
Os principais riscos da concessão de crédito
Análise e métodos de mitigação dos riscos de crédito, operacional, de liquidez e de mercado

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1244

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Decorrente de um controlo mais apertado, por partes das entidades de supervisão, nomeadamente em virtude dos
acordos de Basileia, as instituições financeiras têm procedimentos cada vez mais rigorosos e maior necessidade de
segurança na concessão do crédito, com vista a mitigar os diversos tipos de risco.

É assim importante conhecer o processo de determinação do risco, os diversos tipos de risco, os sistemas de controlo e
os fatores relevantes considerados.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o contexto legal de supervisão e controlo das instituições financeiras;
Analisar e avaliar os diferentes tipos de risco e os mecanismos usados para os mitigar;
Compreender o processo de decisão de atribuição de crédito e o seu acompanhamento;
Saber identificar os sinais relevantes dos vários tipos de risco associados à concessão e recuperação do crédito.

Destinatários

Gestores e operacionais da área financeira das empresas, diretores financeiros e analistas de crédito, bem como a
bancários que necessitem de adquirir conhecimentos nestas áreas.

Percurso de aprendizagem

Risco de Crédito

A identificação dos riscos de crédito.
As políticas de crédito.
A admissão/concessão de crédito.
A valoração do rating dos clientes de crédito.
Acompanhamento e recuperação de créditos.

Risco Operacional

O sistema de aprovação do crédito.
A documentação de suporte das operações.
O sistema de validação das operações.
O registo das operações e o risco tecnológico.
O sistema de cobranças.
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Os fatores externos.
A fiscalização e o controlo - Auditorias Internas.

Risco de Marcado e Risco de Liquidez

O risco País.
O risco de taxa de juro.
O risco de câmbio.
O risco geoestratégico e o preço das matérias primas.
As operações bancárias e a liquidez do banco.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

Dominar os fatores relevantes para determinação dos diferentes tipos de risco;
Identificar os sinais de risco relevantes;
Conhecer o processo de mitigação do risco.


