 893 904 1 730

Investimento em filiais 2 396 3 204 3 705 3 034 3 101 2 372

Crédito a clientes líquido 157 128 171 226 190 921 221 910 230 918 254 827

Activos titularizados e não desreconhecidos 5 214 5 316 7 332 7 757 8 687 14 082

do qual: Crédito a clientes 5214 5 316 7 314 7 824 8 755 13 590

Activos tangíveis e intangíveis 2 962 3 220 3 527 3 769 4 227 4 596

Outros activos 9 006 12 983 12 145 12 284 12 848 16 234

Total do activo 231 697 258 068 287 376 320 712 339 474 367 324

Recursos de bancos centrais 1 010 851 1 736 3 069 3 235 11 123

Recursos de outras instituições de crédito 24 751 27 441 31 238 31 328 34 259 29 201

Recursos de clientes e outros empréstimos 124 770 130 933 139 056 150 440 162 001 182 975

Responsabilidades representadas por títulos 49 509 56 715 67 989 81 460 82 167 80 448

Passivos subordinados 8 959 8 702 8 851 9 723 10 182 10 543

Passivos Financeiros de negociação 1 921 3 150 3 572 6 531 7 199 13 871

Derivados de cobertura 539 822 1 350 1 632 1 632 2 197

Passivos por activos não desreconhecidos em operações de titularização 0 2 363 4 130 4 512 4 512 3 298

Outros passivos 8 693 12 439 11 525 11 916 12 441 11 119

Total do passivo 220 151 243 415 269 445 300 612 317 628 344 777

Capital 11 546 14 654 17 931 20 101 21 847 22 547

Total do passivo e situação líquida 231 697 258 068 287 376 320 712 339 474 367 324

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: * Quebra de série relacionada com um alargamento do conjunto de instituições em análise.
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Quadro A.6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS BANCOS DOMÉSTICOS (NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE)

Base consolidada

Em milhões de euros

2004 2005 2006 2007 2007* 2008*

1. Juros e rendimentos similares 10 255 11 192 13 642 17 893 19 035 24 091

2. Juros e encargos similares 5 959 6 669 8 552 12 200 12 734 17 203

3. Margem financeira (1-2) 4 297 4 523 5 090 5 693 6 301 6 888

4. Rendimentos de instrumentos de capital 141 198 156 184 185 270

5. Rendimentos de serviços e comissões líquido 1 610 1 835 2 028 2 237 2 471 2 549

6. Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor 280 470 -45 -184 -228 61

7. Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 120 643 412 981 1 012 503

8. Resultados de reavaliação cambial 213 29 488 380 388 161

9. Resultados de alienação de outros activos financeiros 66 364 710 123 119 317

10. Outros resultados líquidos de exploração 540 356 542 429 493 448

11. Produto de actividade (3+4+5+6+7+8+9+10) 7 267 8 419 9 382 9 843 10 740 11 197

12. Custos com o pessoal 3 178 2 917 2 914 3 041 3 287 3 354

13. Gastos gerais administrativos 1 667 1 717 1 780 1 958 2 150 2 249

14. Amortizações do exercício 482 386 361 396 432 474

15. Provisões líquidas de reposições e anulações 197 180 139 168 177 -79

16. Perdas de imparidade e outras correcções de valor líquidas 835 993 919 1 275 1 383 3 175

17. Diferenças de consolidação negativas 0 0 0 -12 -12 0

18. Apropriação de result. de associadas e empreendimentos conjuntos (equi. patrimonial) 587 164 160 336 338 -58

19. Resultado antes de impostos e de interesses minoritários (11-12-13-14-15-16-17+18) 1 498 2 390 3 430 3 353 3 662 1 966

20. Imposto sobre os lucros do exercício 196 296 584 502 565 410

21. Resultado antes de interesses minoritários (19-20) 1 302 2 094 2 846 2 850 3 097 1 556

22. Interesses minoritários (líquidos) 197 362 551 617 649 460

23. Resultado líquido (21-22) 1 105 1 732 2 295 2 233 2 448 1 096

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: * Quebra de série relacionada com um alargamento do conjunto de instituições em análise.
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Quadro A.7

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 17 831

1.2. Fundos próprios complementares 3 834 4 269 5 026 7 030 7 809 8 313 8 567 8 337 10 776 9 833

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 25 259

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 139.2 135.1 115.3 119 121.9 124.4 129.5 127.4 140.9 135.8

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 contabilidade (NIC), que implicou, adicionalmente, uma redefinição do conjunto de instituições bancárias analisado.
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Quadro A.8

ADEQUAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS DO SISTEMA BANCÁRIO - BASILEIA II

Base consolidada

Em milhões de euros

2007 2007* 2008*

1. Fundos próprios
1.1. Fundos próprios de base totais para efeitos de solvabilidade 17 466 19 443 23 015

1.1.1. Fundos próprios de base (brutos) 18 324 20 216 23 799
1.1.2. Deduções aos fundos próprios de base 858 773 783

1.2. Fundos próprios complementares totais para efeitos de solvabilidade 10 313 10 766 10 006
1.2.1. Fundos próprios complementares (brutos) 11 162 11 523 10 765
1.2.2. Deduções aos fundos próprios complementares 849 757 759

1.3. Deduções aos fundos próprios totais 821 841 1 276
1.4. Fundos próprios suplementares totais disponíveis para cobertura de riscos de mercado 12 14 0

Total dos fundos próprios 26 969 29 381 31 745

2. Requisitos de fundos próprios
2.1. Requisitos de FP para risco de crédito, risco de crédito de contraparte e transacções incompletas 20 880 22 096 22 197

2.1.1. Método Padrão 198 12 22 198
2.1.2. Risco de crédito (Aviso n.º 1/93) - derrogação transitória do método padrão 20 569 21 968 0
2.1.3. Trans. Incomp. e risco de crédito de contraparte (carteira de negociação) - derrogação transitória 113 118 0

2.2.Risco de liquidação 0 1 0
2.3.Requisitos de fundos próprios para riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias 602 737 629

2.3.1. Instrumentos de dívida 378 516 436
2.3.2. Títulos de capital 102 102 117
2.3.3. Riscos cambiais 92 89 76
2.3.4. Risco de mercadorias 30 30 1

2.4.Requisitos de fundos próprios para risco operacional 7 11 1 758
2.5.Requisitos de fundos próprios - Despesas gerais fixas 0 6 5
2.6.Grandes riscos - Carteira de negociação 0 0 0
2.7.Requisitos transitórios de fundos próprios ou outros requisitos de fundos próprios 0 0 0

Total dos requisitos de fundos próprios 21 489 22 850 24 589

Em percentagem
3. Rácios

3.1. Fundos próprios/Requisitos totais 125.5 128.6 129.1
3.2. Fundos próprios/(Requisitos totais x 12.5) 10.0 10.3 10.3
3.3. Fundos próprios de base/(Requisitos totais x 12.5) 6.5 6.8 7.5

Fonte: Banco de Portugal.

Nota: *A quebra de série representada corresponde a um alargamento do conjunto de instituições em análise. De 2007 para 2008, a quebra de série apresentada corresponde à adopção

dos critérios de Basileia II por todas as intituições analisadas, que se reflectiu essencialmente na evolução das diferentes componentes dos requisitos de capital.
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