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Introdução

Os bancos assumem uma posição dominante no conjunto do setor financeiro e
desempenham, igualmente, um conjunto de atividades que têm uma importância
essencial e determinante no funcionamento da economia.
Sendo assim, as entidades governamentais e reguladoras têm vindo a tomar
medidas com vista a delimitar a sua atuação, como é o caso da adoção das normas internacionais de contabilidade e das normas estabelecidas no âmbito dos
Acordos de Basileia, aplicáveis pela maioria dos países, nomeadamente os países de economias mais desenvolvidas.
Após a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em 1 de
janeiro de 1986, os bancos e demais instituições de crédito e outras instituições
financeiras, incluindo as empresas de seguros, passaram a ficar sujeitas às normas comunitárias, designadamente as normas prudenciais e de supervisão.
Para o efeito, os respetivos planos de contas foram objeto de sucessivas alterações, algumas de caráter pontual e outras de natureza estrutural, como aconteceu, por exemplo, com a publicação do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, de 19
de julho de 2002, e legislação complementar, que estabelece a adoção das normas internacionais de contabilidade no território da União Europeia.
A contabilidade, que regista os factos patrimoniais e extrapatrimoniais ocorridos nas organizações, constitui, indubitavelmente, o espelho da atividade que
desenvolvem, quer pertençam ao setor financeiro, quer pertençam a outros setores económicos.

O cumprimento das normas emanadas das autoridades competentes assume
uma importância vital nas instituições financeiras e não financeiras, não só para
a própria gestão e seus acionistas, mas também para o público em geral e os
mercados financeiros, porquanto é fundamental que as peças contabilísticas
publicadas evidenciem uma situação real, verdadeira e apropriada da sua situação económica e financeira.
Ora, a atividade bancária encontra-se sujeita a um ambiente de mudança
acelerada como nunca aconteceu, fruto dos avanços espetaculares das novas
tecnologias e cuja evolução continua a processar-se a ritmos de forte celeridade
e imprevisibilidade.
Com efeito, a internet, o telemóvel e outros meios tecnológicos existentes, e
outros que estão a surgir, de forma rápida e surpreendente, no dia-a-dia,
continuam a revolucionar e a dinamizar as operações financeiras, as quais têm
um cariz cada vez mais vincadamente internacional e global.
Este livro, Bancos – Normativos, Contabilidade e Gestão, que constitui em
certa medida um complemento da obra Gestão de Instituições Financeiras (ver
bibliografia), tem como objetivo a exposição sistematizada, pedagógica e alicerçada da contabilidade financeira e analítica das organizações bancárias, inserindo-a numa perspetiva da sua gestão e regulamentação, está estruturado em
três grandes partes:
⎯ Introdução ao setor financeiro.
⎯ Contabilização de operações bancárias.
⎯ Contabilidade analítica e gestão orçamental.
Como se mencionou na 1.ª edição deste livro (fevereiro de 2015), foram publicados pelas autoridades comunitárias vários preceitos legislativos sobre as instituições de crédito e sociedades financeiras, transpostos depois para a ordem
jurídica nacional, abrangendo os seguintes aspetos:
⎯ Requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas
de investimento;
⎯ Acesso à atividade das instituições de crédito e supervisão prudencial das
instituições de crédito e empresas de investimento;
⎯ Atribuições específicas do Banco Central Europeu no que diz respeito às
políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito;
⎯ Quadro de cooperação, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão,
entre o Banco Central Europeu e as autoridades nacionais competentes e
com as autoridades nacionais designadas;
⎯ Enquadramento para a recuperação e a resolução das instituições de crédito e das empresas de investimento.

Ésta legislação está adequadamente inserida no Regulamento Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que estabelece as condições de
acesso e de exercício de atividade das instituições de crédito e sociedades financeiras.
Nesta 2.ª edição, introduziram-se, a par de melhorias pontuais, atualizações
de matérias que envolvem diplomas regulamentadores da atividade financeira,
especialmente no tocante à recuperação e resolução das instituições financeiras
atrás referidas.
Por outro lado, alguns assuntos foram objeto de desenvolvimentos mais alargados, que se julgou serem pertinentes, na medida em que proporcionam o acesso
a um conhecimento mais abrangente e específico que esta obra se propõe disponibilizar.
O autor espera que as matérias aqui abordadas possam contribuir para um
maior enriquecimento do conhecimento dos leitores, em particular dos estudantes e dos profissionais ligados às empresas bancárias, instituições de crédito e
outras empresas de natureza marcadamente financeira.
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Parte I

INTRODUÇÃO AO
SETOR FINANCEIRO

Capítulo 1 – Considerações gerais

Após a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia em 1 de
janeiro de 1986, formando-se a Europa dos Doze, assistiu-se a grandes transformações em todos os setores económicos nacionais, incluindo o setor financeiro.
Por outro lado, no panorama internacional, sobretudo a partir de meados do
século XX, registaram-se várias tendências que vêm marcando a atividade
financeira, desde a internacionalização e desintermediação até à parabancarização e automatização. No final do século passado, surge a globalização.
A atividade financeira está também em permanente mutação. As abordagens
quanto a produtos e serviços, válidas num determinado momento, nada garantem
que sejam válidas amanhã ou daqui a algum tempo, pelo que as instituições bancárias e financeiras têm de estar atentas e preparadas para responder a novos
desafios. Assim, compete às instituições encarregadas da sua supervisão e regulação acompanhar de perto estas alterações.
Na evolução recente da atividade financeira nacional, é possível identificar
quatro períodos distintos. Após o período de 1957 a 1974, em que prevaleceu a
especialização bancária, o período de 1974 a 1983 foi marcado pelas nacionalizações dos bancos, a que se seguiu o período de 1983 a 1998, em que surgem
diversas instituições parabancárias. No período após 1998, desaparecem as
moedas nacionais dos Estados-Membros que adotaram o euro e, recentemente,
alguns Estados-Membros defrontam-se com as dívidas soberanas contraídas no
exterior, com os respetivos reflexos na atividade financeira.
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As autoridades monetárias na União Europeia são o Banco Central Europeu
(BCE), que é o banco emissor para a zona euro, o Sistema Europeu de Bancos
Centrais (SEBC), o Eurosistema e os Bancos Centrais Nacionais.
O sistema financeiro português é constituído pelo Banco de Portugal, bancos,
caixas agrícolas, caixas económicas e outras instituições de crédito, sociedades
financeiras, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, empresas de seguros e fundos de pensões. Na segunda metade do século passado, este
sistema sofreu importantes alterações, sobretudo devido à integração de Portugal
na União Europeia.

§ 1. Situação do setor financeiro
1.1. CARATERIZAÇÃO
É um facto que o setor financeiro desempenha uma missão essencial e
imprescindível no funcionamento da economia de qualquer país. Não seria exequível nem possível os agentes económicos efetuarem transações entre si sem a
intervenção do setor financeiro.
Em Portugal, este setor é constituído pelo Banco de Portugal, bancos, caixas
agrícolas, caixas económicas e outras instituições de crédito, sociedades financeiras, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, empresas de
seguros e fundos de pensões.
Com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em 1 de
janeiro de 1986 e com a sua posterior integração financeira, vários diplomas vieram regulamentar a atividade daquelas instituições.
Tudo isto sucedeu num contexto marcado pela revolução dos meios tecnológicos, proliferação de inúmeros concorrentes na área financeira, criação de
variadíssimos produtos e serviços financeiros e, ainda, pelo fenómeno da globalização financeira surgido no final do século XX.
Presentemente, os clientes das instituições financeiras podem eles próprios
fazer, a partir de sua casa, ou da empresa onde trabalham, ou de qualquer outro
lugar, as operações que pretendem efetuar, nomeadamente operações de transferência de fundos, operações de compra ou venda de produtos financeiros e operações de bolsa.

considerações gerais

A atividade bancária e financeira está igualmente envolvida num ambiente de
desregulamentação e de mudança acelerada como nunca aconteceu, fruto dos
avanços portentosos e céleres das novas tecnologias, além de que os clientes têm
conhecimentos cada vez mais avançados e sólidos e, por consequência, são também mais exigentes. Tudo isto se passa, não só a nível nacional, mas também a
nível internacional e mundial.
O homebanking, a internet, o banco telefónico e outros meios vão certamente
continuar a revolucionar, num prazo relativamente próximo, o desenvolvimento
das operações bancárias e financeiras a curto, a médio e a longo prazos.
E como atuam, neste contexto, as entidades reguladoras e de supervisão para
prevenir eventuais anomalias no setor financeiro?
Perante as dificuldades surgidas, estas entidades têm tomado várias medidas,
através da emissão de normas reguladoras, como aconteceu com a publicação
dos Acordos de Basileia I e II, aplicáveis aos bancos, instituições de crédito e
sociedades financeiras.
Recentemente, face à crise financeira e económica, que surgiu no ano de
2007, com repercussão praticamente em todos os países do mundo, sobretudo
nos Estados Unidos da América do Norte e nos países europeus, as autoridades
competentes de supervisão adotaram um conjunto de medidas para responder à
situação, designado por Acordo de Basileia III.
Tais normas referem a necessidade de as instituições de crédito terem os
capitais próprios suficientes para fazer face aos riscos em que incorrem, evitando assim exposições acentuadas por parte dessas instituições, nomeadamente
aqueles que resultam de alavancagens excessivas, como sucedeu nos últimos
anos, com os resultados negativos que se conhecem. Isto resultou, basicamente,
da prossecução de objetivos de maximização de rendibilidade através do recurso
excessivo a capitais alheios com manutenção do nível de fundos próprios.
Por outro lado, a nível estrito de cada instituição, há necessidade de se saber,
em termos rigorosos e abrangentes, os efeitos quantificados de qualquer operação por si realizada. Por exemplo, na concessão de montantes elevados de crédito, torna-se imperioso conhecer os efeitos resultantes, não só nos domínios da
rendibilidade, solvabilidade e liquidez, mas também do crescimento e segurança
da instituição e, ainda, do seu enquadramento prudencial.
Numa perspetiva macroeconómica, as autoridades monetárias, ao analisarem
a evolução da massa monetária, cuja influência é largamente determinada pelas
carteiras de depósitos das entidades captadoras de poupança, devem tomar medidas atempadas, a fim de contrariar, assim, possíveis agravamentos no domínio
da inflação, do emprego e de outras variáveis macroeconómicas.
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Para o efeito, as entidades bancárias e financeiras são obrigadas a adotar sistemas contabilísticos e estatísticos apropriados, com a finalidade de fornecer ao
seu banco central nacional a competente informação, designadamente as Estatísticas Monetárias e Financeiras, as Estatísticas das Operações com o Exterior,
as Estatísticas Cambiais, a informação exigida pelos Acordos de Basileia e os
Relatórios e Contas anuais.
O Banco de Portugal, tal como os bancos centrais de cada Estado-Membro,
após a preparação adequada dessas estatísticas, procede ao seu envio para o
Banco Central Europeu, a quem cabe, entre outras importantes funções, a definição da política monetária e cambial para a zona euro e a emissão de moeda. Por
sua vez, o Banco Central Europeu está vinculado a publicar, periodicamente,
relatórios contendo dados estatísticos sobre a atividade global das instituições
bancárias e financeiras.

1.2. TENDÊNCIAS DA ATIVIDADE BANCÁRIA
Um conjunto de tendências tem marcado o setor financeiro, das quais se destacam a internacionalização, a desintermediação, a concentração, a desespecialização, a titulação, a inovação, a desregulamentação, a parabancarização, a
automatização e a globalização.
 INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização surge após o início da segunda metade do século XX.
Até aos anos 50 os bancos financiavam habitualmente os seus clientes, há muito
instalados no exterior, a partir dos países de origem, numa altura em que a atividade bancária era caraterizada, essencialmente, por receber depósitos e conceder
empréstimos. A internacionalização iniciou-se com os bancos americanos após o
término da 2.ª Grande Guerra Mundial, seguindo-se os bancos nipónicos e europeus.
 DESINTERMEDIAÇÃO

Em alternativa à função tradicional da intermediação, com a atividade de
desintermediação as instituições de crédito põem diretamente em contacto os
detentores de grandes recursos e os seus utilizadores, geralmente empresas com
elevado rating, multinacionais, empresas públicas e outras entidades. Como as
instituições apenas se limitam à montagem técnica das operações, os seus balanços ficam isentos do peso que tais operações iriam ter pelo sistema tradicional.
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Após a introdução, onde aborda o sistema financeiro nacional e da União Europeia, os normativos prudenciais e de supervisão – incluindo os Acordos de Basileia,
garantia de depósitos e branqueamento de capitais –, debruça-se sobre o Plano
de Contas para o sistema bancário e a estrutura do Relatório e Contas de bancos.
Numa segunda fase apresenta a contabilização das operações bancárias mais
habituais e outras destas instituições: desde os depósitos, crédito e títulos, até aos
créditos documentários, operações cambiais e garantias. São também apresentados os registos contabilísticos de base dos derivados financeiros (FRA, swaps,
futuros e opções).
Na terceira e última parte aborda as principais bases em que assenta a contabilidade analítica bancária, assim como a sua gestão orçamental, que assumem,
no seu contexto financeiro, uma grande importância.
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A exposição das matérias abordadas é permanentemente acompanhada com
variadíssimos exemplos e casos práticos, tornando o estudo e a consulta deste
livro mais acessível, interessante e objetiva.
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Este livro apresenta de forma sistematizada e pedagógica a legislação aplicável aos bancos, a sua contabilidade financeira e analítica com o respetivo enquadramento na área da gestão.

Bancos

0

5

Aníbal Campos Caiado

100

95

75

75

2ª Edição
ISBN 978-972-618-998-5

508

25

Revista, atualizada
e aumentada

5

0

25

5

9 789726 189985

Edições Sílabo

0

