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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Enquadramento Legal
A implementação da Função de Gestão de Riscos resulta da necessidade de adequação da estrutura organizacional aos

requisitos regulamentares do Aviso n.º 5/2008 do BdP.
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Modelo de Referência do SCI tem como fontes:
Aviso N.º 5/2008 do Banco de Portugal / Abordagem COSO (Enterprise Risk Management Framework) e Better Regulation
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Ferramentas
O desenvolvimento das matrizes de riscos e controlos, a realização de stress testing e a framework ICAAP constituem

atividades independentes desenvolvidas no quadro do sistema de controlo interno, no âmbito do sistema de gestão de
riscos, contribuindo conjuntamente para o controlo dos riscos a que o SNGM se encontra exposto e para a diminuição futura
das necessidades de capital.
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Princípios Orientadores
A Função deve ser executada de forma independente, ter livre acesso a toda a informação relevante das sociedades e ser

dotada dos meios humanos e materiais adequados à dimensão da Instituição.
Princípios Orientadores

 “Assegurar a aplicação efectiva

Acesso à
informação

Recursos
Materiais e
Humanos
Adequados

Responsabilidades
(Aviso 5/2008)

do sistema de gestão de riscos,
através do acompanhamento
contínuo da sua adequação e a
eficácia, bem como da
adequação e da eficácia das
medidas tomadas para corrigir
eventuais deficiências desse
sistema;
 Prestar aconselhamento ao

Objectividade e
Independência face
às Áreas Funcionais

órgão de administração e
elaborar e apresentar um
relatório relativo à gestão de
riscos, indicando se foram
tomadas as medidas adequadas
para corrigir eventuais
deficiências.”
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Visão, Missão e Objetivos Estratégicos
 Identificação de eventos internos e externos que possam afetar a
prossecução dos objectivos definidos (riscos ou oportunidades);
 Avaliação dos riscos considerando a probabilidade e potenciais

Visão

efetiva de gestão de risco de
acordo com a estratégia de
negócio e o perfil de risco do
SNGM.

Missão

 Promoção de uma cultura

impactos como base de gestão dos mesmos;
 Resposta aos riscos (evitar, aceitar, reduzir ou partilhar risco),
mediante ações que permitam alinhar o apetite e a tolerância ao
risco da Instituição;
 Acompanhamento e Controlo dos riscos de acordo a resposta
definida, assegurando o alinhamento com os objetivos definidos.

Objetivos Estratégicos

 Desenvolvimento de políticas de gestão de riscos que estabeleçam orientações globais e específicas;
 Desenvolvimento e manutenção de metodologias e ferramentas de gestão de riscos;
 Monitorização de indicadores de risco (Key Risk Indicators) e do perfil de risco das Sociedades;
 Garantir a conformidade do apetite e da tolerância ao risco da Instituição;
 Garantir a adequação da função gestão de riscos à estratégia da SPGM e às expectativas dos vários stakeholders;
 Promover a melhoria contínua da eficiência da gestão de riscos;
 Promover a divulgação de normas e procedimentos internos;
 Dinamizar uma Cultura de Gestão de Riscos, potenciando a responsabilização transversal de toda a Instituição.
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Operacionalização

Comissão Executiva

Comissão Executiva
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Riscos
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Unidade de
Negócio 1

Unidade de
Negócio 2

Áreas Operacionais

(…)

Unidade de
Negócio 1

Unidade de
Negócio 2

(…)
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Principais linhas de intervenção
Esta linha de intervenção passa por assegurar a aplicação e formalização dos
•Risco Operacional;
•Risco de Crédito;
•Risco Estratégico;
•Outros Riscos.

1. Gestão de
Riscos

2. Reporte

•Elaboração de relatórios
para entidades externas;
•Suporte à tomada de
decisão do CA.

Linhas de
Intervenção
da Função

mecanismos de gestão dos vários riscos, de acompanhar a sua eficiência e
eficácia e de acompanhar as medidas de correção de deficiências
identificadas.
Esta linha surge da necessidade de comunicação com as entidades
externas à organização, potenciando a sua transparência.
Em simultâneo permite suportar o processo de tomada de decisão do
Conselho de Administração.

A avaliação integrada e periódica da maturidade do sistema de gestão
3. Avaliação
integrada de
maturidade

•Avaliação periódica do grau
de maturidade do sistema
de gestão de riscos.

de riscos do SNGM visa servir de alavanca ao processo de melhoria
contínua do SCI, desencadeando a identificação de gaps de
implementação e respectivas medidas corretivas.

4. Cultura
de Gestão
de Risco

•Implementação de uma
cultura efectiva de gestão
de risco.

A cultura de gestão de risco garante que todos os colaboradores
reconhecem a importância do sistema de gestão de riscos e de controlo
interno e que participam e compreendem o seu papel neste sistema.
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Processos

1. Aprovar políticas
de RC e definir
orientações

5. Enviar relatório
para a Direcção de
Compliance

3. Elaborar
relatório

Início do ano

CA/ Comité CI

3. Identificar
factores de risco

Final do ano

2. Recolher
informação sobre
o sistema de
gestão de risco

5. Enviar para
Compliance como
input para
Relatório de CI

3. Elaborar
Relatório Anual de
Gestão de Risco

DMkt SGM’s
DGR

2. Definir Manual
de gestão de RTJ
e de RR

4. Efectuar análises
de custo/ benefício
de opções
estratégicas

Periodicamente

7. Acompanhar
evolução de
mercado

RR

RTJ

3. Identificar
eventos de curto
prazo que possam
afectar a imagem

4. Realizar
questionários ao
clima organizac. e
avaliar awareness

8. Avaliar carteira
de activos
sensíveis à taxa
de juro

9. Desenvolver
modelos de stress
testing

2. Recolher
informação

6. Enviar relatório
para o Órgão de
Supervisão

4. Discutir, validar
e aprovar relatório

1. Solicitar apoio à
DGR

Periodicamente

1. Aprovar políticas
de RTJ e de RR

3. Emitir parecer
ou sustentar
tomada de decisão

4. Tomar decisões
com base no
parecer emitido

Necessidade de suporte ou
esclarecimento sobre tema
de gestão de risco

3.1 Avaliação do Grau de Maturidade

DGR

1. Elaborar
questionário de
grau de
maturidade

2. Enviar para
directores e
administradores do
SNGM

5. Elaborar
relatório de
maturidade

3. Responder aos
questionários de
maturidade

DMarketing

DGR

4.1 Plano de Comunicação de Gestão de Risco

Todos colaboradores

4. Cultura
de Gestão
de Risco

4. Tratar
informação e
analisar resultados

Anualmente

Chefias da SPGM e SGM’s

3. Avaliação
integrada de
maturidade

1. Elaborar Plano
de Comunicação

2. Seleccionar
públicos alvo

Acções de
formação

Outros
materiais

3. Elaborar acções
de formação de
gestão de risco

4. Preparar
logística de
acções de
formação

5. Desenvolver
materiais de
comunicação

6. Distribuir
materiais de
comunicação aos
colaboradores

8. Efectuar o
seguimento e
manutenção do
plano

7. Participar em
acções de
formação e
analisar materiais

6. Acompanhar
notícias de
mercado

7. Definir e
actualizar código
de conduta

2.3 Suporte ao CA na tomada de decisão

CA/ Comité CI

Direcção Compliance

Macro
processos
da Função

2. Definir do
manual de gestão
de RE

1. Definir Plano
Estratégico do
SNGM

5. Efectuar gestão
de reclamações
externas e
sugestões internas

4. Discutir, validar
e aprovar relatório

CA/ Comité CI

2. Reporte

1. Elaborar Plano
de Actividades e
Orçamento da
direcção

8. Monitorizar
desvios face ao
Plano e
Orçamento

5. Elaborar Plano
e Orçamento
Anuais

2.2 Elaboração de Reportes Internos

DGR

DGR

2.1 Elaboração de Reportes Externos
2. Tratar
estatisticamente a
informação (se
aplicável)

DMkt SGM’s

6. Desenvolver
Modelos de
Cálculo de
Capital para RC

6. Definir e
preparar
indicadores de
mercado

DFin. SGM’s

13. Definir
medidas de
melhoria e
elaborar PCN

11. Validar KRI’s
e KCI’s

7. Acompanhar
incump., garantias,
colaterais e recup.
de crédito

1.4 Gestão de Outros Riscos

CA/ Comité CI

10. Definir,
construir e
alimentar KRI’s e
KCI’s

1. Aprovar políticas
de Risco
Operacional

1. Recolher
informação para
produzir relatório

5. Definir
modelos de
imparidade e
stress testing

DFin. SGM’s

DRC SGM’s

4. Elaborar
modelos de
rating/ scoring

DGR

8. Elaborar
questionários de
avaliação de
Anualmente riscos e controlos

3. Desenhar
repositórios com
informação de
clientes

DGR

5. Actualizar
catálogo de
riscos

9. Identificar
processos com
maior exposição
ao risco

2. Definir
regulamento de
concessão de
crédito

1.3 Gestão de Risco Estratégico

CA/ Comité CI

7. Distribuir
questionários e
promover
respostas

12. Registar
perda de RO na
ferramenta

DCom. SGM’sl

6. Responder aos
questionários

4. Comunicar à
DGR

2. Elaborar Manual
de RO e construir
ferramenta de
registo de perdas

Necessidade de
registar perda
de RO

DGR

Necessidade de
actualizar

3. Actualizar
catálogo de RO
matrizes de
processos, riscos
e controlos

1.2 Gestão de Risco de Crédito

CA/ Comité CI

DGR
CA/ Comité CI

1. Gestão de
Riscos

Necessidade de
actualizar
matrizes de RO

Risk Monitors

Dir. SGM’s

1.1 Gestão de Risco Operacional
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10. Elaborar
relatórios de
acompanhamento
da taxa de juro

SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Primeiros passos e dificuldades de implementação
 Implementação da função e recrutamento

Enquadramento do normativo com realidade do SNGM e definição de perfis para recursos humanos

 Divulgação dos princípios da função aos principais intervenientes
Divulgação da cultura e esclarecimento dos princípios da função

 Criação dos modelos de reporte à entidade de supervisão (p.e., stress testing e ICAAP)
Qualidade das bases de dados de suporte e interpretação do normativo aplicável

 Construção das matrizes de riscos e controlos do SNGM

Densidade dos processos e aculturação ainda recente das equipas

 Criação de bases de dados de registo de eventos

Enquadramento no normativo existente e aculturação recente das equipas
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Desafios

 Implementação do modelo de rating do SNGM
 Implementação do modelo de imparidade do SNGM
 Adaptação do modelo de imparidade à IFRS 9

 Esforço de adaptação do normativo à realidade do SNGM
 Reforço de qualidade das bases de dados
 Necessidade de adaptação dos sistemas operacionais de suporte
 Formação das equipas
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
Principais Projetos

2011 – Implementação do modelo de rating interno

2013 – Início do projeto de implementação do modelo imparidade SNGM
Normativo de suporte - IAS 39

2014 – Adaptação do modelo imparidade ao novo normativo Banco de Portugal
Normativo de suporte: Carta-circular 2/2014/DSP – Banco de Portugal

2017 – Adaptação do modelo imparidade ao novo normativo internacional
Normativo de suporte: IFRS 9
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SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUA
IFRS 9
 FORWARD LOOKING e CAPACIDADE DE PREVISÃO
 Reforço de qualidade e profundidade das bases de dados
 Aprofundar a parceria com o sistema financeiro (partilha de informação)
 Identificação de cenários plausíveis
 Avaliação de impacto no pricing e nos fundos próprios

 CÁLCULO DO VALOR DAS IMPARIDADES (PD x LGD x EAD x DF)
 Acentuar a prociclicidade
 Performing + Under Performing + Non Performing
 PD e LGD avaliadas no Point-in-Time (últimos 6 meses e projeção a 12 meses)
 Reforço dos exercícios de backtesting do modelo de rating
 Regras claras, devidamente documentadas e adaptadas à dimensão e natureza da instituição

 GESTÃO E RECURSOS EXIGIDOS
 Reforço de expertise na área de matemática/estatística
 Integração de inputs das várias unidades orgânicas responsáveis pela decisão de crédito
 Acréscimo de custos (bases de dados, adaptação dos sistemas operacionais de suporte)
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