A EBA trabalha para si
Somos uma Agência da UE com um total de
215 colaboradoresde toda a Europa.

Mulheres: 48.80
%

Homens:
51.20 %

Repartição por género:

Durante a pandemia de COVID-19, elaborámos
122 produtos regulamentares, entre os quais
normas técnicas, orientações, pareceres e
relatórios para criar um setor financeiro mais
seguro para si.

Mais >

A nossa contínua missão
Contribuímos para a
criação do conjunto único
de normas vinculativas
para as instituições
financeiras da UE. Estas
condições de concorrência
equitativas reforçam o
setor bancário da UE e
ajudam a proteger os
aforradores, investidores,
consumidores e a si.
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Reduzir o risco
De 2021 a 2025 decorre a nossa fase final de
formulação de novas regras aplicáveis às empresas
de investimento.
29 produtos regulamentares, adaptados à
dimensão e às atividades de uma empresa,
controlarão os riscos e aumentarão a
transparência.
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Manter o seu dinheiro seguro
Quando as empresas se tornam insolventes, são
os investidores e os acionistas quem deve
absorver os prejuízos, e não o contribuinte.
Em 2022, apresentaremos um e
r latório sobre o
requisito mínimo dos fundos próprios e
passivos elegíveis (MREL) necessário para o
efeito. Seguir-se-á uma avaliação de impacto.

Relatório 2.ºtrimestre 2022

Avaliação de Impacto
4.ºtrimestre 2022
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Definir dados uma vez e reportar uma vez
Trabalhamos para alcançar um sistema
integrado de reporte, que criará um
ecossistema único com um processo
simplificado de reporte para as instituições
e autoridades reportantes.

DICIONÁRIO DE DADOS
• Requisitos mínimos
• Granularidade dos dados
• Definir uma vez

PONTO CENTRAL DE
RECOLHA DE DADOS
• Recolha e partilha de dados
• Reportar uma vez

GOVERNAÇÃO
• Comité Conjunto
• Coordenação entre
autoridades
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Harmonizar a aplicação das regras
em matéria de risco de mercado
As instituições incorrem no risco de perdas
quando os preços de mercado sofrem
alterações. Ajudamos a harmonizar a
aplicação do novo quadro regulamentar de
risco de mercado e a sustentar os seus
fundamentos técnicos.

Jan 2022 - Fase 1
Explorar - 12 meses
Jan 2023 - Fase 2
Preparar - 6 meses
Jan 2024 - Fase 3
Desenvolver - 18 meses
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Finalizar o regime global para
requisitos de fundos próprios
Avaliámos o m
i pacto e a adequação do quadro
de Basileia III para a sua aplicação na UE.

150+
EBA
Recomendações
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Os benefícios superam os custos
Os custos de requisitos de fundos próprios
mais elevados serão compensados pelos
ganhos macroeconómicos de um setor
bancário mais robusto.
Além disso, os custos diluir-se-ão com o
tempo, mas os ganhos serão constantes.
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Monitorizar o impacto
Recolhemos dados para ajudar a UE a
acompanhar os progressos e o impacto
do quadro de Basileia III.
O nosso exercício mais recente envolveu 9
bancos de 17 países.
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A nossa resposta à pandemia de
COVID-19
A EBA contribuiu significativamente para
atenuar o impacto socioeconómico da pandemia
de COVID-19 atuando de forma célere,
decisiva e coordenada em muitas frentes.
Tal permitiu aos bancos assegurarem a
continuidade das atividades e um serviço
adequado aos seus clientes.

Célere

Decisiva
Coordenada
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Aliviar a pressão

179 mil milhões de EUR
Ajudámos a flexibilizar os requisitos de reporte
e apelámos aos bancos para que
suspendessem o pagamento de
dividendos.
O nosso trabalho de alívio libertaria 179 mil
milhões de EUR para cobrir prejuízos e apoiar
a concessão de novos empréstimos.
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A economia real
Uma vez que os pagamentos por
cartão sem contacto
aumentaram, apelámos a um
aumento do respetivo limite
máximo para 50 EUR.

€50

Seis semanas depois, todos os
Estados-Membros, com
exceção de um, tinham seguido
o nosso conselho.
Mais >

Cibercrime
Com um maior recurso ao
teletrabalhoe à banca digital,
publicámos orientações para
manter a continuidadede
negócio.
Não foram comunicados às
autoridades competentes casos
de grandes perturbações nas
instituições financeiras causadas
por ciberataques relacionados
com a pandemia de COVID-19.
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Proteger os seus pagamentos
A EBA reforçou a segurança dos milhares de
milhões de pagamentos eletrónicos que são
efetuados todos os meses na UE: transações a
serem autenticadas por si através de dois dos
três fatores possíveis:
Uma coisa que só você sabe

Uma coisa que só você possui

Uma caraterística que só você tem
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Coordenar a literacia financeira
Os consumidores precisam de ajuda para
compreender a forma como os serviços
financeiros funcionam. Assim, publicámos
um repositório e um relatório sobre educação
financeira.
Descrevem as abordagens mais comuns
usadas pelas autoridades nacionais e os
ensinamentos extraídos para eventuais
abordagens futuras.

Ferramenta
complementar
para a
regulamentaçã
o e supervisão
da conduta
financeira

Foco na
formação sobre
inovações
financeiras

Grupos-alvo
específicos:
jovens e
idosos
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A ascensão da tecnologia
As instituições financeiras dependem cada vez
mais da tecnologia para o seu relacionamento
quotidiano com os clientes.
60 % dos bancos reportaram um incremento
orçamental decorrente da inovação digital e
da utilização de novas tecnologias.

60%
Mais >

Finanças mais inteligentes
Em consonância com as
novas regras da UE em
matéria de inteligência
artificial, exploraremos
formas de garantir que o
setor financeiro a utiliza
de uma forma segura,
correta e ética.
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O seu centro de conhecimento
Criámos o Centro de Conhecimento
FinTech da EBA para partilhar boas práticas
da indústria e promover a inovação.
Une o ecossistema de partes interessadas
com os interesses na nova tecnologia
financeira.

Centro de
Conhecimento
FinTech da EBA
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Apoio da tecnologia a uma melhor
regulamentação
Estamos a facilitar a expansão da inovação
para efeitos de cumprimento da
regulamentação.
Quatro em cada cinco empresas financeiras
consideram que tal melhorará a gestão dos
riscos, enquanto a maioria dos reguladores
considera que aumentará a eficiência.

Aumentar a
eficiência
Melhorar a gestão
dos riscos
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Combater o branqueamento de capitais
Globalmente, estima-se que os criminosos
estejam envolvidos no branqueamento de
1,87 biliões de EUR todos os anos.
Esse dinheiro sujo financia a criminalidade
organizada e o terrorismo.

1,87 biliões de EUR
*fonte Europol
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Gestão dos riscos
A EBA lidera, coordena e monitoriza a luta
da UE contra a criminalidade financeira.
Desenvolvemos políticas, definimos
prioridades e abrimos inquéritos. As
nossas 20 orientações ajudam a minimizar os
riscos associados.
LIDERAR

EBA

MONITORIZAR

COORDENAR
Mais >

Gestão responsável
Ao ponderar os custos e benefícios das
nossas 20 orientações, é nossa expetativa
que o impacto líquido para as autoridades
competentes seja próximo de zero.
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Por que razão são importantes os ASG
Os bancos têm de considerar os riscos dos
fatores Ambientais, Sociais e de Governação
(ASG)

Ambientais: Cuidar do planeta

Sociais: Cuidar das pessoas

Governação: Fazer melhores negócios
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Fazer com que os fatores ASG
funcionem para si
Estamos a integrar os ASG no nosso
trabalho com a sua ajuda.
Com contributos de mais de 1200 pessoas
que responderam à nossa consulta,
elaborámos normas regulamentares
sobre divulgação de informações ASG para
produtos financeiros.

1,200
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Uma Europa mais ecológica começa em casa

Enquanto primeiro passo na nossa via para a
sustentabilidade e melhoria contínua,
estamos a criarum Sistema de Gestão
Ambiental.
Juntos, podemos fazer a diferença.
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