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Princípios da Gestão de Riscos 
 
 
 

 

Objectivos 

  
Analisar o contexto específico da gestão de risco assim como os 
diferentes tipos de risco. 
Criar consciência de riscos específicos como crédito, mercado e 
operacional. Explorar as principais ferramentas de análise e 
quantificação do risco.  
Entender como o risco-padrão é desenvolvido e identificar os 
critérios primordiais para a implementação dos procedimentos de 
controlo de risco e processos de regulação. 
 

 
 

Metodologia 
 

 A teoria do controle de risco será extensivamente explicada e 
ilustrada com ferramentas e métodos de medida utilizadas em 
instituições bancárias.  
 

 
 

Publico alvo 
 

 Pessoas que trabalhem em instituições bancárias, tendo pelo 
menos 2 anos de experiencia de gestão bancária, 
nomeadamente em gestão de risco, auditoria interna, controle 
e/ou serviços centrais. 

 

Língua  O seminário será ministrado em Português com o material 
escrito em inglês 

 

Participantes  Máximo 25 
 

Formador  Paulo Marques, Especialista ATTF, Oficial Sénior 
 

Dates  3 - 5 de Março 2015 
Duração: 3 dias 
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Iniciação à Gestão de Riscos 
 

CONTEUDO 
 

 
Introdução à Gestão de Risco  
 
A estrutura da gestão de risco  
Aspectos organizacionais e operacionais  
Tendências atuais e questões futuras  
 
Gestão do risco de crédito 
 
Definição do risco de crédito 
Como a gestão das garantias pode ajudar a diminuir o risco no crédito?  
Descrição do processo de avaliação do crédito  
Como medir o risco do crédito usando VaR? 
 
Gestão do Risco de Mercado 
 
Definição do risco de mercado 
Como identificar a sensibilidade do risco de mercado 
Como medir e gerênciar o risco de mercado usando diferentes metodologias do VaR  
Stress & back testing  
 
Gestão do Risco Operacional 
 
Definição do risco operacional 
Como desenvolver métodos para monitorar e controlar o risco operacional 
Avaliar os vários enfoques para quantificar o risco operacional 
 
Gestão do Risco de liquidez 
 
Definição do risco de liquidez 
Definir os parâmetros do risco de liquidez  
Medir o risco de liquidez e de financiamento 
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