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Aspetos Conceptuais

• Breve enquadramento sobre o cálculo do rácio de Core Tier I; 

• Apuramento de Fundos Próprios: 

− Enquadramento e apuramento; 
− Core Tier I: Elementos positivos, negativos e filtros 

prudenciais; 
− Principais evoluções regulamentares recentes. 

• Apuramento de requisitos de Fundos Próprios: 

− Enquadramento; 
− Risco de Crédito – método Padrão e abordagem IRB; 
− Risco de Mercado – métodos Padrão e avançado; 
− Risco Operacional – métodos básico, padrão e avançado; 
− Principais evoluções regulamentares recentes. 

• Impactos decorrentes das novas Diretivas de Capital; 

• Oportunidades de otimização de Capital; 

• Desafios à condução do negócio bancário num contexto de 

escassez de Capital. 

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Conhecer as principais regras para cálculo de 

requisitos de Capital para Risco de Crédito, 

Risco de Mercado e Risco Operacional de 

acordo com os diferentes métodos 

alternativos aplicáveis. 

• Conhecer as variáveis fundamentais para 

cálculo de Fundos Próprios; 

• Conhecer os impactos decorrentes da 

aplicação das novas diretivas de capital.

Destinatários

De destacar os quadros técnicos de Direções de Risco, Direções de Contabilidade ou Direções Financeiras, assim como 

quadros de Direção de áreas comerciais que pretendam alinhar processos de negócio a uma perspetiva de alocação ótima 

de capital.

A atividade bancária enfrenta 

atualmente um novo paradigma de 

gestão assente num elevado nível 

de capitalização e baixos níveis de 

alavancagem. 

Neste contexto, a condução do 

negócio bancário implica uma 

reflexão estratégica sobre o capital 

e sobre a sua alocação ótima às 

diferentes linhas de negócio. 

Torna-se fundamental um 

conhecimento profundo da 

regulação de requisitos de capital e 

o cálculo de fundos próprios, assim 

como dos diferentes vetores de 

evolução regulamentar que se 

encontram em discussão.

Duração Estimada: 6 horas


