
 

 
MESTRADO 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
GESTÃO DE CRISE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: ESTUDO 

DOCUMENTAL DO CASO BES 
 
 
 
 
MANUEL ANTUNES DA SILVA SANTOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JUNHO - 2015 

 



 

 

 
MESTRADO EM 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
GESTÃO DE CRISE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: ESTUDO 

DOCUMENTAL DO CASO BES 
 
 
 
MANUEL ANTUNES DA SILVA SANTOS 
 
 
 
ORIENTAÇÃO: 

PROF. DOUTOR JOSÉ DIAS LOPES 
 

 
 
 
 

JUNHO - 2015 



I 
 

GESTÃO DE CRISE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: ESTUDO 
DOCUMENTAL DO CASO BES 

 

Resumo 

Os actuais episódios de crises, sobre tudo as financeiras, provocaram uma 

considerável alteração da prioridade atribuída à gestão de crises em todo o 

processo da estratégia empresarial. Nesta era em que as formas de 

comunicação e gestão de crise estão substancialmente evoluídas, surge a 

oportunidade de aproveitar lacunas de avaliação e controlo de riscos para a 

criação, e até mesmo adaptação, de processos de controlo de falhas. 

Relacionando esta temática com acontecimentos recentes da nossa economia, 

surgiu o interesse em abordar e estudar a sequência e medidas de resolução 

do caso Banco Espírito Santos. Esta é portanto uma investigação de carácter 

exploratório e descritivo que teve como objectivo a compreensão de estratégias 

de resolução desta situação de crise financeira, através de observação directa 

e análise de documentação digital do Banco de Portugal, Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários e do website oficial do Grupo Espírito Santo. 

Numa fase inicial a investigação foi mais abrangente, centrando-se, depois, 

gradualmente no caso Banco Espírito Santo. 

Os resultados obtidos revelaram a ineficiência dos processos de regulação 

adoptados pelo Banco de Portugal, e a oportunidade de o melhorar e reinventar 

adaptando o processo de redução de probabilidades de falhas, previamente 

aplicado noutros casos com sucesso. 

Palavras-chave: Gestão de Crise, Gestão de Risco, Comunicação de Crise, 

FMEA 
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 Abstract 

The recent big crisis events have changed the priority given to crisis 

management in the whole process of business strategy. The way 

communication and crisis management were improved, led the opportunity to 

take advantage of some gaps in risk management, creating and even adapt the 

Failure mode and effects analysis. 

Connecting this theme with some recent events in our economy, I became 

interested to study the sequence and resolution measures used at Espírito 

Santo Bank case. So this is an exploratory and descriptive research that aims to 

understand the resolution of a financial crises strategies, through direct 

observation and analysis of digital documentation provided by Banco de 

Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários and Espírito Santo 

Group. Initially the research was broader, and then focused in the Portuguese – 

Banco Espírito Santos case. 

The results showed the inefficiency of regulatory processes adopted by Banco 

de Portugal, and an opportunity to improve and innovate it by applying a 

successful processes of failure mode and effects analysis (FMEA), used in 

several areas. 

Keywords: Crisis Management, Risk Management, Crisis Communication, 

FMEA 
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Introdução 

A actual conjuntura económica, provocou uma profunda alteração na 

importância atribuída à gestão de crise. A sua aplicação poderá estar 

associada a fenómenos de magnitude elevada, tais como desastres naturais, 

terrorismo, fraude, destruição de intencional de recursos, mas também 

fenómenos de menor impacto para a organização como por exemplo a 

ausência de um trabalhador fundamental na linha de produção, ou mesmo uma 

falha de energia (Spillan, 2003). 

A problemática desta investigação prende-se com a resolução de situações de 

crise em instituições financeiras, mais concretamente de instituições que 

envolvam risco sistémico na sua actividade. Pretende-se determinar quais os 

factores condicionam as opções de resolução de crise em situações de 

redução de solvabilidade no sector bancário e determinar se a implementação 

do Modelo de Avaliação de Risco (MAR) no âmbito do processo de supervisão 

da Banca, gerido pelo Banco de Portugal (BdP), influenciou os resultados 

obtidos na resolução adoptada pelo Banco Espírito Santo (BES) e Grupo 

Espírito Santo (GES). 

Pretende-se ainda verificar quais os benefícios da possível aplicação do Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) na gestão de risco e sector bancário, 

comparando as suas semelhanças e diferenças com o ring-fence aplicado pelo 

GES ao BES. 

Na sequência da definição da problemática e dos objectivos de investigação, 

concluir-se-á que lacunas podemos enumerar no processo de avaliação de 

risco caso do BES, qual a validade da aplicação do FMEA na organização, e se 

as estratégias de gestão de crise foram as mais adequadas. 
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Optou-se por uma pesquisa qualitativa, baseada num estudo de caso 

documental. O carácter é exploratório e descritivo, e o estudo apresentado será 

estruturado em quatro partes.  

No capítulo seguinte, fez-se a revisão da literatura sobre o tema em estudo e 

as suas diferentes áreas de incidência. Em segundo lugar, será apresentada a 

metodologia a utilizar, a análise e recolha de dados, bem como uma 

caracterização da empresa utilizada no estudo de caso. Posteriormente 

verificar-se-á a aplicação do estudo de caso, bem como a discussão dos 

resultados obtidos que dão resposta às questões de pesquisa. Por fim, serão 

apresentadas as conclusões e limitações da investigação, bem como algumas 

sugestões para pesquisas futura. 
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1. Revisão de Literatura 

1.1. Gestão de crise 

Todas as crises revelam-se únicas ou inimitáveis. No entanto, existe uma 

tendência na repetição dos mesmos erros por parte dos gestores das 

empresas na resolução de situações inesperadas (Lalonde, 2007). Definir e 

compreender o significado real do termo crise é o ponto mais importante para o 

processo de gestão de crise na empresa (Steven & William, 2003). Crise 

define-se como um fenómeno com baixa probabilidade de ocorrência e 

possíveis graves repercussões para a organização (Pearson & Clair, 1998).  

Este tipo de fenómenos ou acontecimentos caracterizam-se por possuírem um 

poder destrutivo na estrutura interna e externa de uma organização, e pela 

possibilidade de ocorrência em qualquer tipo de organização, seja esta não-

governamental, governamental, sem fins lucrativos ou multinacional. Nenhuma 

empresa ou entidade está imune a uma crise, verificando-se ser muito raro a 

inexistência de uma situação de crise no ciclo de vida de qualquer empresa – 

pequena, média ou grande (Fearn-Banks, 1996; Monteiro, 2014). 

Desde os anos 80 que a área de gestão de crise é marcada por duas principais 

tendências: planeamento da gestão de crise e análise das contingências 

organizacionais durante uma crise (Lalonde, 2007). Pretende-se, assim, 

identificar e prever áreas de maior risco de ocorrência de crises, desenvolver 

acções e medidas preventivas evitando que uma emergência se transforme ou 

evolua para uma crise, e por fim caso a crise esteja instalada, minimizar a sua 

propagação. (Preble, 1997) 
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O objectivo do plano de gestão de crise é permitir que a empresa sobreviva à 

crise ou situação inesperada, mantendo a sua reputação e activos intactos. 

Consequentemente a elaboração do plano de gestão de crise de cada 

empresa, vai depender dos pontos considerados críticos ou de maior risco 

(Steven & William, 2003). Os dois pontos mais importantes e que devem ser 

transversais a todos os planos são a prevenção e capacidade de resposta. 

Uma vez auditadas todas as fragilidades de um sistema ou empresa, pode ser 

criado ou adaptado um eficiente plano de reposta e comunicação de crises  

(Bernstein, 2013  in Davis, 2013). 

Antes mesmo da elaboração da estratégia de gestão de crise, essa 

responsabilidade deverá ser atribuída alguém que acompanhe todo o processo 

e que a implemente de uma forma eficiente na organização (Steven & William, 

2003; Zehir & Yavuz, 2014). Considera-se que as fases do processo de gestão 

de crise são (Steven & William, 2003): 

(1) A identificação do risco 

(2) Avaliação de risco 

(3) Planeamento e prevenção de crise 

(4) Mobilização e Resposta 

(5) Recuperação 

(6) Testar a estratégia 

A ética na Gestão de Crise é um campo subdesenvolvido e essencial para a 

evolução da prevenção e resolução de fenómenos inesperados. Efectivamente, 

é elevado o número de situações éticas com que a Gestão de Crise tem sido 
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confrontada, e é crescente o montante de investimento que tem sido utilizado 

para a sua resolução (Sandin, 2008). 

Seeger e Ulmer (2001) e Simola (2003) focam-se apenas na gestão de topo, 

em concreto nos CEO’s e na virtue ethics, e segundo Sandin (2008) não será 

suficiente para o desenvolvimento de uma eficiente gestão de crise corporativa 

ética. Apesar disso, considera que se encontram no sentido correcto. 

Relativamente a Simola, considera que a principal falha deve-se ao facto de 

considerar que a prevenção ética deve ser aplicada no decurso de uma crise, 

que surge em oposição a uma política de precaução e previsão de crises.  

A ocorrência de crises limita as virtue ethics e a ethic of care. Devido à sua 

natureza, raridade e difícil previsão, Sandin (2008) considera que se torna 

realmente complexa a aplicação de códigos de ética na resolução de crises. 

Verifica-se que existe um elemento preferencial transversal a alguns autores, 

que é a aplicação de soluções éticas tradicionais - da esfera pessoal, tais como 

a demonstração de respeito, coragem e honestidade para com os stakeholders 

(Bauman, 2011; Sandin, 2008; Simola, 2003). 

1.2. Comunicação de crise 

Umas das importantes técnicas de resolução de crises é a comunicação de 

crise, que tem como principal objectivo a definição de metodologias e 

processos que facilitem a actuação e comunicação perante uma situação de 

crise (Dinardo, 2002; Monteiro, 2014). 

Uma crise pode afectar a legitimidade de uma empresa, uma vez que a 

percepção do cliente é influenciada pelos media. A ocorrência de uma crise 

com efeitos económicos ou ambientais nefastos para os stakeholders, desperta 
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interesse nos media, em reportar a situação e identificar culpados. Este facto 

reforça a importância da capacidade de comunicação (e da sua gestão) por 

parte de uma empresa. A organização que não tiver uma comunicação 

adequada, perde o controlo da situação. É por isso fundamental, que a 

comunicação de crise esteja presente na estratégia de qualquer empresa ou 

gestor. Assim, os colaboradores que integrem uma equipa de gestão de crise, 

devem ter skills de comunicação de crise eficazes (Fearn-Banks, 1996; 

Ramsay, 1999). Dinardo (2002) acrescenta que utilizar two-way 

communications, poderá ser uma mais-valia para as organizações e lesados, 

uma vez que permite a troca de conhecimento e experiencias que facilitam a 

resolução de crises. 

Desta forma a aplicação da comunicação de crise irá dotar qualquer 

organização ou gestor de responder atempadamente às características e 

comportamentos do mercado onde se insere. Não há soluções imediatas ou 

pré-concebidas, uma vez que todas a situações inesperadas tem as suas 

características e especificidades. A solução adequada para cada crise vai 

depender da tipologia da empresa, da sua preparação para estes fenómenos, 

da própria crise e do ambiente interno e externo onde a empresa se insere 

(Monteiro, 2014). 

Com a evolução tecnológica, principalmente com o aparecimento de diferentes 

canais como as redes sociais, reduziu-se drasticamente a margem temporal de 

resposta a uma crise. Na ausência de comunicação ou mesmo de 

comunicação tardia, permite-se que seja criada especulação por parte dos 

stakeholders. Esse facto agrava não só a imagem da empresa e gestor, mas 
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também dificulta o seu relacionamento e credibilidade no futuro (Penrose, 

2000). 

Deve-se em primeira instância tornar público, o fenómeno ocorrido e as 

respectivas consequências, assumir a responsabilidade e mostrar 

disponibilidade e empenho na sua resolução. Este facto permitirá que todas as 

partes envolvidas se sintam incluídas e que acompanhem todo o processo de 

resolução da crise (Mccray, Gonzalez, & Darling, 2012; Monteiro, 2014; 

Penrose, 2000). 

Relativamente à relação da comunicação de crise com o sector da banca, o 

rigor e disciplina dos mercados financeiros é mais forte quando há uma 

divulgação pública, transparente e internacional do desempenho bancário 

(Toby, 2010). 

1.3. Evolução da Gestão de Crise nas empresas 

Apesar do esforço continuo no desenvolvimento de estudos de resolução de 

crises organizacionais, não há um modelo ou solução perfeita e aplicável a 

todos os casos. Duma crise organizacional surge a oportunidade de melhorar a 

estratégia da gestão de crise da organização, pelo que se torna realmente 

importante a aquisição de conhecimentos através de um desempenho menos 

conseguido ou resolução de situações menos positivas. Muitas das situações 

de crise poderiam ser evitadas ou minimizadas se as organizações e 

colaboradores utilizassem acontecimentos passados para melhorar a 

adaptabilidade da empresa a situações futuras. A maioria dos desastres 

organizacionais ocorre por causas previsíveis, mas não considerados como 

prioritários por empresas e gestores (Carmeli & Schaubroeck, 2008). 
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Apesar de se conhecerem as vantagens da aprendizagem a partir de eventos 

passados, verifica-se que esse histórico é muitas vezes ignorado pelo facto de 

não existirem equipas de gestão de crise (J. Spillan & Hough, 2003), sobretudo 

em empresas de pequena e média dimensão cuja estrutura financeira não 

permite o investimento nessa área (Carmeli & Schaubroeck, 2008; J. Spillan & 

Hough, 2003). 

É cada vez mais frequente o aparecimento de notícias de empresas 

confrontadas com situações de crise. De acordo com o Institute for Crises 

Management há um conjunto de indústrias mais vulneráveis ou propensas a 

situações de risco. Referem-se os sectores médicos, farmacêuticos, de novas 

tecnologias, telecomunicações e bancos como os principais afectados (Institute 

for Crises Management, 2014). 

Dar prioridade à prevenção e identificação de sinais ou ameaças permite às 

empresas readaptarem os seus standards evitando crises (Carmeli & 

Schaubroeck, 2008). Desta forma, os objectivos das empresas devem passar 

por “prevenir que uma emergência se transforme numa crise” e “evitar que uma 

crise se transforme numa catástrofe” (Ramsay, 1999) (Anexo I). 

Estes factos reforçam a importância do líder ser capaz de responder de forma 

eficiente a crises, para ganhar confiança e credibilidade no seio da empresa 

(Carmeli & Schaubroeck, 2008; Senge, 1990). A resposta à crise deverá ser 

dada por alguém que se encontra in loco, e essa pessoa não deverá ser a 

mesma que lidera os interesses corporativos da empresa. A estratégia de 

gestão de crise deverá ser a mais clara e objectiva possível, avaliando 
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eficazmente quando é que uma emergência se transforma numa crise 

(Ramsay, 1999; Toby, 2010). 

Portanto, um dos factores críticos de análise do estado de preparação das 

empresas para enfrentar crises, é a avaliação dos conhecimentos dos líderes 

sobre a própria empresa e potenciais pontos críticos para a ocorrência de 

crises (Pearson & Clair, 1998). Carmeli & Schaubroeck (2008) referem que 

quando um líder demonstra preocupação pelo risco de ocorrência de crises no 

futuro, há uma maior probabilidade da organização promover uma política ou 

programa de gestão de crise. Por extensão, considera-se que a cultura 

organizacional é o principal factor que determina o modo como uma empresa 

vai reagir a uma crise (Mitroff, 1988). 

Watkins & Bazerman (2003) enumera três principais razões para as empresas 

não terem capacidade de prever situações de crise: 

 Vulnerabilidades Psicológicas, que se referem a defeitos cognitivos 

que tornam as ameaças imperceptíveis  

 Vulnerabilidades Organizacionais, que são barreiras internas que 

dificultam a comunicação e diluem responsabilidade por diferentes áreas 

das empresas  

 Vulnerabilidades Políticas, que são falhas sistemáticas que 

influenciam negativamente os processos de decisão  

De seguida, na Tabela I, utilizar-se-ão casos reais de sucesso e insucesso na 

gestão de crise de forma a identificar e percepcionar os pontos críticos de 

sucesso e insucesso em cada uma das situações. 
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Tabela I 

EXEMPLOS DE SUCESSO E INSUCESSO NA GESTÃO DE CRISE 
SEGUNDO VÁRIOS AUTORES 

Autor Caso 
Ponto Critico de Sucesso (PCS) ou  

Ponto Critico de Insucesso (PCI) 

(Simola, 

2003) 

 Contaminação de vidro nos 

produtos alimentares da 

Gerber Food Production 

 Tiroteio num dos pontos de 

venda da McDonald’s 

 PCS: 

o Aplicação de uma estratégia de gestão de crise fundamentada 

numa ethic of justice – que se traduz nos valores morais que 

cada pessoa individual defende  

o E uma ethic of care approach – que se traduz na construção de 

uma relação de confiança entre diferentes partes ao longo do 

tempo 

Ambos influenciaram positivamente a percepção do público em geral 

(Linsley & 

Slack, 

2012) 

 Colapso do Northern Rock 

Bank 

 PCI:  

o Falta de relacionamento estável com os stakeholders, e de 

aplicação de uma ethic of care quebrou a relação de confiança, 

prolongando os efeitos crise 

(Bowen e  

Zheng, 

2015) 

 Defeitos de fabrico nos 

Automóveis da empresa 

japonesa Toyota 

 PCI: 

o Ineficácia e lentidão da comunicação de crise fez com que fez 

com que a organização perdesse a oportunidade de maximizar o 

número de pessoas ajudadas e consequentemente reduzir o 

número de lesados. 

o Adicionalmente a postura eticamente incorrecta diminuiu a 

credibilidade e reputação de marca 

Seeger & 

Ulmer 

(2001)  

 Grave incêndio na unidade 

fabri da empresa Norte 

Americana, Malden Mills, 

conhecida pela criação de 

peças de vestuário com o 

tecido polar 

 PCS:  

o Liderança eticamente correcta, foi fundamental para apoiar a 

gestão de topo a resolver a crise. 

o Identificação dos stakeholders primários (colaboradores) e 

secundários (clientes e media), e a aplicação de uma cultura 

relacional positiva e eticamente correcta Estratégia de 

comunicação fortes com os stakeholders desde o período pré-

crise, proporcionou um importante apoio durante uma crise (por 

parte dos stakeholders). 

o O facto de centrarem a comunicação do pré e pós-crise, numa só 

pessoa (no CEO) 

(Cherny, 

2009) 

 Principais estratégias de 

sucesso utilizadas pela 

Suécia durante a crise dos 

anos 90, para evitar a 

“blanket guarantees and 

liquidity provision” 

 PCS: 

o Clareza no processo e justificação de tomada de decisão 

o O facto de serem politicamente independentes 

o A disciplina de mercado que os gestores devem crise seguir e 

impor para minimizar perdas, e acelerar o crescimento e 

equilíbrio da economia 

Fonte: Elaboração própria 

 



11 
 

1.4. Gestão de crise na Banca 

Na actualidade o sector da Banca atingiu uma dimensão demasiado grande e 

complexa para colapsar. Isto leva a que as nações não permitam o seu 

desmoronamento (Chambers, 2010; Masciandaro & Suardi, 2014). A 

internacionalização dos bancos europeus ultrapassou todos os limites da 

estrutura reguladora, o que limita a capacidade de intervenção dos decisores 

políticos europeus na resolução de problemas em todo o continente. Esta é a 

justificação para o atraso dos reguladores da banca, comparativamente com a 

rápida resposta dos bancos centrais à pressão de liquidez (Pisani-Ferry & Sapir 

2010). Assim, torna-se evidente que uma estrutura mais pequena e menos 

complexa, e num cenário menos global, seria ideal para uma regulação mais 

fácil e eficiente (Chambers, 2010). 

Existem dois principais motivos para se considerar que os problemas na Banca 

são especialmente graves em países em desenvolvimento: “as consequências 

nefastas para as economias locais” e “a influência que pode ter noutros países 

através dos mercados financeiros que estão totalmente integrados” (Goldstein 

& Tuner, 1996). 

A ruptura de um banco gera consequências externas mais negativas do que a 

queda de uma entidade não-financeira. Por exemplo, a recapitalização da 

banca provoca graves problemas aos Governos no cumprimento do défice 

orçamental. Como consequência de uma banca frágil, há um corte no 

financiamento a empresas e aumento dos spreads, afectando sobretudo 

pequenas e médias empresas que têm menos alternativas de fontes de 

financiamento (Goldstein & Tuner, 1996). 
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O estudo publicado por Gerard & Klingebiel (1996), que teve como objecto de 

análise 29 crises bancárias, concluiu que a influência política foi um dos 

factores determinantes num ⅓ das crises. De seguida surgiram factores mais 

flutuantes como a recessão, a variação das exportações e importações, 

variação do défice, entre outros. E por fim, a gestão ineficiente por parte dos 

Bancos. 

Relativamente aos factores mais voláteis dos mercados de países em 

desenvolvimento, requerem-se medidas específicas para reduzir o impacto de 

crises na Banca. Goldstein et al (1996) sugerem a privatização dos Bancos 

públicos, de forma a colocá-los numa posição mais comercial e a incentivar a 

uma taxação mais transparente. Aconselham ainda a que haja uma maior 

eficiência na aplicação de connected lendings, diminuindo o crédito de risco e 

favorecimento de algumas empresas. 

Em simultâneo, é aconselhável que haja um quadro claro de resolução de 

crises e, mais importante do que isso, é a capacidade criativa e de rapidez de 

resposta para fazer face aos cenários imprevisíveis que dela surgem (Pisani-

Ferry & Sapir, 2010). 

Por forma a potenciar essa capacidade de resposta, verificou-se que as 

empresas obtêm um maior Return On Investement (ROE) durante as crises nos 

casos em que, na fase de análise e construção da estrutura da gestão de topo 

de uma empresa, os Chief Risk Officer (CRO) reportam directamente à board 

de administradores, e não ao Chief Executive Officer (CEO) (Aebi, Sabato, & 

Schmid, 2012). 
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Esta estrutura é uma das hipóteses proposta por Aebi et al (2012), em que de 

uma forma geral a gestão de risco e o reporte do CRO são bastante 

importantes para o desempenho de uma empresa durante uma crise. Numa 

estrutura em que o CRO reporte ao CEO, e em que as prioridades do CEO são 

mais dispersas, o programa de gestão de riscos poderá não ter a atenção 

devida. 

Concluindo, apesar de uma estrutura de custos mais pesada os bancos 

apresentam uma performance mais eficiente em cenários de crise, quando é 

feito investimento no qualidade de gestão de risco, na nomeação de um bom 

CRO, e na atribuição do mesmo nível hierárquico a um CEO e a um CRO, 

dotando Banco para dar resposta a qualquer cenário (Aebi et al, 2012). 

A crise financeira mundial fez com que se desenhassem diferentes estruturas 

para a regulação e supervisão bancária. De diferentes investigações realizadas 

resultaram diferentes conclusões, quanto à sua eficácia através da redução de 

riscos bancários (Klomp & Haan, 2012). 

Klomp et al (2012) focaram-se em três questões para investigar a relação entre 

regulação, supervisão e o risco bancário. A primeira, que era saber qual a 

definição de risco bancário, uma vez que não havia consenso sobre o conceito. 

Constatou-se que seria multifacetada pelo que foi elaborada uma tabela (anexo 

II) com diversas medidas de análise, como base em estudos efectuados por 

(Barth, Caprio, & Levine, 2004, 2008 in Klomp & Haan, 2012). A utilização de 

25 indicadores de risco bancário confirmou que o risco bancário é 

multidimensional. Adicionalmente analisaram informação de mais de 200 

bancos em 21 países da OCDE, no período de 2002 a 2008, e chegaram à 
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conclusão que apenas dois factores influenciam a maioria dos riscos bancários: 

capital and asset risk e liquidity and market risk. 

Para que se possa mensurar o risco bancário, torna-se realmente importante a 

sua definição uma vez que se reflecte, por exemplo, nos benefícios que 

reguladores e mercados têm em obter informações necessárias e fidedignas 

em tempo útil. As informações obtidas são triadas e trabalhadas pelos 

reguladores, que decidem o que devem tornar público de forma a não gerar 

pânico no mercado (Garcia & Nieto, 2005). 

De seguida, os autores focaram-se nas consequências de falta de 

homogeneidade da supervisão e regulação do risco bancário. Entre elas 

verificou-se o elevado aumento do risco, aquando da desregulamentação do 

mercado e aquando de uma regulamentação mais restrita nas recompensas 

para os gestores. Relativamente à flutuação de risco é muito superior em 

bancos com risco elevado, e varia de acordo com a estrutura, forma e 

dimensão dos bancos (Francis, Gupta, & Hasan, 2014; Klomp & Haan, 2012). 

Nas últimas décadas assistiu-se a diversas crises bancárias, que levaram a 

opinião pública a construir a ideia de que alguns banqueiros não tomaram as 

devidas precauções para a evitar ou resolver algumas crises. Um dos principais 

motivos que justifica a afirmação anterior, é o facto de não terem sido criadas 

vantagens ou benefícios para os líderes bancários que aplicassem medidas ou 

acções reguladoras e de prevenção (Caprio & Klingebiel, 1996). 

Adicionalmente, o facto de os bancos serem regulados por autoridades cujos 

poderes se sobrepõem, e que mudam frequentemente de mandatos, geram 
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conflitos de interesses dificultando uma evolução sustentável (Kahn & Santos, 

2005). 

Devido à complexidade do sistema financeiro, um único indicador não é 

suficiente para a avaliar o sucesso ou insucesso de resoluções de insolvências 

bancárias. Devem então ser utilizados vários indicadores. (Caprio & Klingebiel, 

1996) sugerem a combinação dos critérios abaixo para avaliação do 

desempenho bancário: 

 Profundidade financeira – Quanto maior liquidez monetária existir numa 

economia, maiores são as oportunidades para um crescimento contínuo. 

 Desenvolvimento da atribuição de crédito real – Um crescimento 

moderado pode indicar que a crise terminou, ao invés de decréscimos 

que representam uma crise de crédito. 

 Taxas de juros dos depósitos e empréstimos – 

As taxas de juro dos depósitos acima de 10% são um forte indicador de 

que o sistema bancário está a passar por dificuldades. A atribuição de 

juros altos é um sinal claro de que a banca está a tentar sobreviver a 

uma crise financeira.  

 Crises/problemas recorrentes após a restruturação da banca – Falhas 

isoladas sugerem que as resoluções aplicadas tiveram sucesso. 

Gerard & Klingebiel (1996) consideram que o cenário ideal é a criação de um 

quadro regulador, que permita ao sistema bancário lidar ou absorver as crises 

com maior facilidade, i.e., com menor risco. Não defendem um sistema 

bancário absolutamente seguro, mas sim um sistema que desempenhe a sua 
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função de intermediação racional e prudente, financiando um conjunto 

diversificado de riscos.   

Garcia & Nieto (2005) consideraram mais importante a atribuição de 

responsabilidades a algumas instituições, do que propriamente uma grande 

número de reguladores. Essa diminuição do número de reguladores 

responsáveis, implicaria a criação de mandatos legais e com objectivos claros 

e mensuráveis, mas consequentemente iria diminuir o risco de desvios de 

regulação e garantir que os reguladores seriam apenas mediadores e não 

protectores de interesses. 

Mais uma vez, o curto-médio prazo, a solução mais fácil é atribuir 

responsabilidade de regulação do mercado a apenas uma instituição, tentando 

garantir a estabilidade financeira do mercado (Garcia & Nieto, 2005). No 

entanto, deve-se ter em conta que a atribuição de responsabilidades 

reguladoras a apenas uma instituição é viável no mercado doméstico, mas o 

mesmo não se aplica quando consideramos um contexto geográfico mais 

disperso (Costa, 2014; Kahn & Santos, 2005). 

1.5. Ring-fencing na Banca 

Na Europa é publicamente reconhecida a necessidade de separar a banca 

comercial das restantes actividades financeiras de risco – ring-fencing 

(Masciandaro & Suardi, 2014). 

O ring-fence tenta responder a alguns problemas actuais, como por exemplo, a 

redução do envolvimento dos contribuintes nas consequências de negócios de 

maior risco dos bancos. Tem por isso, o objectivo de aumentar a fiabilidade da 

banca comercial, e afastá-la de actividades financeiras de maior risco (Cerutti, 
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Dell’Ariccia, & Martínez Pería, 2007; Masciandaro & Suardi, 2014). 

Masciandaro & Suardi (2014) afirmam que o ring-fencing promove a 

estabilidade financeira, facilita a supervisão e disciplina do mercado. 

Do ponto de vista político-económico surgem algumas barreiras quanto à sua 

implementação. Esta depende dos custos políticos e da análise de benefícios, 

que poderá ser mais ou menos manipulada pelos governantes consoante a 

influência dos lobbies bancários. Assim, demarca-se a dificuldade e o atraso 

que estes factores podem representar na “preparação e aplicação destas 

reformas” (Masciandaro & Suardi, 2014). 

Um dos exemplos europeus de ruptura na banca e utilizado nos estudos de 

Wei Choo (2008) foi o Barings Bank, um dos mais antigos bancos comerciais, 

que em 1995 registou uma perda comercial em cerca de mil milhões de 

dólares. Através de uma análise dos relatórios do Banco de Inglaterra verificou-

se que, apesar dos diversos alarmes e avisos reportados nos relatórios da 

empresa, diferentes directores de vários departamentos ignoraram ou 

menosprezaram a sua importância e gravidade não tomando qualquer medida 

correctiva (GBBBS, 1995). 

 “O banco falhou em reconhecer que a gestão intuitiva já não era adequada à 

dimensão da sua operação. (…) Os executivos do banco valorizavam a rapidez 

de resposta, por forma a aproveitar oportunidades de mercado, no entanto não 

estabeleciam sistemas de controlo suficientemente rigorosos e seguros.”  

In (Wei Choo, 2008, p. 37) 

Lui (2011) & Wei Choo (2008) enumeram algumas razões que justificam o 

desprezo pelos avisos ou alertas prematuros: (1) Considerar que o risco é 
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menor, ou aceitável, (2) O sentimento de que a situação é controlável, (3) Não 

quererem expor ou admitir os próprios erros. 

Uma comissão de inquérito governamental Inglês, denominado Independent 

Commission on Banking, que tinha como objectivo a elaboração de reformas 

não-estruturais e estrurais do sector da banca, publicou em Setembro de 2011 

o relatório final referente à situação financeira na zona euro, e recomendou um 

ring-fence na banca de retalho e 10% equity baseline (Lui, 2011). 

Segundo Lui (2011) há um consenso generalizado quanto ao benefício de 

associar agências e balcões a actividades da banca de retalho e de 

investimento, devido à maior independência na tomada de decisões como por 

exemplo na realização de transferências de fundos. Cerutti et al. (2007) depois 

de analisarem o top 100 de bancos internacionais, verificaram que a tendência 

é optar por uma rede de agências e balcões em países de acolhimento cujas 

taxas são mais elevadas e com menos restrições reguladoras (Cerutti et al., 

2007). 

Por outro lado, Lui (2011) refere que as subsidiárias são mais indicadas para a 

banca de retalho, devido ao princípio da responsabilidade limitada e da extensa 

rede local. Uma vez que a casa-mãe (Banco) não está legalmente responsável 

pelas subsidiárias, há uma preferência por aplicar este modelo em host 

countries com algum risco económico (Cerutti et al., 2007). 

Aplicando um ring-fence às provisões, reduz-se a responsabilidade da casa-

mãe em apoiar as suas sucursais. Desta forma, assistimos a uma diminuição 

dos riscos para a casa-mãe caso surja um episódio de crise política ou mesmo 

um processo de insolvência do balcão. Estes factos, aliados à baixa exigência 
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de capital e reservas, fazem com que haja uma preferência pela 

implementação de balcões em países com instabilidade política (Cerutti et al., 

2007). 

1.6. FMEA 

O FMEA é uma técnica que permite prever potenciais falhas, durante um 

processo ou serviço. Uma vez que o seu desenvolvimento e estudo foram 

exaustivos, especialmente para a indústria (produção) há uma forte 

probabilidade de sucesso na aplicação a serviços, associado à minimização de 

riscos (Geum, Shin, & Park, 2011; Teng & Ho, 1996). Verifica-se que a sua 

aplicação a serviços é relativamente fácil uma vez que se adapta à tipologia e 

características de cada organização, através de uma sequência lógica de 

processos (Geum, Shin, et al., 2011) (Anexo III). 

Esta técnica utiliza um processo que confere (1) a probabilidade de ocorrência 

de falhas, (2) o grau de severidade da consequência da falha e (3) a 

probabilidade de detectar a falha antes de ter influência directa no cliente – o 

chamado Risk Priority Number (RPN) (Geum, Shin, et al., 2011; Han et al., 

2013; Teng & Ho, 1996). 

De seguida, na Tabela II, serão esquematizados casos reais de sucesso na 

aplicação prática do FMEA, identificando os pontos críticos de sucesso em 

cada uma das situações. 
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Tabela II 

EXEMPLOS DE SUCESSO NA APLICAÇÃO DO FMEA SEGUNDO VÁRIOS 

AUTORES 

Autor Caso Observações  

(Luo & Lee, 

2012) 

 Aplicação do FMEA a cerca de 

11 empresas em Taiwain, com 

o objectivo de reduzir o risco de 

possíveis falhas do Knowledge 

Management (KM) 

 Importância do foco nos PCI’s 

 Aplicação do FMEA que permitiu 

identificar possíveis falhas, as suas 

causas e respectivos efeitos, 

reduzindo a média de RPN de 300 

para 21 

(Geum, Shin, et 

al., 2011) 

 Aplicação do FMEA - based 

portfolio approach num 

Hospital, de forma a melhorar 

produtividade do seu serviço  

 A aplicação do FMEA permitiu 

aumentar a produtividade, 

identificando dois tipos de 

oportunidades, os modos de 

falha e os modos de inovação 

(Zakarian, 

Wickett, & 

Siradeghyan, 

2006) 

 Análise analítica de uma 

empresa da indústria 

automóvel, através da 

aplicação do FMEA 

 Prever e identificar a qualidade 

do produto em qualquer ponto 

do processo de produção 

Fonte: Elaboração própria 

Adicionalmente aos casos de sucesso mencionados, Geum, Cho, & Park 

(2011) afirmam que bastará incorporar no tradicional modelo do FMEA algumas 

sub-dimensões que tornam possível mensurar as características dos serviços, 

bem como torna-lo mais flexível e adaptável às características dos serviços de 

diferentes áreas de negócio. 
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2. Metodologia e Dados 

Uma vez que existe alguma informação e conhecimento do caso que se está a 

investigar, o estudo de caso é a metodologia indicada, pois facilita a 

compreensão da justificação das decisões tomadas, da forma como foram 

implementadas, assim como os respectivos resultados (Schramm & Mayo, 

1971). Yin (2003) refere que um estudo de caso é a estratégia mais adequada 

quando o investigador tem pouco controlo sobre os eventos, quando o foco 

está direccionado para fenómenos contemporâneos, quando não se pode 

manipular comportamentos relevantes, e quando estão inseridos em algum 

contexto da vida real. Neste caso concreto, a resolução de situações de crise 

em instituições financeiras, cujo objecto de estudo é o Banco Espirito Santo 

(BES). 

Foram utilizados dois métodos de investigação distintos, através da análise de 

documentação digital e observação directa o que atribui a esta investigação o 

carácter qualitativo. 

Na investigação qualitativa, as conclusões e os eventuais descobertas não são 

encontrados por métodos ou procedimentos estatísticos ou quantitativos em 

geral, mas sim como resultado da análise de diferentes reflexões. Pode mesmo 

basear-se em informação quantitativa, no entanto a sua análise será sempre 

qualitativa (Nevado, 2009). 

Este estudo é também de caracter exploratório e descritivo. É exploratório, 

porque pretende investigar e determinar os factores que condicionam as 

opções de resolução de crise em situações de redução de solvabilidade no 

sector bancário. Pode desenvolver hipóteses, mas não tem como objectivo 
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testá-las. Por outro lado, é um estudo descritivo, procura descrever 

detalhadamente um fenómeno no seu contexto natural. Este tipo de estudo 

Descreve a sua natureza e características, e procura obter diferentes pontos de 

vista, de diferentes indivíduos, relativamente aos fenómenos.  

O estudo de caso está associado a questões do tipo “como?” e “porquê?” 

(Baxter & Jack, 2008; Nevado, 2009). 

A pesquisa descritiva deve responder às seguintes questões: a quem? O quê? 

Onde? Quando? Porquê? (Yin, 2003). 

2.1. Caracterização da empresa em estudo – Banco Espirito Santo  

O Banco Espírito Santo (BES) teve origem na loja “Caza de Cambio” situada na 

Calçada do Combro, em Lisboa, por intermédio do seu socio maioritário José 

Maria do Espírito Santo e Silva (Lisboa, 1850-1915) que desde 1869 exerceu 

diversas operações financeiras. Após o seu falecimento, a sua família 

transformou a empresa num Banco, dando início à sua expansão nesse sector 

em território nacional, e posteriormente a nível internacional (BES, 2013). 

Com mais de 140 anos de história, o BES tornou-se um dos maiores bancos 

privados de Portugal, com uma abrangência tal que exercia actividade na 

banca comercial, de investimento, outras instituições financeiras, gestora de 

fundos, corretoras, entre outras). Chegou mesmo a ser a segunda maior 

instituição em termos de activos líquidos (cerca de 81M €, em Março de 2011). 

Para ilustrar a sucessão de acontecimentos a partir de 2012, é utilizada a figura 

abaixo que contem informação da edição online do Diário de Notícias (Lusa, 
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2014):

 

Procedeu-se então ao aumento de capital, que a 3 Agosto se revelou 

insuficiente, levando a ESFP a admitir incapacidade para honrar compromissos 

e avança com o pedido de insolvência. 

Face a estes factos o Primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, 

informou que o Banco de Portugal iria tomar as devidas medidas para garantir 

2012 

•Na sequencia das investigaçõe do caso "Monte Branco",  Ricardo Salgado corrige a sua declaraçao de 
rendimentos de 2013, devolvendo ao estado cerca de 4,3milhões de euros. 

2013 
•É conhecida a intensa disputa entre Ricardo Salgado e José Maria Ricciardi pella liderança do grupo 

2014 

•A 15 de Maio deste ano regista-se a dissoluçao da holding BESPAR que deu origem ao fim da relação da 
Espirito Santo Financial Group (ESFG) e o histórico parceiro Crédit Agricole 

•Dia 21 , é comunicado o aumento de capital do BES  que revelou a existencia de graves irregularidades nas  
contas  da ESI, que neste momento tinha a intenção de reorganizar e desalavancar  o grupo 

Maio 

•Posteriormente o Estado angolano, dá garantia  de cerca de 4,2 mil milhões de euros para proteger o BES 
Angola de possiveis incumprimentos das empresas  angolanas 

Junho 

•Dia 11 de Junho, o aumento de capital foi totalmente subscrito e no  dia 17 as novas  acções começam a ser 
negociadas 

•O ESFG anuncia a suspensão da negociação de acções e obrigações em Lisboa e Luxemburgo devido a 
dificuldades do ESI 

 

Julho 

•CMVM levanta  a suspensão da negociação das ações do BES, mas as mesmas continuam a desvalorizar, 
levando o regulador a cessar vendas a descoberto 

•Mais tarde Vitor Bento é eleito presidente executivo do BES 

•Dia 30 o BES divulgou a um prejuízo record de 3.577,3 milhões de euros entre Janeiro e Junho deste ano 



24 
 

a estabilidade financeira do país. Após este comunicado o BdP faz um pedido 

de resgate no valor de 4.9mM de euros, anunciando o fim do BES como banco 

privado (Cavaleiro, 2014). 

A resolução possível foi a transferência dos activos não-tóxicos para uma nova 

instituição, o Novo Banco, ao passo que os activos tóxicos permaneceram no 

banco existente. Esta nova instituição manteve a sua administração e será 

vendida com a maior brevidade possível, e os accionistas do antigo BES 

perderam todos os seus créditos ficando donos do bad bank, que entrou em 

liquidação (Ferreira, 2014). 
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2.2. Recolha de Dados 

Sendo o objectivo da investigação, determinar quais os factores de que 

condicionam as opções de resolução de crise em situações de redução de 

solvabilidade no sector bancário, é inevitável a análise do MAR pois um dos 

seus objectivos é “avaliar (…) a adequação das posições de solvabilidade e de 

liquidez e dos respectivos processos de gestão” (Banco de Portugal, 2007, p. 

6). 

Uma das questões que a investigação pretende responder é quais as lacunas 

que se podem enumerar no processo de avaliação de risco e na resolução 

escolhida numa primeira fase para o caso BES (ring-fence). Sendo o FMEA um 

estudo sistemático e estruturado das falhas potenciais ao longo de um sistema 

ou processo, será bastante interessante verificar a sua aplicabilidade na gestão 

de crise em instituições financeiras e perceber se o sistema de detecção de 

probabilidade de falhas detectadas seria eficiente em casos como o do BES. 

 

  



26 
 

3. Análise de resultados 

Devido à rápida evolução do sistema financeiro houve necessidade de ajustar e 

readaptar o processo de supervisão, que passou a privilegiar uma actuação 

mais preventiva ao invés de reactiva. Consequentemente o objecto de 

supervisão passou a ser a avaliação de risco das instituições financeiras. 

3.1. MAR 

De forma a adaptar a sua forma de gestão de supervisão e avaliação de risco, 

o Banco de Portugal criou o MAR, com base nas recomendações do Comité de 

Basileia e do Comité de Supervisores Bancários Europeus (CEBS) entre as 

quais a Pilar 2. Pilar que “inclui o conceito de ‘Processo de Supervisão’, que 

agrega um conjunto de princípios destinados a reforçar a ligação entre o capital 

interno detido por uma instituição e os riscos emergentes da sua actividade” 

(Banco de Portugal, 2007). 

Este novo modelo permitiu não só complementar métodos anteriores, mas 

também uniformizar as tarefas desenvolvidas pelos supervisores, 

materializando as suas avaliações num resultado quantitativo comparável. Por 

fim, promoveu a racionalização de utilização de recursos, uma vez que foca as 

instituições e áreas de maior risco, bem com estabelece a intensidade correcta 

a aplicar nas acções de supervisão de acordo com a prioridade atribuída a 

cada instituição ou área específica (Banco de Portugal, 2007). 

Ao abrigo do MAR, o BdP realizou em Setembro de 2013 um relatório 

complementar ao ETRICC (Exercício Transversal de Revisão da Imparidade da 

Carteira de Crédito dos principais grupos bancários nacionais), o ETRICC2, em 

que avaliou os principais grupos económicos devedores do sector bancário, 
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cuja recuperação dos créditos dependia da criação de receita das suas 

actividades. Este relatório incluiu empresas do ramo financeiro e não financeiro 

do GES, uma vez que o fluxo financeiro advém de ambos os negócios, no 

entanto, não foram detectados desvios de imparidade – que mais tarde se veio 

confirmar ser um PCI. Pelo contrário, o passivo financeiro identificado na da 

Espírito Santo International (ESI) era muito superior à informação 

anteriormente facultada (Banco de Portugal, 2014a). 

Em reposta aos factos acima descritos, o BdP alterou a sua estratégia, que se 

fixou em três eixos: 

“Confirmação da real situação financeira da ESI e identificação das razões que 

estiveram na origem da alteração do seu passivo financeiro; Reforço dos 

mecanismos de governo interno do grupo financeiro; Protecção (ring-fencing) 

do grupo financeiro face aos riscos emergentes do ramo não financeiro do 

GES.” 

In (Banco de Portugal, 2014a, p. 3) 

Relativamente aos resultados da aplicação do ring-fence, quantificados pelo 

BES e auditores externos, e de acordo com a informação facultada a 10 de 

Julho de 2014 pelo BES, o Banco dispunha de capital suficiente para suprimir 

possíveis impactos negativos da exposição a empresas do ramo não financeiro 

do GES. Garantia, portanto, o cumprimento dos rácios mínimos de capital. 

No entanto dia 30 de Junho de 2014, surge novo comunicado em que o BES 

anuncia novos resultados: 

“Anunciou prejuízos, com referência a 30 de Junho de 2014, que ultrapassaram 

largamente os valores previsíveis à luz da informação até então disponibilizada, 
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incorporando uma perda adicional na ordem de 1,5 mil milhões de euros 

decorrente da prática de actos de gestão gravemente prejudiciais aos 

interesses do BES.“ 

In (Banco de Portugal, 2014a, p. 8) 

Resultado deste prejuízo adicional, foi a obrigação de adoptar uma medida de 

resolução. Neste caso concreto, o BdP optou por transferir a maioria da 

actividade do BES para um banco de transição, o Novo Banco, com o objectivo 

de: (a) “Minimizar a deterioração de valor da instituição”; (b) “Assegurar a 

protecção dos depósitos de particulares e de empresas no Banco Espírito 

Santo, S.A.”; (c) “Assegurar a protecção dos créditos concedidos pelo Banco 

Espírito Santo, S.A., além de outros activos”; (d) “Salvaguardar a continuidade 

dos serviços financeiros prestados pelo Banco Espírito Santo, S.A. aos seus 

clientes e ao público em geral”; (e) “Manter a estabilidade e a confiança no 

sistema financeiro nacional”; (f) “Salvaguardar os interesses dos contribuintes e 

do erário público” (Banco de Portugal, 2014b, p. 6). 
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4. Conclusões, Contributos, Limitações e Investigação Futura 

Uma vez que as crises em instituições financeiras que envolvam risco 

sistémico é, comum e recorrente em vários países, esta investigação ganha 

alguma relevância do ponto vista científico e managerial relevance. Isto porque 

por readapta o FMEA a sistemas financeiros, e fenómenos actuais e 

recorrentes a economia. 

Após a elaboração e aplicação ETRICC2 (exercício de análise dos planos de 

negócio de clientes relevantes do sistema bancário por parte do BdP) concluiu-

se que houve lugar a omissão contabilística nos relatórios do BES, confirmando 

a ineficiência do modelo de avaliação de risco uma vez que não preveniu a 

omissão de informações contabilísticas, fulcrais para uma avaliação e controlo 

correcto. Este facto é confirmado pelo próprio MAR que avalia um sistema de 

controlo deficiente ao nível das linhas de reporte, quando são insuficientes para 

a dimensão e complexidade da actividade desenvolvida neste caso pelo GES. 

Adicionalmente, a forma como todo processo do caso BES foi gerido, a 

constante troca de Administradores, e a comunicação do Presidente da 

Republica com informações não fidedignas, provocaram uma catastrófica 

aversão por parte do mercado ao sistema financeiro Português, agravando a 

situação que o país atravessava. Confirma-se que a aplicação do ring-fence 

não é uma solução viável, perante desconhecimento da real exposição dos 

riscos e garantias do BES ao GES. 

À semelhança dos pontos críticos de insucesso que se verificaram nos 

exemplos utilizados na revisão da literatura, o PCI do caso BES também se 



30 
 

deve à falta de virtue ethics e a ethic of care  na forma de gestão ruinosa, e 

como benefícios e interesses pessoais ou familiares. 

Sugere-se a aplicação do FMEA como forma de prevenção de falhas na 

avaliação e gestão de risco, transversal e aplicável a todas as áreas de 

negócio. Permitiria a atribuição de um RPN a todos os potenciais riscos de 

ambas as áreas (financeira e não-financeira), facilitando a sua análise e 

hierarquização e finalmente promovendo a transformação das ameaças em 

oportunidades de criação novos modelos de controlo e gestão de risco, que 

actue de forma eficiente e em tempo útil. 

Comparativamente com o objectivo da investigação, a redução da 

probabilidade de falhas no MAR, e de acordo com os exemplos de sucesso 

apresentados anteriormente, a aplicação do FMEA teria grandes de 

probabilidades de sucesso. 

A presente investigação teve algumas limitações, que poderão incentivar a 

elaboração de investigações futuras. A primeira limitação prende-se com a falta 

de aplicação em casos reais de um modelo de FMEA com o objectivo de 

diminuir a probabilidade de falhas em sistemas de gestão de crise no sector da 

Banca. A segunda, é o contexto ou conjuntura económica dos exemplos 

utilizados para demonstrar a fiabilidade do FMEA ser totalmente diferente da 

situação Portuguesa. O tempo de formação e aplicação deste método seria 

demasiado longo, para a celeridade necessária para uma resolução eficiente. 

Por fim, a aplicação do FMEA estava centrado apenas na redução de 

probabilidade de falhas na avaliação de risco em empresas pertencentes ao 

GES, no entanto seria realmente interessante a sua aplicação também a 
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stakeholders externos como, por exemplo, a fornecedores. Assim, aumentaria 

exponencialmente a probabilidade de aumento de eficiência em todo o 

processo. 
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Anexo I : Estratégia de Gestão de Crise 
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Anexo II – Medidas de supervisão e regulação bancária 
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Anexo III – Procedimento do FMEA 
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