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Modelos de Supervisão do Sistema Financeiro

A função do Estado Regulador concretiza, mediante o 
exercício de competências de supervisão e regulação1, uma 
presença indirecta na economia, e implica a assunção de 
um dever público de vigilância e garantia do desenvolvimento 
das actividades económicas numa sociedade de risco2.

Universalmente, as componentes do sistema financeiro 
– instituições, actividades e instrumentos – estão sujeitos 
à intensa e complexa acção reguladora e de supervisão 
de autoridades públicas. Em Angola, três instituições 
desempenham funções de regulação e supervisão no sistema 
financeiro: o Banco Nacional de Angola (BNA), a Comissão 
do Mercado de Capitais (CMC) e a Agência Angolana de 
Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG). 

Os esforços para assegurar o controlo e a eficiência do 
sistema financeiro têm levado a abordagens mais horizontais 
ou transversais de supervisão financeira à volta do mundo. 
Num extremo, alguns Estados fundiram as diferentes áreas 
da supervisão do sector financeiro dentro de uma única 
autoridade, outros Estados estabeleceram estruturas de 
fiscalização com base nos objectivos de supervisão, enquanto 
outros estabeleceram estruturas de supervisão sectorial do 
sistema financeiro. 

No âmbito dos trabalhos de revisão da Lei das Instituições 
Financeiras (LIF) de Angola, iniciou-se um debate sobre 
a estrutura mais apropriada para a supervisão financeira 
nacional. Por conseguinte, o presente relatório propõe- 
-se analisar diferentes estruturas e modelos de supervisão 
usados em diferentes países, no sentido de contribuir para o 
alcance de uma estrutura de supervisão financeira eficiente, 
em particular no que concerne à supervisão comportamental 
das instituições bancárias que operam no Mercado de Valores 
Mobiliários.

1 Em algumas partes deste documento, subentendeu-se a expressão “regulador” igualmente como “supervisor” dada a simbiose de ambas as funções nas atribuições 
dos Organismos de Supervisão.
2 Malaquias, P; Martins, S; Oliveira, C; Flor, P. Modelos de Regulação (ou Supervisão) do Sector Financeiro, citando André Figueiredo: «A Informação Difundida                     
no Mercado de Valores Mobiliários e os Poderes da CMVM: Uma “Nova Dimensão do Direito Administrativo”», in Cadernos dos Valores Mobiliários, n.º 24 – Novembro 
2006 – Edição Especial – 15 Anos CMVM.

Após este capítulo, introduzimos no capítulo II uma breve 
descrição do sistema financeiro, referindo-se os desafios 
que a recente crise financeira originou para o mesmo. O 
capítulo III examina as principais abordagens/modelos de 
supervisão financeira. Por último, o capítulo IV faz um breve 
resumo, com a apresentação de estatísticas, dos modelos 
de supervisão mais utilizados a nível global.

1.Introdução
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A análise do tema proposto neste relatório pressupõe uma 
clarificação da estrutura e do modo de organização do 
sistema financeiro, suas funções, objectivos e a esfera de 
necessidades que justificam a intervenção das autoridades 
públicas.

O sector financeiro é o todo, formado por entidades e 
mercados financeiros, contratos financeiros e liquidez que 
uma jurisdição coloca à disposição das pessoas singulares 
e colectivas. Qualquer sistema financeiro, dos mais 
rudimentares aos mais sofisticados, é como uma esfera 
formada por 3 camadas sobrepostas:
•  O Sistema de Pagamentos – a criação, a transmissão e 
a extinção da liquidez (o dinheiro) que faz mover a economia;

 

 Fonte: Machado, AP

SISTEMA 
DE PAGAMENTOS

SISTEMA 
DE FINANCIAMENTO

GESTÃO
DE RISCOS
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•  O Sistema de Financiamento – formado pelas inúmeras 
formas (soluções de financiamento) de pôr em contacto quem 
tem liquidez em excesso, com quem quer levar por diante 
as suas intenções de investimento, ou de consumo, e lhe 
falta dinheiro para tal; 
•  A Gestão do Risco – onde é efectuada a transferência de 
risco de quem não deseja continuar exposto ao risco, para 
quem esteja disposto a assumir esse risco. Esta camada, 
subdivide-se, por sua vez, em:
– gestão dos riscos “seguráveis” – aqueles a que as 
Companhias de Seguros tradicionalmente se dedicam; 
– gestão dos riscos financeiros – a que todas as actividades 
numa economia moderna se encontram inevitavelmente 
expostas.
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No sistema financeiro (a camada intermédia) são os bancos, 
talvez, a imagem mais visível: neles coexistem valores 
mobiliários e instrumentos financeiros sem natureza mobiliária. 
Mas é o sistema de pagamentos a componente mais delicada 
de qualquer sistema financeiro. Se o sistema de pagamentos 
funcionar mal, a economia ressentir-se-á: são os temidos 
episódios de crise sistémica.

A segurança, a solidez e a estabilidade do sector financeiro, 
exigem um ambiente de sã concorrência, nomeadamente, 
que todas as entidades financeiras estejam sujeitas a níveis 
idênticos de requisitos de capital, à acção de supervisão de 
Autoridades e que prestem informação de forma tempestiva, 
exacta e credível. 

Os sectores financeiros (em especial os sistemas de 
financiamento) evidenciam divergências e especificidades 
notórias de país para país. Tipicamente, os sistemas 
financeiros podem ser distinguidos entre aqueles assentes 
no sistema bancário (bank-oriented) e os sistemas mais 
dependentes dos mercados de capitais (market-oriented). 
Por exemplo, em países como Portugal, Espanha, Alemanha 
ou Japão, o papel das estruturas bancárias de intermediação 
na afectação de recursos é secularmente predominante. 
Nestes países, os bancos desempenham uma função ímpar 
no financiamento da economia. Contrariamente, por razões 
de tradição histórica e de enquadramento regulatório, nos 
EUA ou no Reino Unido os mercados de capitais assumem 
um papel mais relevante no financiamento da economia3.

Na óptica institucional, o sistema financeiro pode ser dividido 
em três principais subsectores: instituições bancárias e 
outras não bancárias especializadas em moeda e crédito; 
instituições de seguros e fundos de pensões; instituições 
não bancárias especializadas na prestação de serviços 
de investimento, nomeadamente sociedades corretoras, 
distribuidoras, gestoras de mercados regulamentados, 
gestoras de organismos de investimento colectivo, etc.

3 O peso dos mercados accionistas é consideravelmente mais acentuado em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Contrariamente, na Zona Euro e no 
Japão as estruturas de intermediação bancária estão notoriamente mais consolidadas. Os mercados de obrigações da dívida pública têm claramente maior expressão 
no Japão, enquanto o financiamento obrigacionista de empresas privadas tem forte expressão nos Estados Unidos e uma evidente atrofia no Japão.
4 A esta realidade, acresce ainda a dos conglomerados financeiros, que são grupos de empresas que prestam serviços nos três subsectores.

No entanto, a fronteira de delimitação entre eles tem-se vindo 
a esbater, fundamentalmente devido a um processo de 
integração de natureza tecnológica, geográfica e funcional. 
As tradicionais actividades creditícia, de investimento 
mobiliário e seguradora estão cada vez mais interligadas. 
Por exemplo, tem-se assistido à expansão da Banca ao 
Sector Segurador, ou a uma forte intervenção da Banca no 
Mercado de Valores Mobiliários. Por outro lado, as empresas 
de seguros como investidoras institucionais, a par da sua 
tradicional actividade de seguro e de resseguro, gerem fundos 
de pensões, participando no capital social de bancos e 
de sociedades gestoras de participações sociais4. A este 
fenómeno, associam-se também a complexidade dos novos 
instrumentos financeiros, a evolução das tecnologias que 
permitem a integração das plataformas de negociação dos 
mercados e o crescente fenómeno de globalização das 
economias mundiais. Ora, somando-se todos estes factores, 
podemos aferir que a tarefa das entidades reguladoras ou 
de supervisão tornou-se mais difícil, no sentido de assegurar 
a segurança jurídica e a legítima confiança.

2. Breve Enquadramento do Sector Financeiro
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Quadro 1 | Os 10 Maiores Bancos de Angola em 2012

 
BANCOS

Quota Ordem Quota Ordem Quota Ordem Valor (MAZK) Ordem Taxa Ordem

BAI 15,7% 1 9,1% 2 19,5% 1 12,082 3 12,0%

8,0%

30,0%

52,0%

13

14

3

1

14,9% 2 22,9% 1 15,8% 3 7,211 4BPC

13,1% 3 5,3% 5 16,5% 2 23,899 1BFA

11,3% 4 7,3% 3 13,3% 4 19,646 2 25,0% 5BIC

5,4% 5 6,7% 4 6,0% 5 6,154 6 16,0% 9BPA

3,4% 6 3,0% 8 3,5%

-

7

-

4,872 7 16,0% 8

BDA 3,3% 7 3,3% 6

SOL 3,1% 8 2,8% 9 3,9% 6 3,465 8

2,833 9

26,0% 4

BMA

2,8% 9 3,2% 7 2,9% 9 2,759 10 14,0% 11BNI

BCGTA 2,8% 10 1,6% 11 2,9% 10 6,677 5 21,0% 6

Fonte: Relatório Banca em Análise, Deloitte

RENTABILIDADEACTIVO TOTAL
LÍQUIDO 

CRÉDITO SOBRE
CLIENTES

DEPÓSITOS RESULTADO LÍQUIDO 

2.1 O Subsector Bancário 

Em Angola, a definição legal de uma empresa como instituição 
financeira bancária está plasmada na Lei n.º 13/05 de 30 de 
Setembro (Lei das Instituições Financeiras), que considera que 
são bancos as empresas cuja actividade principal consiste em 
receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis, 
a fim de os aplicar por conta própria, mediante a concessão 
de crédito.

Historicamente, a delimitação do âmbito das actividades de 
intermediação financeira autorizadas aos bancos é um dos 

domínios em que a acção regulatória mais intensamente se 
fez sentir. Os Estados Unidos e o Japão são exemplos de 
casos notáveis em que a segmentação legal da actividade 
bancária conheceu grande intensidade ao longo do século XX. 
Com a promulgação do Financial Services Modernization Act, 
também conhecido por Gramm-Leach-Bliley Act, o sistema 
bancário norte-americano passou a operar num quadro 
de grande liberdade de actuação em todo o espectro dos 
serviços financeiros. Em Angola, o sector bancário encontra-
-se em forte expansão, principalmente desde o período que 
se seguiu ao da guerra civil. Segundo dados do BNA, existem 
23 instituições financeiras bancárias a operar no país.
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A especialização e a segmentação são uma opção estratégica 
de muitos bancos, que deliberadamente optam por explorar 
nichos de mercado ou manter uma dimensão relativamente 
reduzida, quando comparados com as grandes instituições 
bancárias.

Na Europa Continental, após o termo da Segunda Guerra 
Mundial (1939 – 1945), as estruturas bancárias evoluíram, 
embora não homogeneamente, para modelos de banca 
universal – universal banking. Num sistema de banca universal, 
os bancos são autorizados a desenvolver um modelo de 
negócio que cobre a totalidade do espectro de serviços 
financeiros.

Entretanto, a segmentação tradicionalmente mais vincada 
no domínio da actividade bancária assenta na segregação 
entre banca comercial (banca de retalho) e banca de 
investimento. Está em causa, essencialmente, a gama de 
serviços prestados em cada um dos segmentos. 

Tipicamente, o negócio da banca de retalho assenta 
nas mais ancestrais tradições da prática bancária5. Uma 
primeira característica é a gama de serviços prestados que 
envolve operações básicas, tais como a disponibilização de 
instrumentos de pagamento e de serviços de pagamento a 
clientes, a captação de recursos sob a forma de depósitos 
– à ordem, com pré-aviso e a prazo – e a concessão de 
crédito a empresas e a particulares, em regra mais centrada 
nos prazos curtos.

A segunda característica essencial da actividade de 
banca de retalho é a adopção de um modelo assente 
em relacionamentos de longo prazo com um elevado 
número de clientes, em que a fidelização da clientela é a 
base fundamental que permite a renovação contínua de 
negócios, serviços e operações. Acresce-se, ainda, que 
a oferta de serviços financeiros intrínseca da actividade 
de banca comercial é tipicamente padronizada, o que não 
significa que não possa envolver níveis significativos de 
inovação e sofisticação.

Por outro lado, o âmbito do negócio da banca de investimento 
é mais recente, tendo emergido gradualmente ao longo do 
século XX, assente em nichos de clientes com necessidades 
específicas de serviços financeiros, designadamente 
indivíduos titulares de elevados rendimentos, grandes 
empresas, multinacionais, investidores institucionais e, 
também, emitentes de dívida soberana. O que distingue os 
Bancos de Investimentos dos Bancos Universais é que a Lei 
não permite que aqueles celebrem contratos de depósito 
à ordem cujos saldos, sendo credores, possuem funções 
monetárias.

Numa acepção restrita, a actividade de banca de investimento 
compreende a prestação de serviços de assessoria na 
montagem de operações de captação de fundos nos 
mercados de capitais, de operações de Project Finance 
ou de fusões e aquisições (M&A), e de outros serviços 
conexos de corporate finance – por exemplo a sindicação 
de financiamentos, a subscrição, colocação e tomada firme 
de emissões de títulos de dívida ou de acções e a contratação 
e negociação em operações de aquisição de empresas. 
Outros serviços típicos da banca de investimento incluem: 
i) Gestão de Activos; ii) Sales & Trading; iii) Financiamento 
Estruturado; iv) Venture Capital & Private Equity; v) Research 
& strategy; e vi) Gestão de Riscos.

2.2 O Subsector Segurador

A actividade financeira consiste também, no que ao 
subsector segurador respeita, na aplicação de poupanças 
no pagamento de prémios de seguros com o objectivo 
de precaver necessidades ou danos futuros. O prémio de 
seguro serve como forma de neutralizar um possível risco 
ou ameaça futura. Vale ainda ressaltar que os objectivos da 
supervisão da actividade seguradora são, essencialmente, a 
protecção dos segurados e a prevenção do risco sistémico.

5 A mais antiga tradição de Banca, na Europa, é a dos Merchant Bankers. Na Banca de Retalho/Banca Comercial, os primeiros passos foram dados à sombra                   
do princípio do “3º interveniente” (uma variante rudimentar de Trade Banking).

2.1 O Subsector Bancário
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2.2 O Subsector Segurador

Segundo a Lei n.º 13/05 de 30 de Setembro, em Angola, 
são instituições financeiras ligadas a actividade seguradora 
e previdência social, sujeitas à jurisdição do Instituto de 
Supervisão de Seguros (denominado agora por Agência 
Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros – ARSEG), 
as seguintes:
•  Sociedades seguradoras e resseguradoras;
•  Os fundos de pensões e suas sociedades gestoras;
•  Outras sociedades que sejam, como tal, qualificadas por lei.

Segundo um recente relatório da KPMG, o mercado segurador 
angolano tem vindo a crescer e a desenvolver-se de um 
modo sustentado e acelerado desde a sua liberalização em 
2000. O número de intervenientes no sector cifrou-se em 
2010 em 10 seguradoras e 21 sociedades de mediação e 
corretagem, o que revela bem o interesse que este mercado 
tem vindo a despertar em Angola e a atractividade do mesmo 
para novos investimentos. O sector dos seguros em Angola, 
em particular nas questões regulatórias, está também sob 
profundas mudanças, destacando-se o recente reforço 
da capacidade institucional da entidade responsável pela 
supervisão e regulação, ARSEG.

2.3 O Subsector dos Valores  
     Mobiliários e outros 
     Instrumentos Negociados
     em Mercados 
     Regulamentados

O mercado de capitais é frequentemente definido como 
um sistema de distribuição de valores mobiliários que visa 
proporcionar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e 
pelo Estado e que viabiliza o seu processo de capitalização. 
É constituído pelas bolsas de valores, corretoras e outras 
instituições financeiras autorizadas. 

Os Mercados regulamentados de valores mobiliários e, 
em especial, as bolsas de valores servem normalmente 
como barómetro da economia. Neste tipo de mercado, 
os principais títulos negociados são os representativos do 

capital de empresas – as acções – ou de empréstimos 
contraídos, via mercado, por empresas – obrigações, papel 
comercial – que permitem a circulação de capital para financiar 
o desenvolvimento económico.

Desde as suas primeiras manifestações, a regulação financeira 
assumiu como objectivo essencial a protecção do investidor.          
O interesse público que justifica a intervenção do Estado nos 
mercados de capitais é precisamente a necessidade de tutelar                
os agentes que, com o investimento das suas poupanças, 
fornecem o elemento (liquidez) essencial para o funcionamento 
eficiente e competitivo desse mercado. É preciso salvaguardar 
a confiança depositada pelos investidores no funcionamento 
eficaz do mercado, mediante uma rigorosa tutela pública dos 
interesses próprios dos investidores.

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é a autoridade 
responsável pela regulação e supervisão do Mercado de 
Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 
É uma entidade independente, tutelada pelo Ministério das 
Finanças, e que persegue os seguintes principais objectivos:
•  Proteger os investidores;
•  Assegurar a eficiência, o funcionamento regular e a 
transparência do mercado de capitais;
•  Prevenir o risco sistémico.

No plano estratégico da Comissão do Mercado de Capitais 
(CMC), visando a promoção do mercado de capitais, prevê-
-se começar com um mercado regulamentado de dívida 
pública, depois seguir para o mercado de dívida corporativa, 
passando pelo segmento dos fundos de investimentos e 
por um mercado para negociar títulos representativos do 
capital das empresas. A Estratégia da CMC prevê ainda a 
dinamização de um mercado para negociar instrumentos 
derivados.

A autoridade de  regulação e supervisão do mercado de 
capitais terá, contudo, de conseguir equacionar da melhor 
forma o trade-off entre a adequada protecção dos investidores 
e a adopção de medidas regulatórias que fomentem o 
dinamismo e a competitividade do mercado.
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2.4 Desafios da Recente Crise 
      Financeira para o Sistema 
     Financeiro

Entre 2007 e 2009 vivenciou-se uma das mais graves crises 
financeiras. Tratou-se de uma recessão à escala global, 
muitas vezes comparada à Grande Depressão dos anos 
30. A Europa e os Estados Unidos foram especialmente 
afectados pela crise financeira e pelos efeitos da recessão, 
cujas consequências ainda são visíveis nas suas economias.
Uma das lições para os supervisores da recente crise 
financeira foi a de que a supervisão dos mercados deve 
ir para além dos seus fins tradicionais. A questão do risco 
sistémico tornou--se um tema central no léxico da actividade 
de supervisão financeira e da reforma da regulação e 
supervisão globais. Os países reconheceram a importância 
de se considerar o risco nos processos de regulação e 
supervisão dos mercados financeiros, sendo que muitos 
deles centraram a reforma da arquitectura de supervisão 
financeira precisamente nessa questão.

Um dos principais consensos gerados pela crise é a 
necessidade de reforçar o pilar macro prudencial6 da 
supervisão, em que o fim último deste pilar é a monitorização 
do risco sistémico no sentido de identificar, prevenir ou 
atenuar os riscos sistémicos que ameaçam a estabilidade 
financeira. Vários países reforçaram-se institucionalmente 
no sentido de satisfazer esta necessidade. Por exemplo, a 
Europa estabeleceu o Conselho Europeu do Risco Sistémico 
(CERS) ou European Systemic Risk Board (ESRB), que gravita 
em torno do Banco Central Europeu (BCE), e três entidades 
responsáveis pela supervisão micro prudencial, baseado 
num modelo institucional, que inclui: a European Securities 
and Markets Authority (ESMA); a European Banking Authority 
(EBA); e a European Insurance and Occupational Pensions 
Authority (EIOPA). Nos Estados Unidos, a reforma legislativa 
sobre a supervisão do sistema financeiro também contemplou 
a criação de uma entidade dedicada à supervisão macro 
prudencial – o Financial Stability Oversight Council (FSOC) 

6 O termo macro prudencial refere-se a análise dos pontos fortes e vulnerabilidades do sistema financeiro como um todo. A avaliação macro prudencial cobre uma 
larga série de informações económicas e financeiras, tais como a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a inflação, a estrutura do sistema financeiro,                   
a qualidade da informação difundida e do quadro regulatório. O termo micro prudencial refere-se a segurança e solidez de instituições financeiras individuais.

–, que funciona como uma rede de supervisores do sistema 
financeiro do país, e está inserido no Departamento do 
Tesouro norte-americano.

Estes arranjos institucionais derivados da crise financeira 
foram acompanhados em muitos países por (tentativas de) 
mudanças nos modelos de supervisão, no sentido de garantir 
o integral funcionamento do sistema financeiro, procurando 
corrigir eventuais falhas de mercado. Cabe, pois, fazer-se a 
análise dos diferentes modelos de regulação e supervisão 
financeira que vigoram a nível global, bem como discutir as 
suas vantagens e os seus inconvenientes.

11
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A origem da regulação financeira deve-se à constatação 
de que não existem mercados perfeitos e que as falhas de 
mercado são inevitáveis. Em Economia, a noção de falha de 
mercado decorre da possibilidade de verificação de desvios 
em relação ao equilíbrio que seria alcançado na presença 
de um mercado perfeitamente competitivo. Assim, uma 
falha de mercado impede que o mercado produza bens e 
serviços em condições eficientes e ao mínimo custo. No 
sistema financeiro, as falhas de mercado tendem a afectar a 
eficiência dos mercados, a solidez do sistema e a equidade 
entre participantes nas trocas. Portanto, a regulação justifica-
se pela necessidade de reprimir a ocorrência ou minimizar 
os efeitos de falhas de mercado. Está subjacente à decisão 
de regulação e supervisão a suposição de que os custos 
gerados por essa intervenção são menos gravosos que 
os custos que seriam originados pela plena manifestação 
dessas falhas de mercado.

A regulação tem como fontes fundamentais as leis e as 
instituições de regulação, a quem não só compete a vigilância 
do acatamento daquelas leis como, ainda, a emissão de 
normas e a fiscalização dos mercados. Em Angola, são 
entidades reguladoras do sistema financeiro o Banco Nacional 
de Angola (BNA), a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) 
e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 
(ARSEG), cada uma dotada de autonomia e independência, 
quer em termos financeiros e patrimoniais, quer em termos 
de gestão e administração. 

A supervisão financeira pode ocorrer a dois níveis: Supervisão 
Prudencial e Supervisão Comportamental.

3.Modelos
  de Supervisão
  do Sector
   Financeiro
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7 Donald Kohn foi, até há pouco, membro do Conselho da Reserva Federal dos EUA e é considerado unanimemente uma das referências em matéria de supervisão 
prudencial.
8 “Enforcement” na expressão inglesa.

A Supervisão Prudencial, na feliz definição de D. Kohn7, 
faz cumprir8 a regulação prudencial e indica as maneiras 
válidas de demonstrar esse bom cumprimento. Por sua 
vez, a regulação prudencial é o conjunto formado por: (i) as 
normas e regras prudenciais (regulação); e (ii) os poderes e 
instrumentos para as fazer cumprir (supervisão).
Podemos destacar na supervisão prudencial três eixos 
fundamentais:
•  Supervisão Macroprudencial – dirigida à medição dos 
efeitos do sistema financeiro nos equilíbrios “macro”;
•  Supervisão Estrutural – focada no funcionamento de cada 
uma das camadas do sistema financeiro, visa assegurar a 
segurança jurídica, a sã concorrência, a eficiência no sistema 
financeiro, vigiar o bom funcionamento das infra-estruturas 
(institucionais e tecnológicas) dos mercados e dos esquemas 
multilaterais; 
•  Supervisão Microprudencial – cuja finalidade é preservar 
a solidez das entidades supervisionadas isoladamente 
consideradas.

A Supervisão Comportamental é dirigida à protecção 
da confiança legítima das contrapartes das entidades 
supervisionadas, visando combater por exemplo os conflitos 
de interesses e garantir a qualidade da informação relevante 
comunicada ou divulgada. 

Nos países desenvolvidos, o sector financeiro é intrinsecamente 
complexo na sua estrutura e funcionamento. As tendências 
de liberalização e inovação financeira observadas nas últimas 
décadas propiciaram a emergência, quer em economias 
avançadas, quer em economias emergentes, de estruturas 
financeiras cada vez mais abertas, concorrenciais e expostas 
aos fluxos internacionais de capitais. Nestes países, têm 
emergido várias abordagens de supervisão, no sentido 
de garantir um eficaz controlo do sistema financeiro, e 
de procurar colmatar os principais gaps de supervisão e 
regulação identificados. Cabe-nos, assim, proceder a uma 
análise detalhada das principais abordagens de supervisão 
financeira existentes.

3.1 A Abordagem da Supervisão 
     por Objectivos

Este modelo de supervisão apela para a existência de 
agências de supervisão separadas em função dos objectivos. 
Na formulação original deste modelo de supervisão, os 
objectivos foram divididos por razões de estabilidade 
sistémica, por razões prudenciais e por conduta nos 
negócios (comportamental). Esta abordagem foi instituída 
na Austrália, onde coexistem a Australian Prudential Regulatory 
Authority (APRA), que supervisiona as instituições financeiras 
por razões prudenciais, o Reserve Bank of Australia que 
cuida da estabilidade sistémica e a Australian Securities and 
Investment Commission (ASIC) que controla a integridade                               
do mercado e as regras de conduta nos negócios. A 
instituição encarregue da supervisão comportamental cuida 
da transparência, divulgação, práticas justas e transparentes, 
e igualdade dos participantes no mercado. A instituição 
encarregue da “estabilidade sistémica” deve concentrar-se em 
problemas macro prudenciais, que afectam a condução da 
política monetária ou a estabilidade financeira global, enquanto 
a autoridade responsável pela supervisão prudencial controla 
a solvabilidade e solidez das instituições financeiras individuais.

Portanto, nesta abordagem de supervisão as autoridades de 
supervisão actuam não por referência a um subsector de 
mercado, mas de acordo com os objectivos de supervisão 
que lhe estiverem cometidos. Nessa medida, cada subsector 
estaria sujeito à supervisão de mais do que uma autoridade, 
independentemente da sua natureza jurídica ou das funções 
desempenhadas.

Entretanto, actualmente, mormente nos países da União 
Europeia, existe maior propensão para a abordagem Twin 
Peaks (baseado na abordagem por objectivos original) que 
se refere a uma separação das funções de supervisão 
entre dois supervisores: um que executa a função de 
supervisão prudencial e outro que se ocupa das questões 
comportamentais. 

3. Modelos de Supervisão do Sector Financeiro
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3.3 A Abordagem da Supervisão 
     Funcional

De acordo com a abordagem funcional, a supervisão deve 
ser estruturada em torno das funções ou linhas de objectivos 
perseguidos pelos diferentes aparelhos regulatórios. Segundo 
Wymeersch (2007), de acordo com a abordagem funcional, 
deve haver um supervisor diferente para cada um dos 
objectivos a atingir, ou, pelo menos, para os mais importantes. 
Cada supervisor ficará encarregue de acompanhar todas as 
empresas e as actividades de todas as instituições que se 
dediquem à actividade supervisionada. Uma única instituição 
será, portanto, à semelhança da supervisão por objectivos, 
supervisionada por vários supervisores, cada um aplicando 
as suas próprias regras. 

No modelo funcional de supervisão, cada tipo de serviço 
financeiro deve ser regulado por uma determinada autoridade 
independentemente do operador que oferece. Esta abordagem 
promove especialização dentro das autoridades de supervisão 
e pode representar uma solução bastante atraente para a 
regulação dos mercados financeiros integrados avançados. 

3.4 A Abordagem da Supervisão 
     Integral

A abordagem institucional tradicional é contestada 
principalmente devido à pressão da evolução do mercado 
e o surgimento dos conglomerados financeiros. O modelo 
de supervisão integral assenta na premissa da presença de 
uma única autoridade de supervisão, separada do banco 
central, e com a responsabilidade sobre todos os mercados e 
intermediários, independentemente do subsector no sistema 
financeiro. Esta autoridade preocupa-se com todos os 
objectivos da regulação (de estabilidade, transparência e 
protecção dos investidores e competitividade). Na prática 

3.2 A Abordagem da Supervisão  
     Institucional9

De acordo com a formulação clássica deste modelo, o 
principal objecto social de uma instituição financeira determina 
o âmbito de actuação da entidade de supervisão. Este modelo 
segue a segmentação tradicional do sistema financeiro com 
base nos três subsectores já identificados neste documento. 

Trata-se do modelo mais tradicional, usado na maior parte 
dos países, que assenta na clara distinção entre os três 
subsectores do mercado, no qual cada operador exerce a sua 
actividade em apenas um desses três subsectores. Assim, a 
supervisão é levada a cabo por segmento de mercado, com 
uma autoridade de supervisão para cada segmento. Segundo 
Giorgio e Noia (2001), a abordagem institucional parece ser 
particularmente eficaz em casos de intermediários de um 
tipo muito específico de serviço e que operam em apenas 
um dos três segmentos tradicionais do sistema financeiro.

No entanto, e face ao contexto actual, descrito anteriormente, 
várias têm sido as críticas a esta abordagem. Com efeito,                                    
a diversificação das actividades das entidades supervisionadas 
nos três subsectores e a interligação entre os mesmos tornam           
a implementação desta abordagem cada vez mais difícil. Por 
outro lado, torna-se cada vez mais frequente a ocorrência de 
conflitos entre os objectivos visados pela própria supervisão, 
na medida em que esta pretende abarcar toda a actividade 
dos operadores. Uma outra crítica refere-se à dificuldade 
de articulação entre as várias autoridades de supervisão, 
nomeadamente no que respeita ao leque de competências 
de cada uma, à delimitação da sua área de actuação e à 
identificação dos operadores sujeitos à supervisão de cada 
autoridade. Acresce, por fim, a multiplicação de esforços 
e meios por parte dos operadores para lidarem com três 
entidades de supervisão diferentes.

9 A supervisão institucional pode ainda denominar-se por “supervisão especializada” ou por “supervisão por sectores”.
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10 Em português, Autoridade Federal de Supervisão Financeira.

Quadro 2 | Síntese das Vantagens e Desvantagens dos Modelos de Supervisão

Fonte: Consulta e síntese da bibliografia do trabalho

 
ABORDAGEM 

Objectivos 

Institucional 

Funcional  

Integrada  

VANTAGENS DESVANTAGENS 

• Regulação uniformizada para as Instituições 
Financeiras;
• Facilidade de controlo dos conglomerados, 
operadores multifuncionais e grupos;
• Redução nos custos de supervisão;
• Ideal para assegurar a prioridade 
na protecção dos investidores, na integridade 
e transparência dos mercados.

• Regulação uniformizada para as Instituições 
Financeiras;
•  Facilidade de controlo dos conglomerados, 
operadores multifuncionais e grupos;
•  Redução nos custos de supervisão;
•  Ideal para assegurar a prioridade na 
protecção dos investidores, na integridade        
e transparência dos mercados.

• Facilidade de controlo efectivo das Instituições 
Financeiras;
•  Elevado grau de especialização de base
institucional dos técnicos. 

• Sobreposição de órgãos de controlo               
no mesmo assunto; 
• Risco de excessiva divisão de competências 
entre os órgãos reguladores.

• Maior harmonização das regras aplicáveis 
às instituições que realizam a mesma actividade;
•  Especialização técnica favorece a consistência 
na aplicação das regras.

• Visão unificada, integrada e global sobre o sistema 
financeiro;
• Reduz a possibilidade de arbitragem regulatória;
• Agiliza o foco na supervisão e regulação.

• Depende de elevado grau de organização 
interna;
• Propicia conflitos nos objectivos de regulação;
• Aumento da burocracia.

•  Induzir à duplicação de determinadas acções 
de supervisão.

regulatória, o modelo integral de supervisão já caracterizou 
os estágios iniciais de desenvolvimento do sistema financeiro, 
em períodos em que o banco central foi a única instituição 
que supervisionou a actividade dos intermediários financeiros. 
Recentemente, com a globalização e integração dos 
mercados, esse modelo ressurgiu. Destacam-se como 
principais exemplos o caso do Reino Unido quando instituiu 
a (já extinta) Financial Services Authority (FSA) e a Alemanha 
ao instituir a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin10). Uma das principais motivações para a adopção 
deste modelo é a crescente sobreposição nas actividades 
com a tendência cada vez maior dos diversos supervisores 
prestarem atenção às mesmas empresas e aos mesmos 
assuntos.

3.4 A Abordagem da Supervisão Integral

3.5 Vantagens e Desvantagens 
     Associadas aos Modelos          
     de Supervisão

A existência de vários modelos de supervisão remete-nos 
à constatação óbvia de que os mesmos não são perfeitos, 
ou seja, todos eles acolhem determinadas vantagens e 
inconvenientes. No quadro seguinte, a partir da revisão da 
literatura, sintetizamos as principais vantagens e inconvenientes 
das abordagens de supervisão descritas anteriormente. No 
entanto, importa realçar que não há evidências de que um 
modelo seja melhor do que o outro, pois tudo irá depender 
das especificidades, dimensão e práticas de cada sistema 
financeiro.  
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economia, tal requer um sistema bancário eficiente, que 
financie o crescimento, conceda eficientemente o crédito e 
estimule a poupança.

No que toca ao dever de supervisão, a supervisão prudencial 
feita pelo Banco Central tem enfoque no reconhecimento, 
prevenção e controlo dos principais riscos a que se expõem 
as instituições bancárias – designadamente risco de crédito, 
risco de liquidez, risco de mercado, risco de solvabilidade e 
risco operacional –, sob o propósito de promover a solidez, 
a sustentabilidade financeira e a resiliência das instituições 
bancárias em ordem a um sistema globalmente eficiente e 
estável.

O Papel dos Bancos Centrais no domínio de intervenção 
da supervisão prudencial é amplo, abrangendo dimensões 
como a actividade dos bancos nos mercados financeiros, 
o funcionamento de sistemas de pagamento e mercados 
interbancários, a vigilância da exposição das instituições ao 

3.6 O Papel dos Bancos Centrais

O Banco Central é a mais importante instituição financeira em 
qualquer economia. Em todo o mundo, os bancos centrais são 
instituições especiais que gozam de prerrogativas exclusivas. 
Por exemplo, emitem moeda sob a forma de notas e exercem 
a supervisão de instituições financeiras. A principal fonte do 
poder dos bancos centrais resulta do facto de accionarem 
mecanismos que modificam a quantidade total de moeda 
disponível na economia com impacto relevante na inflação, 
nas taxas de juro e nos preços dos activos financeiros.

No domínio da supervisão das instituições financeiras 
bancárias, a intervenção do Banco Central é legitimada, em 
primeiro plano, pela necessidade de assegurar a solidez dos 
bancos comerciais e dos mercados interbancários para que 
estes não se transformem numa fonte de risco sistémico. A 
supervisão bancária é, em segundo lugar, legitimada pelo 
imperativo de promover uma economia eficiente, assente na 
promoção do bem-estar e no desenvolvimento sustentado. 
Sendo os bancos as principais instituições financeiras da 
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risco sistémico, a autorização de actividades de prestação 
de serviços, o estabelecimento de limitações à actividade 
das instituições, a fixação de limites ao endividamento e de 
mínimos de fundos próprios, o regime de reservas mínimas 
obrigatórias de liquidez, as obrigações de diversificação de 
riscos, as operações extrapatrimoniais (ou off-balance sheet), 
a fiscalização de normativos contabilísticos e a definição de 
mecanismos de saneamento financeiro de instituições em 
dificuldades.

Contrariamente ao que sucede com a supervisão prudencial 
dos bancos, as competências inscritas na dimensão 
comportamental nem sempre se encontram concentradas 
na mesma instituição. Em muitos países, uma extensão 
significativa dos serviços prestados por bancos está sob a 
jurisdição do regulador do Mercado de Valores Mobiliários 
– por exemplo, no tocante aos Mercados de Valores 
Mobiliários, a determinados instrumentos financeiros como 
activos derivados, aos organismos de investimento colectivo              

ou às actividades de gestão de patrimónios – e do regulador 
das instituições seguradoras – por exemplo, no que respeita                                                     
à intervenção de bancos como mediadores de seguros e 
fundos de pensões. Entretanto, é o Banco Central que 
concentra as competências fundamentais de supervisão 
comportamental sobre as operações bancárias tradicionais, 
de captação de depósitos, concessão de crédito e 
disponibilização de sistemas de pagamentos.

Cabe por fim salientar que nem todos os países encarregam 
a supervisão das instituições bancárias ao Banco Central, 
criando uma outra estrutura institucional para o efeito. Em 
determinados países, o Banco Central tem-se dedicado à 
supervisão prudencial de todo o sistema financeiro, enquanto 
noutros países o Banco Central dedica-se não somente à 
supervisão das instituições bancárias, mas também das 
instituições de um outro sector, configurando as denominadas 
estruturas parciais de integração.

19





4
Análise Estatística

dos Modelos
de Supervisão do 

Sector Financeiro
a Nível Global



Comissão do Mercado de Capitais · 2015

FA– Frequência Absoluta   FR– Frequência Relativa

Tendo como pano de fundo o enquadramento que ficou 
exposto nos capítulos anteriores, nos propusemos neste 
capítulo a efectuar uma análise estatística da organização 
da supervisão financeira a nível global. Esta análise, tem 
como base uma amostra de 98 países, repartidos entre 
países com rendimento alto (40), países com rendimento 
médio-alto (34) e países com rendimento médio-baixo (24). 

Quadro 3 | Estrutura da Supervisão Prudencial e Comportamental na amostra

SUPERVISÃO PRUDENCIAL
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR

Supervisão por sectores, com supervisão bancária 
dentro do Banco Central 39 35% 37 34% 38 35% 40 36% 43 39%

Supervisão por sectores, toda Supervisão fora 
do Banco Central 7 6% 7 6% 7 6% 7 6% 6 5%

Bancos e Seguros supervisionados pelo Banco Central 7 6% 4 4% 4 4% 2 2% 2 2%

Bancos e Seguros integrados numa única entidade 
de supervisão sem ser o Banco Central 3 3% 3 3% 3 3% 5 5% 6 5%

Bancos e Valores Mobiliários supervisionados 
pelo Banco Central 

5 5% 5 5% 5 5% 5 5% 5 5%

Bancos e Valores Mobiliários integrados numa única
entidade de supervisão sem ser o Banco Central 3 3% 4 4% 4 4% 4 4% 5 5%

Seguros e Valores Mobiários numa única entidade 
com a supervisão dos bancos no Banco Central 11 10% 7 6% 7 6% 7 6% 5 5%

Seguros e Valores Mobiários numa única entidade 
com a supervisão dos bancos fora do Banco Central 1 1% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2%

O Banco Central é o único Supervisor 9 8% 6 5% 6 5% 4 4% 3 3%

20022010 2008 2006 2004

11 Nas estruturas parciais de integração podemos encontrar entidades que supervisionam simultaneamente bancos e seguros, bancos e valores mobiliários, valores 
mobiliários e seguros.

4.Análise Estatística
  dos Modelos de Supervisão
  do Sector Financeiro
   a Nível Global

Importa também referir que, a amostra estratifica os países 
mediante o tipo de supervisão: prudencial e comportamental. 
Acresce a isso o facto de podermos encontrar na amostra a 
supervisão repartida nos modelos institucional, por objectivos 
(Twin Peaks), integrado e aqueles com estruturas parciais 
de integração11.   
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SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR

Nenhuma autoridade para supervisão comportamental 
dos bancos e seguros 53 48% 56 57% 63 64% 67 68% 70 71%

A autoridade de supervisão comportamental é diferente 
da autoridade de supervisão prudencial no sector bancário 14 13% 13 13% 12 12% 11 11% 7 7%

A supervisão comportamental é realizada sectorialmente 22 20% 15 15% 10 10% 5 5% 6 6%

A supervisão prudencial e comportamental realizadas 
numa única entidade 16 15% 12 12% 10 10% 10 10% 6 6%

A supervisão comportamental é realizada por apenas 
uma entidade (Twin Peaks) 3 3% 2 2% 2 2% 2 2% 1 1%

2008 2006 2004 2002

Quadro 3 | Estrutura da Supervisão Prudencial e Comportamental na amostra (continuação) 

FA– Frequência Absoluta   FR– Frequência Relativa

O quadro 3 mostra nitidamente que as estruturas de 
supervisão prudencial são menos híbridas que as estruturas 
de supervisão comportamental. No entanto, a crescente 
importância da supervisão comportamental é notória em 
bancos e seguros, tendo em conta o aumento do número 
de países que têm implementado este tipo de supervisão. 
Nos nossos dados, a partir do ano de 2002 até 2010, o 
número de países que implementaram este tipo de supervisão 
aumentou em 32%. Por exemplo, Portugal e Espanha 
passaram apenas a implementá-la a partir de 2008, utilizando 

CARACTERÍSTICAS DE SUPERVISÃO RENDIMENTO
ALTO

RENDIMENTO
MÉDIO-ALTO

RENDIMENTO
MÉDIO BAIXO

ÁFRICA 
SUBSARIANA

Países que mantiveram a supervisão institucional até 2010 7 12 14 6

-

-

Países que migraram da supervisão por sectores 
para outros modelos entre 2000-2010 10 3 4

Países com sistemas de supervisão completamente 
integrados até 2010 11 2 1

Países com estruturas parciais de integração em 2010 10 13 2 5

Países com modelo de supervisão aproximada 
ao Twin Peaks até 2010 3 0 0 0

Quadro 4 | Países por Características de Supervisão

estruturas sectoriais para o efeito. De notar que os países que 
não tinham qualquer tipo de supervisão comportamental, ao 
implementá-la optaram pela forma sectorial. No entanto, tem 
sido crescente o interesse pela separação da autoridade que 
efectua a supervisão prudencial e comportamental no sector 
bancário e pela supervisão comportamental ser realizada 
por uma única autoridade. Desde o ano de 2008 até 2010 
o número de países que adoptaram estes dois modelos 
aumentaram em 13% e 15%, respectivamente.  
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Gráfico 1 | Evolução da Supervisão prudencial por sectores por classe de países 
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Por outro lado, os dados confirmam o que foi referido 
anteriormente, no que toca a preponderância do modelo 
de supervisão institucional a nível global. Na amostra 
analisada, 35% dos países mantinham em 2010, uma 
estrutura de supervisão prudencial por sectores, com o 
banco central encarregue da supervisão prudencial das 
instituições bancárias e outras duas entidades para o mercado 
de capitais e o sector dos seguros. Entretanto, podemos 
observar pelos dados que o peso do modelo institucional 
varia em função do nível de desenvolvimento dos países. No 
leque de países de rendimento-alto, apenas 17,5% em 2010 
tinham este modelo, enquanto para os países de rendimento 
médio-alto e médio-baixo, esta percentagem figurava-se 
em 35% e 58%, respectivamente. Ora, tendo em conta a 
hipótese de que em mercados mais desenvolvidos o sector 
financeiro é mais integrado  e complexo, percebemos que 
o modelo institucional tem-se mostrado inadequado para 
estas geografias. 

Uma análise que é interessante ser feita é verificar quantos 
países migraram do modelo institucional para abordagens 
alternativas. Verificou-se que, desde o ano 2000, cerca de 
25% dos países com rendimento-alto onde vigorava este 
modelo optaram por outros modelos. Em 2009, a França 
aglutinou a supervisão prudencial dos bancos e seguros numa 
única entidade, enquanto a supervisão comportamental se 
manteve institucionalmente. Em 2010, a Holanda, a República 
Checa e a Eslováquia tinham toda a supervisão prudencial 
no Banco Central, deixando a comportamental para outra 
autoridade. O rácio de países da classe média-baixa que 
migraram do modelo institucional para outros modelos foi de 
apenas 16%. Dentre eles, destaca-se a China, que em 2003, 
embora se tenha mantido no modelo por sectores, retirou 
a supervisão das instituições bancárias do Banco Central 
para autonomizá-la numa outra entidade. Assim, o Banco 
Central passou a encarregar-se apenas de tarefas como a 
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condução da política monetária e a estabilidade de preços.
Por outro lado, evidenciamos, até 2010, a migração de um 
número cada vez maior de países com rendimento-alto 
para estruturas de supervisão integrada. Dos 40 países 
analisados, 9 (22,5%) tinham estruturas completamente 
integradas, com a supervisão prudencial e comportamental 
numa única entidade. Importa referir que o Reino Unido, 
depois de ter adoptado este modelo, migrou para um modelo 
Twin Peaks. A Irlanda permaneceu com o modelo integrado, 
passando apenas em 2010 o controlo do sistema financeiro 
para o Banco Central.

Outro aspecto importante a referir é a significativa quantidade 
de países onde vigoram sistemas parciais de integração da 
supervisão prudencial. Dos 98 países, cerca de 23% tinham 
em 2010 estruturas parciais de integração – banca-seguros, 
banca-valores mobiliários e valores mobiliários-seguros – onde 
uma entidade encarrega-se da supervisão prudencial de, no 
máximo, dois subsectores, e outra entidade encarrega-se 
do restante subsector. Dos países de rendimento médio-alto 
analisados na amostra, cerca de 38% têm esta estrutura, o 
que leva a intuir que os países à medida que vão mudando 
de estágio, em termos de rendimento, também gradualmente 
caminham para a integração das entidades de supervisão.

Por fim, importa destacar que foram analisados 12 países 
da África Subsariana, a saber: Angola, África do Sul, Ilhas 
Maurícias, Botswana, Zâmbia, Moçambique, Camarões, 
Namíbia, Nigéria, Senegal, Gana e Etiópia. Nestes dados da 
África Subsariana, evidenciou-se claramente a predominância 
do modelo institucional (50% dos países da amostra). No 
entanto, ressalta-se que em países de rendimento médio, 
como a África do Sul e o Botswana, prevaleceram até 2010 
estruturas parciais de integração, com a supervisão prudencial 
dos bancos e empresas de seguros numa única entidade.
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O presente estudo propôs-se fazer uma análise teórica dos 
modelos de supervisão financeira que vigoram a nível global. 
Para além desta abordagem teórica, a partir de uma amostra 
de países, procurou-se fornecer um panorama estatístico dos 
modelos de supervisão financeira naquele conjunto de países. 

Antes de passar para a análise dos modelos de supervisão, foi 
inequívoca a necessidade de retratarmos os subsectores do 
sistema financeiro e ficou patente que a crescente interligação 
dos mesmos, a complexidade dos produtos e serviços e as 
ondas de globalização têm criado grandes desafios para a 
regulação financeira, em especial para os órgãos responsáveis 
pela sua materialização.

Tendo em conta os modelos retratados, vale referir que 
o modelo institucional é o mais usado na maior parte 
dos países, mas tem sido abandonado a favor de outros 
modelos à medida que os mercados se tornam complexos, 
interligados e transfronteiriços. Esta conclusão, presente em 
muitas publicações, foi confirmada pela nossa amostra que 
evidenciou que os países com rendimento alto (desenvolvidos) 
apresentavam menor apetência para o modelo de supervisão 
institucional, em oposição àqueles países com rendimento 
médio-baixo e da África Subsariana. 

A supervisão comportamental de instituições bancárias e de 
seguros tem vindo a despertar um maior interesse para muitos 
países. Na sua implementação, a maior parte dos países 
seguiram inicialmente uma estrutura sectorial. Contudo, a 
separação da supervisão comportamental e da prudencial 
em autoridades diferentes tem sido alternativa de cada vez 
mais países.

Por outro lado, existe uma tendência cada vez mais 
crescente para a integração das entidades de supervisão, 
particularmente visível nos países de rendimento alto e 
médio-alto. Contudo, esta integração é acompanhada pela 
segregação entre supervisão prudencial e comportamental 
que se tem manifestado de forma cada vez mais clara, ao 
ponto de alguns países terem estado a confiar a cada um 
destes domínios órgãos de supervisão diferentes.

Conclusão
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APRA - Australian Prudential Regulatory Authority 

ARSEG - Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros 

ASIC - Australian Securities and Investment Commission 

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BCE - Banco Central Europeu

BNA - Banco Nacional de Angola

CMC - Comissão do Mercado de Capitais 

EBA - European Banking Authority 

EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority 

ESMA - European Securities and Markets Authority  

ESRB -  European Systemic Risk Board 

EUA - Estados Unidos da América

FSA - Financial Services Authority 

FSOC - Financial Stability Oversight Council 

LIF - Lei das Instituições Financeiras 

M&A - Mergers & Aquisictions

PIB - Produto Interno Bruto

Abreviaturas
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