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para 2022
Ações bilaterais

Execução
em 2021

93

95

África

0

3

América Latina e Caraíbas

0

1

Ásia e Pacífico

1

0

Países Vizinhos da União Europeia

9

23

83

68

Angola

15

18

Brasil

2

8

27

19

Guiné-Bissau

0

0

Moçambique

19

12

São Tomé e Príncipe

13

8

9

3

72

77

165

172

Países de Língua Portuguesa

Cabo Verde

Timor-Leste

Ações multilaterais
Total de ações

Nota: África, América Latina e Caraíbas e Ásia e Pacífico excluem os Países de Língua Portuguesa.
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Encontros e conferências
As alterações climáticas e o financiamento sustentável (BCPLP) – Via remota, 1.º trimestre
CXII Reunião de Governadores de Bancos Centrais do CEMLA – maio
20.º Fórum SI/TI (BCPLP) – São Tomé e Príncipe, maio/junho
III Reunião de Relações Internacionais (BCPLP) – Portugal, 6 de outubro
XXXII Encontro de Lisboa (BCPLP) – Portugal, 7 de outubro
CXII Reunião de Governadores de Bancos Centrais do CEMLA – outubro
5.º Encontro sobre Formação e Inclusão Financeira (BCPLP) – Via remota
18.º Encontro de Recursos Humanos (BCPLP) – Via remota
19.º Encontro de Juristas (BCPLP) – Via remota
5.º Encontro de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance (BCPLP) – Cabo Verde
7.º Encontro de Emissão e Tesouraria (BCPLP) – Timor-Leste
9.º Encontro de Sistemas de Pagamentos (BCPLP) – Cabo Verde
9.º Encontro de Contabilidade (BCPLP) – Via remota
12.º Encontro de Estatística (BCPLP) – Cabo Verde
VIII Financial Information Forum (CEMLA e FIF)
Conferências Setoriais (CEMLA) – América Latina
Conferências Setoriais (CEMLA) – Europa

Cursos e seminários
Sistemas de pagamentos – Via remota/Portugal, 2 a 6 de maio
Implementação da política monetária no Eurosistema – Via remota, 9 a 13 de maio
Emissão e tesouraria – Portugal, 23 a 27 de maio
Resolução bancária – Portugal, 4 a 6 de junho
Previsão macroeconómica – Portugal, 20 a 24 de junho
The knowledge of the euro and the fight against counterfeiting (Pericles Programme 2022) – Portugal, 20 a 24 de junho
Financial consumer protection and financial inclusion – Portugal, 2.º semestre
(no âmbito do projeto SEBC com os bancos centrais dos Balcãs Ocidentais, financiado pela UE)
Estabilidade financeira – Via remota, 3, 4, 6 e 7 de outubro
Risk-focused supervision and risk assessment (com o FED de NY) – Portugal, 17 a 21 de outubro
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Cursos e seminários (continuação)
Estatísticas e bases de microdados – Via remota/Portugal, 17 a 21 de outubro
Acompanhamento dos mercados – Via remota/Portugal, 24 a 28 de outubro
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e as exigências decorrentes das
recomendações do GAFI – Portugal, 21 a 25 de novembro
Introdução à gestão de ativos e à gestão do risco – Via remota/Portugal, 21 a 25 de novembro
Curso a organizar com o Institute for Capacity Development do FMI – Via remota/Portugal, outubro/novembro
Cibersegurança – Portugal
Curso no âmbito do Protocolo com a AFI – Portugal
Cursos no âmbito da Academia do Banco de Portugal – Via remota

Bolsas de estudo para os BCPLP
Programa de bolsas de estudo do Banco de Portugal (anos letivos 2021/22 e 2022/23) – Portugal
Programa de bolsas de estudo a atribuir através da Fundação Cidade de Lisboa – Portugal
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Sistemas de pagamentos
Seminário organizado pelo Departamento de Sistemas de Pagamentos. Desenvolve conhecimentos
essenciais no domínio do processamento de operações e da superintendência de sistemas de
pagamentos, quer no âmbito de operações de retalho quer de grandes transações.
ANUAL






2 a 6 de maio
Via remota/Lisboa
Mínimo de 3
participantes
Inscrições até
1 de abril

Destinatários
Técnicos com funções no âmbito dos sistemas de pagamentos, com formação na
área de economia ou gestão e conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Programa
•
•
•
•

Sistemas e instrumentos de pagamentos de retalho.
Sistemas de liquidação em moeda de banco central.
Superintendência de sistemas de pagamentos.
Superintendência de sistemas de compensação de cheques e de liquidação de
títulos de longo prazo.

Implementação da política monetária no Eurosistema
Curso organizado pelo Departamento de Mercados. Desenvolve conhecimentos no domínio da
implementação da política monetária, com enfoque principal na participação do Banco de Portugal no
Eurosistema. Referenciam-se também práticas suscetíveis de serem adotadas e prosseguidas noutros
contextos. Integrado no programa da BdP Academia.
ANUAL






9 a 13 de maio
Via remota
Mínimo de 5
participantes
Inscrições até
8 de abril

Destinatários
Quadros dos bancos centrais envolvidos na definição e na implementação da política
monetária. Requer-se experiência neste domínio e formação na área da economia ou
da gestão e conhecimentos de informática, na ótica do utilizador.

Programa
• Contrapartes elegíveis para as operações de política monetária.
• Taxas de juro; operações de mercado aberto e facilidades permanentes; ativos
elegíveis.

• Execução de operações de política monetária; reservas mínimas; política
monetária não convencional.

• Previsão de liquidez; monitorização e reporte.
• Sistemas de Informação; inovação digital e Fintech.
• Superintendência de sistemas de compensação de cheques e de liquidação de
títulos longo prazo.
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Emissão e tesouraria
Organizado pelo Departamento de Emissão e Tesouraria, está orientado para promover competências
nos domínios do desenvolvimento de novas notas e requisitos de qualidade e da identificação das
caraterísticas e elementos de segurança das notas, no contexto da deteção e do combate à contrafação.
BIENAL






23 a 27 de maio
Lisboa
Inscrições até
22 de abril

Destinatários
Quadros com funções no âmbito da emissão e tesouraria. Deverão possuir formação
académica de nível adequado ao desempenho destas funções e conhecimentos de
informática na ótica do utilizador.

Programa
•
•
•
•
•
•

Produção de notas e respetivo controlo de qualidade.
Controlo de qualidade na recirculação de notas e sistema de gestão da qualidade.
Modelos de gestão de numerário.
Modelos de aprovisionamento e distribuição de numerário.
Plano de continuidade de negócio.
Caraterísticas das notas nacionais dos países participantes. Genuinidade e
contrafação.

Resolução bancária
Seminário organizado pelo Departamento de Resolução com apresentação da experiência do Banco de
Portugal no domínio da Resolução Bancária, com uma abordagem transversal, cobrindo a sua origem,
evolução e situação atual.
ANUAL






4 a 6 de junho
Lisboa
Mínimo de 3
participantes
Inscrições até
4 de maio

Destinatários
Responsáveis e técnicos superiores afetos às funções de estabilidade financeira com
formação correspondente e conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Programa
• O papel do Mecanismo Único de Supervisão na prevenção e gestão de crises:
planos de recuperação e medidas corretivas.

• O regime da resolução: a Diretiva Europeia da Recuperação e Resolução Bancária
e o Mecanismo Único de Resolução.

• O planeamento da resolução: a estratégia de resolução, o MREL (Minimum
Requirement for own funds and Eligible Liabilities), a adoção do plano e os
impedimentos à resolubilidade.
• Aplicação de medidas de resolução: desafios jurídicos e operacionais.

Previsão macroeconómica
Curso organizado pelo Departamento de Estudos Económicos. Visa dotar os participantes do
instrumental necessário ao desenvolvimento/aperfeiçoamento de modelos de previsão macroeconómica,
com destaque para os aspetos de previsão da inflação e da utilização de modelos de fatores e
indicadores coincidentes.






ANUAL
20 a 24 de junho
Lisboa
Mínimo de 10
participantes
Inscrições até
20 de maio

Destinatários
Responsáveis e técnicos dos Departamentos de Estatística e de Estudos Económicos
com formação na área de economia ou gestão e conhecimentos de informática na
ótica do utilizador.

Programa
O conteúdo do curso será ajustado de forma a responder às preferências e/ou ao
grau de conhecimento do conjunto de candidatos ao curso.
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The knowledge of the euro and the fight against counterfeiting – Pericles Programme 2022 [ENG]
Seminário organizado pelo Departamento de Emissão e Tesouraria do Banco de Portugal em colaboração
com a Comissão Europeia. Tem como principal objetivo abordar metodologias de proteção do euro
contra a falsificação numa perspetiva transnacional e pluridisciplinar.
ANUAL






20 a 24 de junho
Lisboa
Mínimo de 5
participantes
Inscrições até:
prazo a anunciar

Destinatários
Responsáveis e técnicos com funções na área de combate à contrafação e falsificação
de numerário. Este seminário será ministrado em língua inglesa. Requer-se domínio
da língua inglesa e conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Programa
• Proteção do euro contra a falsificação numa perspetiva transnacional e
pluridisciplinar.

• Sensibilização para a dimensão comunitária do euro e facilitar a aproximação das
estruturas e dos especialistas envolvidos no combate à contrafação.

Estabilidade financeira
Seminário organizado pelo Departamento de Estabilidade Financeira, analisa a estabilidade do sistema de
uma forma global.
ANUAL






3, 4 6 e 7
de outubro
Via remota
Mínimo de 5
participantes

Destinatários
Técnicos e responsáveis dos Departamentos de Estabilidade Financeira e de
Supervisão.

Programa
•
•
•
•

Interligação da supervisão macro e microprudencial.
Identificação e avaliação de riscos sistémicos.
Instrumentos e medidas da política macroprudencial.
Relatório de Estabilidade Financeira.

Inscrições até
2 de setembro

Risk-focused supervision and risk assessment [ENG]
Seminário organizado pelo Departamento de Supervisão Prudencial em colaboração com o Federal Reserve
Bank of New York. Visa dotar os supervisores de um conjunto de ferramentas para análise de risco de negócio,
de forma a assegurar que os mesmos são adequadamente comtemplados no processo de supervisão.
ANUAL






17 a 21 de outubro
Lisboa

Destinatários
Gestores e técnicos dos Departamentos de Supervisão Bancária envolvidos em ações
de supervisão. Este seminário será ministrado em língua inglesa. Requer-se domínio
da língua e conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Programa

Mínimo de 3
participantes

• Análise das principais categorias de risco: crédito, operações, mercado e liquidez.
• Análise da informação por forma a desenvolver perfis de risco das instituições

Inscrições até
16 de setembro

• Técnicas de avaliação de processos de gestão de risco.

financeiras.
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Estatísticas e bases de microdados
Curso organizado pelo Departamento de Estatística. Apresenta a experiência do Banco no domínio da
organização e estrutura do departamento de estatística de um banco central. Serão abordadas as principais
áreas de intervenção no domínio da estatística, com ênfase nos processos de recolha, processamento e
divulgação da informação, nomeadamente de bases de microdados. Na semana seguinte à realização deste
curso poderão ser organizadas ações sobre temas específicos, em módulos individualizados.
ANUAL






17 a 21 de outubro

Destinatários
Responsáveis e técnicos superiores dos Departamentos de Estatística e de Estudos
Económicos com formação na área de economia ou gestão e conhecimentos de
informática na ótica do utilizador.

Lisboa

Programa

Mínimo de 3
participantes

• Atividades transversais à função estatística (auditoria estatística, desenvolvimento

Inscrições até
16 de setembro

metodológico, difusão estatística e sistemas de informação).

• Central de balanços.
• Estatísticas da balança de pagamentos e da posição de investimento internacional.
• Estatísticas monetárias e financeiras e centralização de informação sobre
responsabilidades de crédito.

• Contas nacionais financeiras e estatísticas de títulos.
Acompanhamento de mercados
Curso especializado, organizado pelo Departamento de Mercados. Proporciona um aprofundamento dos
conhecimentos relativos às técnicas e aos instrumentos de suporte à análise regular dos mercados. Com
várias componentes práticas, desenvolve a integração desta análise na previsão das taxas de câmbio e
das taxas de rendibilidade. São ainda abordados os indicadores financeiros associados à gestão de
reservas. Admite-se vir a efetuar sessões individualizadas por solicitação dos participantes.
ANUAL






24 a 28 de outubro
Via remota/Lisboa
Mínimo de 3
participantes
Inscrições até
23 de setembro

Destinatários
Técnicos com experiência nas funções de acompanhamento dos mercados.
Requer-se formação em economia ou gestão e conhecimentos de informática na
ótica do utilizador.

Programa
•
•
•
•

Análise financeira de mercados.
Visão da economia mundial.
Caraterísticas atuais dos mercados cambiais e financeiros.
Abordagem dos elementos essenciais para a gestão de ativos.

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e as exigências
decorrentes das recomendações do GAFI
Seminário organizado pelo Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória. Visa enquadrar a atuação
do Banco de Portugal enquanto autoridade de supervisão preventiva do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo, no contexto nacional, europeu e internacional. Aborda com detalhe as
recomendações do GAFI/OCDE.






ANUAL
21 a 25 de
novembro
Lisboa
Mínimo de 3
participantes
Inscrições até
21 de outubro

Destinatários
Responsáveis e técnicos com funções nas áreas da prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento do terrorismo.

Programa
• Contexto internacional e recomendações do GAFI.
• Contexto Europeu e principais alterações decorrentes da Diretiva (UE) 2018/843
(AMLD5).

• Contexto nacional: Lei n.º 83/2017 e Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2018.
• Supervisão baseada no risco – principais desafios.
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Introdução à gestão de ativos e do risco
Curso introdutório, organizado pelo Departamento de Mercados e pelo Departamento de Gestão do Risco.
Apresenta os principais conceitos e procedimentos relativos à gestão de reservas e ao enquadramento da
gestão dos riscos inerentes à gestão de reservas e de outros ativos financeiros.
ANUAL






21 a 25 de
novembro
Via remota/Lisboa
Mínimo de 3
participantes
Inscrições até
21 de outubro

Destinatários
Técnicos no início da carreira no âmbito da gestão de reservas, com formação em
economia ou gestão e conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Programa
• Acompanhamento de mercados (fundamentos, caraterísticas dos mercados,
•
•
•
•

definição de benchmarks, análise de indicadores económicos, expetativas e
previsões sobre taxas de juro e de câmbio).
Gestão de carteiras (gestão dos riscos cambial e de taxa de juro, análises e
estratégias, sistemas de informação de apoio à gestão de reservas, articulação
com o back-office).
Processamento de operações (matching de confirmações, liquidação, settlement,
reconciliação, controlo de posições).
Tipologia do risco e ciclo de vida das operações; medidas de sensibilidade; ratings,
matrizes de transição e spread do risco de crédito; medidas estatísticas: VaR e
expected shortfall.
Controlo de risco.

Curso organizado conjuntamente com o
Instituto para o Desenvolvimento de Capacidades do FMI
A definir.






Outubro/novembro
Lisboa
Mínimo de 20
participantes
Inscrições até:
prazo a anunciar

Destinatários
Técnicos superiores de nível médio/superior de bancos centrais e de ministérios das
finanças (e outras instituições oficiais) envolvidos no processo de planeamento
económico estratégico, bem como na monitorização e avaliação das medidas de
política económica.

Programa
• A divulgar.

Cibersegurança
Seminário organizado pelo Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação, aborda os
aspetos relativos à governação da inovação tecnológica, principais riscos e vulnerabilidades.
ANUAL





A definir
Lisboa
Inscrições até:
prazo a anunciar

Destinatários
Técnicos e responsáveis pela segurança das infraestruturas das tecnologias de
informação.

Programa
• Organização da segurança nos Departamentos de tecnologias de informação.
• Consciência da cibersegurança.
• Gestão do risco em tecnologias de informação.
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Curso no âmbito do protocolo com a AFI
Seminário organizado pelo Departamento de Supervisão Comportamental, em colaboração com a AFI –
Alliance for Financial Inclusion.
ANUAL





Destinatários
Técnicos e responsáveis das áreas da inclusão e formação financeiras.

A definir

Programa

Lisboa

• A divulgar.

Inscrições até:
prazo a anunciar

Cursos BdP Academia
Formação em áreas de liderança, comunicação e soft skills.
Cursos e informação programática a divulgar oportunamente.





Ao longo do ano
Via remota/Lisboa
Inscrições até:
prazos a anunciar

Destinatários
Técnicos dos bancos centrais dos países de língua portuguesa.

Programa
• A divulgar

