
Resumo do programa de trabalho da EBA 
para 2023 
O Programa de Trabalho da EBA para 2023 tem em conta os mandatos existentes e previstos dos 
colegisladores e as tarefas decorrentes do regulamento de base da EBA, incluindo a avaliação da 
situação atual do setor bancário europeu. 

Neste contexto, foram identificadas atividades e tarefas específicas em consonância com as 
prioridades estratégicas verticais e horizontais para o período de 2023 a 2025 aprovadas pelo 
Conselho de Supervisores da EBA em janeiro de 2022 no Documento Único de Programação da 
Autoridade. Estas prioridades orientarão a intensidade e a organização dos trabalhos necessários 
para a realização dos seus vários mandatos e tarefas e podem ser agrupadas em 19 atividades 
principais, 10 delas relacionadas com a política e a convergência, 5 com a avaliação de risco e os 
dados e 4 com a governação, a coordenação e o apoio. 

O programa de trabalho beneficiou das recomendações formuladas pelo Comité Consultivo para a 
Proporcionalidade da EBA em julho de 2022. Este contributo será abordado durante a fase de 
execução do programa de trabalho e a sua implementação será comunicada no relatório anual da 
EBA relativo ao ano de 2023. 

Em comparação com o programa de trabalho de 2022, foram introduzidos ajustamentos para refletir 
os novos mandatos previstos para 2023, em especial os acordos políticos alcançados sobre as 
propostas legislativas referentes ao Regulamento Resiliência Operacional Digital (DORA) e aos 
mercados de criptoativos (MiCA) e, na falta de recursos específicos previstos para os trabalhos de 
preparação destas novas legislações, procedeu-se a uma redefinição das prioridades noutros 
domínios. 

Foram também envidados esforços suplementares para reduzir e racionalizar as atividades, a fim de 
clarificar a forma como contribuem para as prioridades da EBA, permitindo, assim, uma melhor 
organização e coordenação dos mandatos atuais e novos da EBA e, em última análise, um mais 
estreito alinhamento dessas atividades com a reorganização introduzida em 2022. 

A seguir à apresentação de uma panorâmica das prioridades plurianuais, o programa de trabalho da 
EBA para 2023 centra-se, no primeiro capítulo, nas prioridades para esse ano. No segundo capítulo, 
são apresentadas informações pormenorizadas sobre as atividades que a EBA irá realizar em 2023, 
com uma breve descrição, para cada uma das 19 atividades, do trabalho e das prioridades para as 
quais contribuem, bem como uma panorâmica dos principais resultados a produzir e respetivos 
prazos. Foram identificadas tarefas cuja prioridade pode vir a ser redefinida em resultado das 
limitações de recursos acima referidas. Dois anexos, um em que é apresentado o organograma, e 
outro com a afetação de recursos por atividade, completam o programa de trabalho da EBA para 
2023. 
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