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1.  ANÁLISE MACROECONÓMICA 
 
Envolvente Macroeconómica  

 
A economia global entrou em 2008 refém dos mesmos problemas que a afectaram no segundo 
semestre do ano transacto, nomeadamente a instabilidade financeira e a subida dos preços da 
energia e de alguns bens alimentares, num contexto de abrandamento generalizado das 
economias mais desenvolvidas. A sistemática subida do preço das matérias-primas em geral e do 
petróleo, em particular, elevaram os riscos e as pressões inflacionistas a médio prazo, fazendo com 
que a inflação assumisse o papel central do debate político/económico no final do semestre. 
 

Previsões da Primavera da Comissão Europeia (taxas de variação, em %) 
PIB real Saldo Orçamental Inflação* Desemprego

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Mundo 4,6 3,8 3,6 - - - - - - - - -
  China 11,9 10,0 9,1 0,6 -0,2 -0,8 4,8 5,5 3,6 4,0 4,0 4,0
  EUA 2,2 0,9 0,7 -3,0 -5,0 -5,9 2,8 3,6 1,6 4,6 5,4 6,2
  Japão 2,0 1,2 1,1 -1,6 -1,9 -2,7 0,1 0,7 0,6 3,9 4,0 4,2
  UE27 2,8 2,0 1,8 -0,9 -1,2 -1,3 2,4 3,6 2,4 7,1 6,8 6,8
    Área Euro 2,6 1,7 1,5 -0,6 -1,0 -1,1 2,1 3,2 2,2 7,4 7,2 7,3
       Alemanha 2,5 1,8 1,5 0,0 -0,5 -0,2 2,3 2,9 1,8 8,4 7,3 7,1
       França 1,9 1,6 1,4 -2,7 -2,9 -3,0 1,6 3,0 2,0 8,3 8,0 8,1
       Espanha 3,8 2,2 1,8 2,2 1,2 0,0 2,8 3,8 2,6 8,3 9,3 10,6
       Portugal 1,9 1,7 1,6 -2,6 -2,2 -2,6 2,4 2,8 2,3 8,0 7,9 7,9
    Reino Unido 3,0 1,7 1,6 -0,9 -1,2 -1,3 2,3 2,8 2,2 7,1 6,8 6,8
* Variação do IHPC (ou do índice nacional, quando não disponível)
Fonte: CE, Previsões da Primavera de Abril de 2008  

 
O cenário global que serve de base às previsões das principais organizações internacionais assume 
um significativo abrandamento do crescimento nos Estados Unidos da América (EUA), que se 
deverá prolongar por 2009, ainda associado aos efeitos “contraccionistas” da crise do mercado de 
habitação. Por oposição, a China deverá continuar a crescer a um ritmo elevado, mantendo o 
estatuto do motor do crescimento Global, não obstante os esforços das autoridades chinesas em 
arrefecerem a economia.  

Evolução do Preço do Petróleo 
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
Na zona euro, o abrandamento é igualmente a tendência dominante, em parte pela inversão do 
ciclo do mercado de habitação, mas também pela conjugação de diversos factores adversos, desde 
a perda de competitividade associada à apreciação do euro, às condições de crédito mais 
restritivas e à subida generalizada dos preços.  
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Estas dificuldades estão a criar assimetrias no seio da zona euro, com a Alemanha e a França a 
assumirem-se como os principais focos de dinamismo, beneficiando de um activo sector dos 
serviços e de um robusto mercado de trabalho. Por oposição, países como Portugal, Espanha ou 
Itália sentem cada vez mais dificuldades em encontrar oportunidades de exportação, enquanto que 
a procura doméstica se encontra deprimida, havendo um elevado risco de que não atinjam as 
metas de crescimento estabelecidas para 2008. 
 
A instabilidade financeira, numa fase inicial mais evidente nos mercados de dívida, elevou os níveis 
de volatilidade e continuou a afectar as cotações do segmento accionista em geral e da banca em 
particular. Este sentimento negativo agravou-se significativamente em Maio e Junho, na medida 
em que a subida das pressões inflacionistas levou os mercados a anteciparem significativas subidas 
de taxas de juro de intervenção, pelas principais autoridades monetárias. O mês de Junho acabou 
mesmo por ser um dos mais negros meses da história da bolsa, com os índices Dow Jones e 
S&P500 a registarem as maiores quebras mensais desde Setembro de 2002. 
 
 
Política Monetária 
 
No decurso do primeiro semestre de 2008, o Banco de Inglaterra (BoE) e a Reserva Federal dos 
EUA (Fed) intensificaram o processo de alívio das condições monetárias, com as preocupações 
quanto à estabilidade financeira a assumirem um papel preponderante, em especial no caso norte-
americano.  
 
Nos EUA, os esforços para garantir a estabilidade do sistema financeiro motivaram 4 descidas na 
“fed funds target rate”, de 4,25% para 2,0%, a última das quais ocorreu a 30 de Abril, sendo que 
desde então o Fed tem optado por enfatizar os riscos de preços, dando a entender que o próximo 
movimento poderá ser no sentido de uma política monetária mais restritiva. No Reino Unido, o 
movimento foi idêntico, embora de magnitude mais modesta, com a “base rate” a descer de 
5,50% para 5,00%. 
 

Evolução das Taxas de Intervenção (%) 
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
Na zona euro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro directoras inalteradas 
durante todo o período, justificando a sua posição com base no primado do seu mandato de 
combate à inflação. Já em Junho, aquando da reunião mensal do Conselho, foi transmitido que o 
BCE iria manter o stance da política monetária, mas que havia sido debatida a imposição de 
condições monetárias mais restritivas, necessárias para garantir a estabilidade de preços a médio 
prazo, antecipando a subida de taxas de juro de intervenção na reunião seguinte (3 de Julho). 
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Mercados Financeiros 
 
O processo de ajustamento dos desequilíbrios observados em anos anteriores, cuja principal 
manifestação era a persistência de prémios de risco historicamente baixos e pouco diferenciados 
por classe de activo, prosseguiu intensamente nos primeiros meses de 2008. Este movimento foi 
despoletado pela deterioração da qualidade de crédito no segmento de maior risco do mercado 
hipotecário norte-americano (conhecido como sub-prime) no verão de 2007, que transmitiu uma 
forte instabilidade ao sistema financeiro internacional. Os problemas centraram-se inicialmente no 
mercado de dívida, em especial no segmento de créditos titularizados, mas rapidamente foram 
contagiando outros mercados e tipo de activos. 
 
A instabilidade reflectiu-se na desvalorização das carteiras e na quebra de resultados das empresas 
financeiras em geral e da banca em particular. Por outro lado, a incerteza quanto à magnitude e 
distribuição das perdas no conjunto dos grandes grupos bancários internacionalmente activos 
aumentou a dificuldade de obtenção de fundos, mesmo nos mercados monetários interbancários, 
situação que conduziu ao significativo aumento dos custos de financiamento das instituições 
financeiras. 

 
Evolução dos Índices Sectoriais Standard & Poors no primeiro Semestre de 2008 
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Fonte: Reuters EcoWin 
 
Mais recentemente, a subida do preço do petróleo e as expectativas de inversão do ciclo da política 
monetária acresceram ao role de preocupações, configurando um cenário negro para o segmento 
accionista. As instituições financeiras lideraram genericamente as desvalorizações, abrindo caminho 
para idêntico movimento dos outros sectores. As empresas ligadas à energia e a outras matérias-
primas foram as que apresentaram um melhor desempenho relativo, em especial nos EUA.  
 
 
Mercado Accionista 
 
Num semestre em que genericamente os mercados accionistas dos países desenvolvidos 
acumularam perdas, mantendo a tendência com que findaram 2007, há que distinguir três 
períodos distintos. Um primeiro, marcado por sucessivas intervenções de politica monetária de 
emergência por parte do Fed e em que os riscos ao crescimento económico voltaram a pesar nas 
decisões dos investidores, conduzindo, em meados de Março, alguns índices para mínimos no ano 
e para o seu pior trimestre dos últimos cinco anos.  
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Evolução de Alguns Índices Bolsistas Seleccionados 
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
A esta evolução negativa seguiu-se uma parcial recuperação das perdas, que durou até ao final do 
mês de Maio, reflectindo resultados empresariais melhores do que o esperado, apesar da 
predominância de “profit warnings”. Em Junho, as referidas evolução do preço do petróleo e as 
expectativas de inversão do ciclo da política monetária, empurraram os mercados para novos 
mínimos do ano. A dimensão desta quebra pode ser aferida com os exemplos dos índices norte-
americanos Dow Jones Industrial Average e S&P500, com o primeiro a registar o pior primeiro 
semestre desde 1970 e ambos a sofrerem em Junho as maiores quebras mensais desde Setembro 
de 2002. 
 

Evolução de Alguns Índices de Referência 
2007 2008 Mínimo do ano Máximo do ano
31-Dez 30-Jun Variação* valor Variação* data valor Variação* data

EUA
Dow Jones 13264,8 11350,0 -14,4 11346,5 -14,5 27-Jun 13058,2 -1,6 02-Mai
Nasdaq 2652,3 2293,0 -13,5 2169,3 -18,2 10-Mar 2609,6 -1,6 02-Jan

Zona euro
IBEX35 15182,3 12046,2 -20,7 12046,2 -20,7 30-Jun 15002,5 -1,2 02-Jan
DAX30 8067,3 6418,3 -20,4 6182,3 -23,4 17-Mar 7949,1 -1,5 02-Jan
PSI20 13019,4 8904,1 -31,6 8904,1 -31,6 30-Jun 12892,7 -1,0 02-Jan
CAC40 5614,1 4434,9 -21,0 4397,3 -21,7 27-Jun 5550,4 -1,1 02-Jan
MIB30 38885,0 30524,0 -21,5 30346,0 -22,0 27-Jun 38433,0 -1,2 03-Jan
STOXX50 4399,7 3352,8 -23,8 3340,3 -24,1 27-Jun 4339,2 -1,4 02-Jan

Emergentes
RTS ($) 2290,5 2303,3 0,6 1870,9 -18,3 08-Fev 2487,9 8,6 19-Mai
ISE100 54873,2 35089,5 -36,1 35089,5 -36,1 30-Jun 54708,4 -0,3 02-Jan
Hang Seng 27812,7 22102,0 -20,5 21084,6 -24,2 17-Mar 27615,9 -0,7 09-Jan
MERVAL 2151,7 2107,9 -2,0 1876,9 -12,8 21-Jan 2248,6 4,5 22-Mai
BOVESPA 63886,1 65017,6 1,8 53709,1 -15,9 21-Jan 73516,8 15,1 20-Mai

Outros
NIkkey225 15307,8 13481,4 -11,9 11787,5 -23,0 17-Mar 14691,4 -4,0 02-Jan
FTSE100 6456,9 5625,9 -12,9 5414,4 -16,1 17-Mar 6479,4 0,3 03-Jan
MSCI World 1131,7 973,7 -14,0 947,8 -16,3 17-Mar 1121,1 -0,9 02-Jan

* Face a 31 de Dezembro de 2007, em %

Fonte: Reuters EcoWin e; GESE  
 
Nos EUA, os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq registaram quebras semestrais de 14,4%, 
12,8% e 13,5%, respectivamente. Na Europa, o DAX30, o CAC40, o IBEX35 e o FT100 caíram 
20,4%, 21,0%, 20,7% e 12,9%, respectivamente, cabendo ao índice das 50 maiores capitalizações 
bolsistas da zona euro, EUROSTOXX50, uma quebra de 23,8%. Lisboa não foi excepção a este 
quadro negro, com o índice PSI20 a perder 31,6% para 8.904,14 pontos. 
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Mercado Obrigacionista 
 
Os mercados de taxa fixa contabilizaram um semestre de elevada volatilidade, oscilando em função 
dos desenvolvimentos do “problema” do momento. Numa primeira fase os títulos de taxa fixa 
mantiveram a tendência de valorização iniciada no verão do ano transacto, beneficiando da 
descida de taxas de juro de intervenção nos EUA e do seu estatuto de investimento de refúgio em 
alturas de maior incerteza e de quebra de cotações bolsistas.  

 
Evolução das Taxas de Rentabilidade das Obrigações a 10 Anos (em %) 
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
No entanto, o sentimento começou a mudar em Março, na medida em que a subida dos preços do 
petróleo e de algumas matérias-primas alimentares começaram a mudar a enfoque do debate 
político/económico da instabilidade financeira para a instabilidade de preços, com a consequente 
alteração das expectativas de evolução da política monetária.  
 
A taxa de rentabilidade dos “treasuries” norte-americanos a 10 anos superou os 4,25% em meados 
de Junho, fechando o semestre encostado aos 4,0%, praticamente o mesmo registo do início do 
ano. Na zona euro, o movimento de subida de taxas de rentabilidade foi mais significativo, 
reflectindo essencialmente a diferença de atitude das autoridades monetárias, pelo que a taxa de 
rentabilidade do “bund” alemão, para o mesmo prazo, fechou o semestre em 4,61%, o que 
representa uma subida de 28pb face aos valores do início do ano. 
 
 
Mercado Cambial 
 
O euro voltou a apreciar-se face à maioria das divisas de referência, reflectindo essencialmente o 
diferencial actual e esperado de taxas de juro de intervenção, bem como o maior dinamismo 
económico relativo da zona euro face aos EUA. A divisa europeia atingiu um máximo de 1,594 
dólares por euro em finais de Abril, coincidindo grosso modo com o final do ciclo de descida de 
taxas de intervenção do Fed, acabando por fechar o semestre com uma apreciação de 7,1%, 
cotando 1,576 dólares por euro. Em termos globais, a apreciação do euro, medida pelo índice de 
taxa de câmbio efectiva nominal, cai para menos de metade. 
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Evolução de Euro Face ao ITCEN e ao Dólar 
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A apreciação do euro face ao dólar, mais do que reflectir um movimento ascendente da divisa 
europeia, deve-se a uma tendência descendente da divisa norte-americana, motivada pela 
conjugação de diversos factores como os riscos ao financiamento externo da economia (o défice 
da balança de transacções correntes e o défice orçamental deverão ascender a 5,0% do PIB em 
2008), ao abrandamento económico em curso e, igualmente, à rápida e agressiva descida de taxas 
de juro de intervenção. Assim, o dólar atingiu em Abril um novo mínimo de mais de 12 anos, 
atentando ao índice de taxa de câmbio efectiva nominal alargado.  
 
 
 
 
 
2. ACTIVIDADE  
 
2.1 Linhas de Acção 
 
Na Assembleia Geral de Março de 2008 o Finibanco elegeu os seus órgãos sociais para o triénio 
2008-2010, ficou com um Conselho de Administração composto por cinco membros e constituiu 
uma Comissão Executiva, composta por três elementos, para o tratamento das áreas de gestão 
corrente do Banco. 
 
O Finibanco desenvolve o seu negócio na área da Banca Comercial, com primordial incidência na 
actividade de retalho.  
 
Para o efeito contava em 30 de Junho com uma rede de 168 Agências, rede de Promotores de 
Negócio, Banca Telefónica e Internet Banking. 
 
 Os seus mercados alvo são o segmento de Particulares e as PME’s. 
 
A importância da área de retalho pode aferir-se pela alocação aos riscos de crédito assumidos, de 
mais de 75% dos Fundos Próprios disponíveis. 
 
A actividade desenvolvida nesta área centra-se na intermediação financeira, captando recursos 
através de depósitos, obrigações e pontualmente securitizações e concedendo crédito a PME’s, 
empresários em nome individual e particulares. 
 
Neste âmbito o Finibanco disponibiliza aos seus clientes serviços de corretagem e todos os outros 
serviços típicos da Banca de retalho. Complementarmente, o Finibanco desenvolve a actividade de 



 

 8

trading através de carteira própria, sempre que as condições de mercado permitem antecipar 
vantagens. 
 
No primeiro semestre, não obstante a conjuntura adversa, o Finibanco desenvolveu as iniciativas e 
concretizou as acções que lhe permitiram prosseguir os seus objectivos de consolidar o 
crescimento e ganhar quota de mercado. 
 
Importante, pelas repercussões que se esperam da sua implementação, é a iniciativa tomada, a 
que se deu o nome de Programa de Transformação CRESCERE. 
 
Trata-se de um Programa transversal a todo o Grupo que comporta 28 projectos em fase de 
desenvolvimento, elaborado com a colaboração de uma conceituada empresa de consultadoria que 
visa criar condições que proporcionem bases sólidas de crescimento, aumento de eficiência e a 
melhoria da rentabilidade do Finibanco e do Grupo onde se insere. 
  
Através dele, foram definidos objectivos ambiciosos em matéria de estrutura de balanço, de 
alargamento da base de clientes e da rede de distribuição, de reestruturação orgânica interna e de 
abordagem do mercado, de modo a garantir o crescimento sustentado que se pretende para o 
Grupo e a proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências profissionais a todos 
os seus colaboradores. 
 
No semestre em análise lançaram-se alguns produtos novos de que se destacam: 
 
� Instrumentos de Captação de Aforro Estruturado, constituídos por um depósito a prazo a 6 

meses e pela subscrição de unidades de participação de vários fundos de investimento 
mobiliário geridos pela Finivalor (Finicapital, Finiglobal e Finifundo Acções Internacionais); 

 
� Várias Aplicações Financeiras, exclusivamente dedicadas ao específico segmento do Private 

Banking. 
 
O esforço de ampliação da rede, que vinha sendo desenvolvido, sofrerá um ligeiro abrandamento, 
em consequência da situação conjuntural adversa e do impacto negativo que os novos Balcões 
causam no curto prazo na Conta de Resultados. 
 
No contexto de incerteza e de volatilidade que caracterizou o primeiro semestre e no que respeita 
à optimização do custo de “Funding”, a área financeira internacional desenvolveu todos os esforços 
indispensáveis ao cumprimento dos objectivos que visam garantir níveis de liquidez adequados. 
Nestes termos, apesar da crise que se vive e do agravamento das condições de financiamento dos 
Bancos nos mercados financeiros internacionais, o Finibanco manteve sempre uma posição 
prudente, sem nunca ter sentido pressões de tesouraria. Dos recursos, mais de 90% são captados 
no mercado doméstico e só cerca de 9% são provenientes do mercado externo, através de uma 
operação de securitização cujo período de revolving se prolonga por mais 2 anos. 
 
Em matéria de organização, a nível do Finibanco, procedeu-se à reorganização das Direcções 
Comerciais, designadamente por força da abertura de novos Balcões operada nas suas respectivas 
áreas, e criou-se um Comité de Marketing e Cross-Selling, com vista a coordenar a implementação 
e o acompanhamento da estratégia de marketing, nas vertentes de produtos, campanhas, 
comunicação e rentabilidade. 
 
Ainda nesta matéria, e no âmbito da gestão do risco de crédito, reviram-se normativos diversos, a 
saber: 
 
� Clarificaram-se os objectivos, políticas e estratégias; 
 
� Regulamento Geral de Crédito – reviu-se o seu conteúdo em matéria de competências para a 

concessão e gestão de descobertos; 
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� Manual de Procedimentos/Imparidade no Crédito – definiu-se o cronograma das tarefas 

mensais a executar no exercício em curso; 
 
� Regulamento Geral de Pricing – reajustaram-se as competências delegadas dos intervenientes 

na decisão. 
 
O Finibanco mantém uma política tendencialmente mais conservadora na assunção dos riscos, 
expressa num nível máximo de alocação de fundos próprios, calculados por método interno em 
função do perfil do cliente, não sendo, em princípio, permitidas operações que exijam níveis 
superiores. 
 
Em função destes princípios, deverão ser rejeitadas todas as operações que não satisfaçam os 
padrões de risco e outras que não se enquadrem na estratégia definida.  
 
O conhecimento em profundidade dos níveis de exposição e a gestão integrada dos riscos 
assumidos, tornam-se assim fundamentais para a prossecução dos objectivos estabelecidos, 
contribuindo para a criação de valor para os Accionistas. 
 
O modelo de gestão implementado baseia-se na separação das funções de medição, de decisão e 
de controlo dos riscos, tendencialmente compatíveis com as recomendações do Comité de Basileia. 
 
O processo de gestão do risco tem como pilar o Conselho de Administração, que define objectivos, 
políticas, estratégias e delega competências de controlo. No âmbito da Comissão de Gestão de 
Activos e Passivos são analisados riscos relacionados com a gestão do balanço, nomeadamente o 
risco de liquidez e risco de taxa de juro. Ao Comité de Investimentos, compete a avaliação da 
conjuntura macro-económica global, a proposição das linhas de estratégia de investimentos em 
valores mobiliários, a análise do comportamento dos mercados e dos seus distintos segmentos e a 
oportunidade da efectivação de negócios. 
 
Ao nível do risco de crédito, existem diversos órgãos responsáveis pela sua gestão, 
nomeadamente: 
 
� A Direcção de Crédito, órgão que tem por objectivo analisar os clientes e as operações de 

crédito, avalia a sua adequação à política de crédito definida e às orientações relativas à 
qualidade e rendibilidade do crédito, assegura a decisão de crédito em conformidade com as 
análises efectuadas e gere o processo de apuramento das imparidades de crédito. 

 
� O Gabinete de Acompanhamento de Crédito, tem como objectivo monitorizar a carteira de 

crédito e aplicar um sistema preventivo de acompanhamento e gestão do crédito, visando, 
nomeadamente, a emissão de recomendações e a implementação de estratégias de 
envolvimento creditício. 

 
Existe ainda um Gabinete de Controlo de Riscos, unidade independente, que analisa e controla os 
diversos riscos associados ao negócio. 
 
No processo de mitigação dos riscos, às operações de crédito está, normalmente, associada a 
existência de colaterais físicos ou financeiros, bem como de garantias prestadas por terceiros. São 
também utilizados instrumentos derivados para a cobertura de outros riscos, nomeadamente 
cambial e de taxa de juro.  
 
O risco de crédito encontra-se associado à possibilidade de incumprimento efectivo da contraparte, 
que se consubstancia no não pagamento integral ou parcial e pontualmente, quer do capital em 
dívida, quer dos juros correspondentes aos empréstimos efectuados. Representa a componente de 
risco com maior relevo na nossa actividade. 
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Os objectivos, políticas e estratégias da gestão do risco de crédito encontram-se consubstanciadas 
em documento próprio emanado do Conselho de Administração e configuram as linhas mestras de 
actuação nesta área. Nele se referem, nomeadamente, segmentos, sectores, produtos ou tipologia 
das operações a privilegiar, sempre assentes nos princípios da diversificação, segurança, 
rendibilidade, liquidez, avaliação do risco de crédito e colegialidade na decisão de crédito.  
  
A gestão do risco de crédito no Finibanco tem como base o Regulamento Geral de Crédito, onde 
estão estabelecidos os princípios, as regras e a organização do processo de concessão de crédito, 
assentes em critérios de independência nas diversas fases do processo creditício: análise, 
aprovação, acompanhamento das operações e monitorização da carteira.  
 
A análise do risco de crédito tem por base a avaliação do cliente, o “rating”, o produto, as 
garantias/colaterais, a maturidade da operação e a consonância com as estratégias de negócio 
definidas. São estabelecidos limites de exposição por contraparte. Pretende-se constituir uma 
carteira sã, que tenha subjacente decisão fundamentada em apreciação que pondere, de forma 
equilibrada, os factores subjectivos e objectivos.  
 
Para a classificação e avaliação do risco dos clientes-empresa, o Finibanco dispõe de um sistema 
interno de classificação de risco que incorpora as componentes qualitativa e quantitativa, com 
avaliação da posição do sector em que a empresa se insere. 
 
Para o crédito pessoal, crédito à habitação e cartões de crédito, a avaliação do perfil de risco dos 
clientes é efectuada através do sistema de “Credit Scoring”, com módulos específicos para cada 
tipo de crédito. Como ferramenta de apoio à decisão, o sistema de “Credit Scoring” é uma técnica 
que procura medir o risco de incumprimento de um crédito, através de uma notação a atribuir a 
um determinado perfil de comportamento, construído com base num conjunto de informações 
tidas como relevantes para se aferir da solvabilidade associada ao mesmo. 
 
No Finibanco, está implementado um sistema electrónico de gestão e concessão de crédito, 
sistema operacional que integra todo o processo de decisão de crédito nas suas várias actividades: 
propositura, apreciação e decisão, controlando os momentos da formalização e do processamento, 
com benefícios significativos na diminuição do risco operacional, na maior celeridade na decisão e 
no registo de informação. 
 
No documento “Regulamento Geral de Pricing”, estão definidos os princípios para a fixação das 
taxas a praticar, bem como a delegação de competências para a respectiva aprovação. Como 
complemento do processo de decisão, é utilizado um modelo de “Risco & Pricing” que, em função 
do risco de cada operação de crédito, calculado por metodologia interna e traduzido em nível de 
alocação de fundos próprios, indica o preço a praticar que garante a rentabilidade-objectivo 
internamente definida para os capitais próprios.  
 
O acompanhamento das operações de crédito está no âmbito do Gabinete de Acompanhamento de 
Crédito e tem como principal objectivo garantir a qualidade da carteira actual de crédito através de 
uma monitorização sistemática do crédito vivo, vencido e vincendo. No âmbito do crédito vivo, o 
Gabinete de Acompanhamento de Crédito pretende identificar antecipadamente clientes com 
elevada probabilidade de incumprimento das suas responsabilidades e prevenir situações de 
degradação. Por outro lado, ao monitorizar o crédito vencido, o Gabinete de Acompanhamento de 
Crédito pretende tipificar atempadamente o nível de gravidade de incumprimento dos clientes, 
propondo, em conformidade, a sua transferência para os serviços de recuperação. 
 
No processo de monitorização, para além do acompanhamento individualizado por operação e por 
cliente, procede-se à análise regular da qualidade e da estrutura da carteira de crédito. Assim, 
exerce-se vigilância sobre a concentração de responsabilidades, nomeadamente, sectorial, por área 
geográfica, por cliente, por tipo de produto, por notação de risco, por tipo de garantia associada e 
por maturidade, entre outras. Procede-se à avaliação dos activos recebidos como 
garantias/colaterais das operações de crédito, por forma a garantir as coberturas desejadas. 
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Paralelamente, analisa-se a evolução do crédito vencido e respectivas recuperações, o grau de 
cobrabilidade estimado e a adequação das provisões constituídas.  
 
Está também implementado um modelo interno de avaliação da qualidade da carteira de crédito 
das diferentes unidades de negócio através do qual, partindo da análise das características das 
operações de crédito, se calcula o capital económico adequado ao nível de risco incorrido. Com 
utilização da metodologia RAROC, é apurada a rentabilidade de cada “portfolio” em função do 
respectivo risco.  
 
Estão disponíveis sistemas de alerta para situações atípicas, destinados à estrutura comercial, a 
quem também são disponibilizados, com actualização diária e possibilidade de consulta via intranet, 
diversos indicadores caracterizadores da carteira de crédito, nomeadamente posição diária, saldos 
médios mensais, taxas médias, crédito vencido e provisionamento. Dispõe-se, ainda, de informação 
diária, também via intranet, das situações de incumprimento. 
 
Nos casos de incumprimento, e cumpridos os prazos limite de permanência nesta condição, no 
âmbito das Direcções Comerciais, procede-se à transferência dos créditos para o Serviço de 
Recuperação e Contencioso, órgão que empreende todas as acções necessárias à recuperação do 
crédito. 
 
O quadro seguinte evidencia o montante máximo de exposição ao risco de crédito, por classe de 
activos. Os montantes apresentados são líquidos de provisões e imparidades. 
 

Mil €
Exposição total a risco de crédito

30-06-2008 31-12-2007

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 75.952 35.632
Disponibilidades em outras instituições de crédito 56.862 56.216
Activos f inanceiros detidos para negociação 5.604 3.952
Activos f inanceiros disponíveis para venda 26.484 27.433
Aplicações em instituições de crédito 318.172 330.067
Crédito a clientes 2.242.591 2.035.980
Outros activos 4.556 11.262
Sub-total 2.730.221 2.500.543

Passivos contingentes 113.727 104.612
Compromissos irrevogáveis perante terceiros 186.827 184.931
Sub-total 300.554 289.544

Exposição total a risco de crédito 3.030.775 2.790.086  
 

O quadro seguinte mostra uma análise sectorial da carteira de crédito a clientes. Os valores 
evidenciados correspondem à exposição máxima para o crédito por desembolso (“portfolio” líquido 
de provisões e imparidades), antes e depois do efeito mitigador dos colaterais associados.  
 



 

 12

Mil €
Concentração risco de crédito por desembolso e assinatura

30-06-2008 31-12-2007

Exposição máxima Exposição máxima

Sector de actividade Bruta Líquida Bruta Líquida

Agricultura, Silvicultura e Pescas 26.309 12.239 27.362 15.574
Alimentação, Bebidas e Tabaco 46.154 33.685 29.135 23.057
Comércio, Restaurantes e Hotéis 441.268 306.370 381.892 288.001
Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias 429.318 167.925 394.445 192.140
Electricidade, Água e Gás 1.016 994 1.105 1.105
ENIS 42.628 27.943 35.515 23.731
Fabricação de Mobiliário  e Outras Ind. Transf. 31.358 17.875 25.645 17.492
Indústria Química e Actividades Conexas 24.983 18.860 29.392 24.954
Indústrias Extractivas 14.550 7.149 15.485 13.402
Intermediação Financeira, Seguros e Pensões 211.775 201.127 5.448 4.657
Madeira, Cortiça e Papel 44.955 38.399 44.627 39.258
Metalúrgicas de Base 6.996 5.206 7.100 5.519
Outros 2.397 1.594 1.623 850
Papel, Artes Gráf icas e Editoriais 14.528 9.555 16.243 14.590
Particulares 599.695 139.394 567.061 186.920
Produtos Metálicos, Máq. e Materiais de Transp. 79.066 57.228 67.998 54.939
Produtos Minerais não Metálicos 28.453 16.813 26.262 19.403
Serviços 111.590 61.704 270.620 235.392
Têxteis, Vestuário e Calçado 47.716 33.861 52.169 42.593
Transportes e Actividades Conexas 26.879 15.378 28.037 19.567
Sub-total 2.231.634 1.173.299 2.027.165 1.223.145

Passivos contigentes 113.727 77.993 104.612 71.599
Compromissos irrevogáveis perante terceiros 186.827 149.895 184.931 166.533
Sub-total 300.554 227.888 289.544 238.132

Exposição total a risco de crédito * 2.532.188 1.401.187 2.316.709 1.461.277

* Excluída de proveitos a receber no total de 10,96 milhões de euros em 2008, e 8,82 milhões de euros em 2007.

 
O tipo e valor dos colaterais/garantias exigidos na aprovação das operações de crédito dependem 
da avaliação do risco da contraparte. Os principais tipos de colaterais são os seguintes: 
 
�  Hipotecas 
�  Penhores de instrumentos financeiros 
�  Penhores de bens físicos 
 
Nas diversas operações de crédito, também são obtidas garantias e avales que, no entanto, não 
estão reflectidos no quadro anterior. 
 
A exposição a entidades não residentes representa menos de 1% da exposição total a risco de 
crédito. 
 
Os gráficos seguintes permitem observar a concentração por montante de crédito concedido, por 
tipo de cliente. 
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Crédito a Empresas - Por Montante  e Cliente (mil Eur)

 
          Nota: não inclui crédito titulado 
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Nos clientes empresa, existe um elevado grau de diversificação por escalão de montantes, 
nomeadamente nos quatro escalões situados entre 100 mil euros e 2.500 mil euros. Esta 
distribuição reflecte o peso das PME’s no “portfolio” de crédito a empresas. O escalão com maior 
relevância tem 16,7% do total da exposição e diz respeito a clientes com montantes entre 100 mil 
euros e 250 mil euros.  
 

2,2%

12,0%

8,3%

21,6%

33,8%

10,7%

5,6%

2,5%
2,0% 1,2%
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<=5 ]5;25] ]25;50] ]50;100] ]100;250] ]250;500] ]500;1000] ]1000;2500] ]2500;5000] ]5000;10000] >10000

Crédito a Particulares e Enis - Por Montante e Cliente (mil Eur)

 
           Nota: não inclui crédito titulado 

 
Nos clientes particulares, 33,8% da exposição encontra-se em clientes com montantes entre 100 
mil euros e 250 mil euros, reflectindo a relevância do crédito imobiliário.  
 
Em 30 de Junho de 2008, a maior exposição a risco de crédito a um só cliente/contraparte 
ascendia a 166,4 milhões de euros, sendo esta uma entidade do grupo. A maior exposição a risco 
de crédito a um só cliente/contraparte não pertencente ao grupo ascendia a 33,2 milhões de 
euros, antes e depois de colaterais (21,1 milhões de euros, em 31 de Dezembro de 2007). 
 
O montante de crédito a clientes desagregado por notação interna de risco, é o que a seguir se 
indica: 
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mil Eur
Crédito a clientes bruto por notação de risco *

30-06-2008 31-12-2007

A 17.141 13.677
B 162.217 135.850
C 436.813 377.147
D 531.688 503.221
E 168.740 168.948

Sem notação 297.385 251.213
Sub-total Empresas 1.613.984 1.450.056

Particulares 651.631 611.472

Total 2.265.615 2.061.529

(dos quais com indícios de imparidade individual) 16.067 11.500

* Rubrica de crédito a clientes bruto, excluída de proveitos a receber no total de 10,96 milhões de euros em
2008, e 8,82 milhões de euros em 2007.

 
 

O montante de créditos renegociados desagregado por tipo de cliente em 30 de Junho de 2008 e 
31 de Dezembro de 2007 é como a seguir se indica. 

Mil €

Tipo de Cliente 30-06-2008 31-12-2007

Empresas 12.986 11.696

Particulares 3.769 3.059

Total 16.756 14.755
 

 
A desagregação do crédito vencido por antiguidade em 30 de Junho de 2008 é como a seguir se 
indica: 
                                         mil Eur 

Crédito Vencido por 

antiguidade
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

< 3 meses 10.583 1.107 323 1.051 13.064
3 - 6 m 6.155 566 661 771 8.153
6 - 9 m 4.230 815 218 593 5.856

9 - 12 m 4.884 454 534 181 6.053
12 - 15 m 4.581 285 617 281 5.763
15 - 18 m 7.014 382 124 391 7.911
18 - 24 m 3.427 542 500 397 4.866
24 - 30 m 1.229 154 778 59 2.221
30 - 36 m 1.335 109 334 191 1.970
36 - 48 m 264 0 709 62 1.036
48 - 60 m 2 0 124 3 130
> 60 m 110 0 0 1 110

Juros vencidos a regularizar 569 146 130 86 932
Total 44.383 4.560 5.054 4.067 58.065  

 
O valor dos colaterais associados ao crédito vencido ascende a 20,3 milhões de euros. 
 
A desagregação do crédito vencido por antiguidade em 31 de Dezembro de 2007 é como a seguir 
se indica: 
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                                                                                 mil Eur 

Crédito Vencido por 

antiguidade
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

< 3 meses 4.286 52 148 962 5.448
3 - 6 m 5.198 74 295 534 6.101
6 - 9 m 5.071 91 449 492 6.104

9 - 12 m 7.730 84 272 802 8.887
12 - 15 m 3.925 97 180 634 4.836
15 - 18 m 1.672 5 375 519 2.570
18 - 24 m 4.297 132 717 754 5.901
24 - 30 m 3.138 70 254 427 3.888
30 - 36 m 554 0 629 133 1.316
36 - 48 m 677 0 448 403 1.529
48 - 60 m 11 0 21 112 144

> 60 m 110 0 0 56 165
Juros vencidos a regularizar 298 34 59 96 487

Total 36.966 639 3.847 5.924 47.377  
 

O valor dos colaterais associados ao crédito vencido ascende a 13,1 milhões de euros. 
 

Mil €

Movimentos de provisões 

no período
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

Saldo 2007 25.538 519 3.062 5.245 34.364

    Reforços 12.293 561 1.579 2.373 16.806

    Utilizações -7.739 -208 -39 -1.527 -9.513

    Reversões e Recuperações -5.413 -190 -991 -1.080 -7.675

    Transferências 0 0 0 0 0

Saldo  Junho 2008 24.679 682 3.611 5.010 33.982

 
Mil €

Movimentos de provisões 

no período
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

Saldo 2006 23.967 447 1.168 5.275 30.857

    Reforços 17.277 376 2.216 2.936 22.805

    Utilizações -10.001 -217 -181 -2.814 -13.213

    Reversões e Recuperações -5.705 -87 -141 -153 -6.086

    Transferências 0 0 0 0 0

Saldo 2007 25.538 519 3.062 5.245 34.364

 

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrerem perdas nas posições patrimoniais e 
extrapatrimoniais em função de movimentos adversos dos preços de mercado (taxas de juro, 
câmbios e cotações e índices).  
 
No que respeita ao risco de cotações, diariamente são produzidos mapas com a constituição e 
performance do “portfolio”.  
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É, também, efectuado o cálculo do VaR – “Value at Risk” – segundo as directrizes do BIS, 
nomeadamente, distribuição normal de variações dos preços, avaliação da perda potencial num 
horizonte temporal de duas semanas e 99% de grau de confiança, com o objectivo de aferir 
possíveis variações no valor de mercado da carteira de títulos em função do comportamento 
passado. As metodologias VaR, baseando-se em dados históricos, não capturam alterações nos 
factores de risco, podendo, portanto, subestimar a probabilidade de ocorrência de movimentos 
bruscos e acentuados nos mercados. Assim, são também quantificadas as perdas que poderiam 
resultar em cenários de “stress”, usando como referência acontecimentos passados que originaram 
quebras significativas dos mercados. 
  

mil Eur

1º Semestre de 2008  

VaR F inal M édia M áximo M í nimo 31-D ez-07

   Risco  de Cotações e Índices 1.512,1 4.016,4 8.737,3 1.512,1 8.737,3

   Risco  Cambial 129,7 54,6 129,7 15,4 15,4

T o tal 1.641,8 4 .071,0 8.752,6 1.641,8 8.752,6

 
Relativamente ao risco de taxa de juro, são igualmente realizadas análises de sensibilidade que 
estimam o impacto na situação líquida e na margem financeira (a 12 meses), resultantes de uma 
alteração de 200 pontos base nas taxas de juro de mercado. A metodologia utilizada assenta na 
projecção dos fluxos futuros dos instrumentos financeiros com taxa de juro associada e cálculo do 
respectivo valor actual. Da comparação entre o cenário base (manutenção das curvas de taxa de 
juro) e o cenário alternativo (deslocação paralela das curvas de taxa de juro) resulta o impacto 
estimado na Situação Líquida. 
 

mil Eur

Análise de sensibildade
Impacto de uma variação de 200 pontos base na curva de taxas juro

30 de Junho  de 2008

Impacto na Situação Líquida -7.230
Fundos Próprios 195.807
Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -3,7%

Impacto na Margem Financeira, a doze meses -4.471
Margem Financeira 73.222
Impacto % na Margem Financeira anual -6,1%
Nota -  Análise em cenário de stress: pressupõe uma deslocação  paralela da curva de taxas de juro  e a 
inexistência de medidas co rrectivas. Corresponderá, assim, ao cenário  de perda máxima em condições extremas.

31 de D ezembro  de 2007

Impacto na Situação Líquida -4.490
Fundos Próprios 189.009
Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -2,4%

Impacto na Margem Financeira, a doze meses -7.704
Margem Financeira 66.763
Impacto % na Margem Financeira anual -11,5%

Nota -  Análise em cenário de stress: pressupõe uma deslocação  paralela da curva de taxas de juro  e a 
inexistência de medidas co rrectivas. Corresponderá, assim, ao cenário  de perda máxima em condições extremas.  

 
mil Eur

Sensibilidade da Situação Líquida

<=6 Meses 6 - 12 Meses 1 a 5 Anos > 5 Anos Total

6.902 -1.242 573 998 7.230  
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Procede-se ainda à análise de “gaps” de taxas de juro dos activos e passivos (desfasamento entre 
os prazos de revisão de taxas de juro), que permite detectar concentrações de risco de taxa de 
juro nos diversos prazos.  
 

R isco  T axa de Juro  -  Gaps de R epricing/ Vencimento

30 de Junho  de 2008

mil Eur

( A ct ivos- Passivos)  6  meses 1 ano 2  anos 5 anos 10  A nos >10  anos

Gap -220.784 -43.160 -33.414 41.743 14.348 5.216

Gap Acumulado -220.784 -263.944 -297.358 -255.615 -241.267 -236.051

31 de D ezembro  de 2007

( A ct ivos- Passivos)  6  meses 1 ano 2  anos 5 anos 10  A nos >10  anos

Gap -296.989 12.815 26.954 -11.886 13.094 1.549

Gap Acumulado -296.989 -284.174 -257.220 -269.106 -256.012 -254.463  
 

O risco de liquidez consiste no risco de perdas resultantes da incapacidade de fazer face a 
compromissos assumidos, por indisponibilidade de fundos líquidos ou dificuldades na sua obtenção 
a preços de mercado, nos mercados monetários. 
  
A responsabilidade da gestão do risco de liquidez assenta em 3 órgãos: o Conselho de 
Administração, a Comissão de Gestão de Activos e Passivos e a Direcção Financeira e 
Internacional. 
 
Em documento específico sobre gestão do risco de liquidez, encontram-se definidos os objectivos, 
políticas, estratégias, estrutura de gestão, planos de contingência, bem como os princípios 
orientadores e recomendações emanados do Comité de Basileia. 
 
A gestão da liquidez de curto prazo incide na análise de todos os fluxos previstos para um 
determinado horizonte temporal e na avaliação dos meios disponíveis para fazer face a eventuais 
necessidades de liquidez, que passam, fundamentalmente, por: 
 
�  Valores à ordem junto do Banco Central e outras IC’s 
�  Disponibilidade de linhas de crédito 
�  Detenção em carteira de instrumentos financeiros de elevada liquidez 
 
É privilegiada a diversidade de fontes de financiamento e evitada a excessiva concentração numa 
contraparte. Às áreas comerciais, são transmitidas com regularidade as orientações sobre quais os 
produtos a privilegiar, não apenas na busca do melhor combinação de produtos passivos como 
também nos produtos activos, de forma a potenciar futuras operações de titularização de créditos. 
De acordo com a regulamentação do Banco de Portugal, o Finibanco mantém disponibilidades 
junto daquela instituição que, no mínimo, correspondem a 2% dos passivos elegíveis. 
 
No âmbito da gestão do risco de liquidez, e no que respeita à cobertura de activos de médio e 
longo prazo, o Finibanco continua a recorrer à emissão de obrigações de caixa e obrigações 
subordinadas, tendo em curso uma operação de titularização de activos, no montante de 250 
milhões de euros, cujo período de “revolving” se prolonga por mais 2 anos. 
 
A distribuição dos activos e passivos por prazos de maturidade, em 30 de Junho de 2008 e 31 de 
Dezembro de 2007, apresenta-se como segue: 
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mil Eur

30-06-2008 À ordem
Até 3 

meses

De 3 
meses a 1 

ano

Subtotal 
até 1 ano

De 1 ano  
a 5 anos

Superior 
a 5 anos

Subtotal 
mais de 1 

ano

Sem 
prazo  

definido

Total de 
balanço

A ctivo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  119.524  119.524  0  119.524
Disponibilidades em outras instituições de crédito  56.862  56.862  0  56.862
Activos financeiros detidos para negociação  0  0  66.347  66.347
Activos financeiros disponíveis para venda  0  4.998  0  4.998  17.593  3.576  21.169  15.947  42.114
Aplicações em instituições de crédito  62.374  138.100  108.600  309.074  4.900  4.900  4.198  318.172
Crédito a clientes  25.418  497.932  643.933  1.167.283  403.866  636.402  1.040.268  35.040  2.242.591
Activos não  correntes detidos para venda  18.339  18.339  0  18.339
Outros activos tangíveis  0  0  42.468  42.468
Activos intangíveis  0  0  2.103  2.103
Investimentos em associadas e filiais excluídas
da consolidação  0  0  0
Activos por impostos correntes  2  2  0  2
Activos por impostos diferidos  0  0  8.126  8.126
Devedores por seguro  directo e resseguro  0  0  0
Outros activos  4  48.287  48.291  33.048  33.048  91  81.430
T o tal do  A ct ivo  264.181  641.030  819.161  1.724.372  459.407  639.978  1.099.385  174.320  2.998.078
P assivo

Passivos financeiros detidos para negociação  0  0  33.585  33.585
Outros passivos financeiros ao  justo valo r
através de resultados  2.455  14.076  16.531  37.837  118.034  155.871 ( 27.983)  144.419
Recursos de outras instituições de crédito  45.767  87.445  16.500  149.712  0  517  150.229
Recursos de clientes e outros empréstimos  505.172  1.101.187  521.435  2.127.794  51.578  51.578  19.691  2.199.062
Responsabilidades representadas por titulos  0  0  0
Passivos financeiros associados
a activos transferidos  0  248.941  248.941  248.941
Provisões  0  0  22.648  22.648
Provisões técnicas  0  0  0
Passivos por impostos correntes  562  562  0  562
Passivos por impostos diferidos  0  0  0
Outros passivos subordinados  0  410  239  649  649
Credores por seguro  directo e resseguro  0  0  0
Outros passivos  52.929  52.929  1.713  1.713  54.642
T o tal do  P ass ivo  550.939  1.191.087  605.501  2.347.527  338.765  119.987  458.751  48.459  2.854.737

A ctivo  -  P assivo ( 286.758) ( 550.057)  213.660 ( 623.155)  120.642  519.992  640.634  125.861  143.340

 
mil Eur

31-12-2007 À ordem
Até 3 

meses

De 3 
meses a 

1 ano

Subto tal 
até 1 ano

De 1 ano  
a 5 anos

Superior 
a 5 anos

Subtotal 
mais de 1 

ano

Sem 
prazo  

definido

Total de 
balanço

A ctivo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  79.825  79.825  0  79.825
Disponibilidades em outras instituições de crédito  56.216  56.216  0  56.216
Activos financeiros detidos para negociação  0  0  76.726  76.726
Activos financeiros disponíveis para venda  6.024  6.024  9.469  11.940  21.409  45.808  73.241
Aplicações em instituições de crédito  56.415  143.853  121.600  321.868  4.900  4.900  3.299  330.067
Crédito a clientes  35.014  474.192  602.335  1.111.541  330.660  561.607  892.267  32.172  2.035.980
Activos não correntes detidos para venda  43.032  43.032  0  43.032
Outros activos tangíveis  0  0  38.312  38.312
Activos intangíveis  0  0  2.056  2.056
Activos por impostos correntes  2  2  0  2
Activos por impostos diferidos  0  0  1.284  1.284
Outros activos  3  67.137  67.140  31.065  31.065  143  98.348
T o ta l do  A ctivo  227.473  618.045  840.130  1.685.648  376.094  573.547  949.641  199.800  2.835.089
P assivo

Passivos financeiros detidos para negociação  0  0  28.313  28.313
através de resultados  7.314  12.352  19.666  32.246  96.167  128.413  3.512  151.591
Recursos de outras instituições de crédito  15.726  74.962  19.550  110.238  0  605  110.843
Recursos de clientes e outros empréstimos  559.368  979.621  454.013  1.993.002  57.528  57.528  16.596  2.067.126
Passivos financeiros associados
a activos transferidos  0  248.802  248.802  248.802
Provisões  0  0  21.444  21.444
Passivos por impostos correntes  7.212  7.212  0  7.212
Outros passivos subordinados  0  654  654  654
Outros passivos  32.809  32.809  1.855  1.855  34.664
T o ta l do  P assivo  575.094  1.061.897  525.936  2.162.927  338.576  98.676  437.252  70.470  2.670.649

A ctivo  -  P assivo ( 347.621) ( 443.852)  314.194 ( 477.279)  37.518  474.871  512.389  129.330  164.440

 
 

O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de falhas internas ao nível dos 
sistemas, procedimentos ou recursos humanos, ou da ocorrência de acontecimentos externos.  
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A implementação da plataforma de Gestão de Risco Operacional está a ser ultimada, está 
disponível na intranet do Grupo Finibanco e é composta pelas seguintes funcionalidades: 
 
� Recolha e formalização dos pareceres dos processos, riscos e estruturas orgânicas identificados 

no “Relatório de Identificação de Riscos Operacionais”, o qual é submetido à apreciação dos 
Chefes de Risco; 

 
� Divulgação dos processos em portal, após aprovados pelos respectivos Chefes de Risco, com 

detalhe dos procedimentos, tarefas, sistemas e riscos, sediados na cadeia de valor da 
Instituição; 

 
� Registo de eventos pelas estruturas orgânicas da instituição de acordo com as hierarquias de 

apreciação e decisão implementadas; 
 
� Realização de Questionários de auto-avaliação (Self Assessment) sobre todos os processos da 

Instituição, por interpelação às estruturas orgânicas sobre a frequência e o impacto dos eventos 
históricos em que são e/ou foram intervenientes; 

 
� Realização de Relatórios de gestão, de forma a acompanhar os registos de custos operacionais, 

por tipo de risco e por processo, assim como respectivas acções de mitigação; 
 
� Gestão dos indicadores-chave de risco (KRI’s), utilizando o modelo de “balance scorecard” 

parametrizando-o em função dos riscos sediados nos diferentes quadrantes. 
 
Na área de tecnologias de informação e no primeiro semestre de 2008, desenvolveram-se diversas 
acções, abrangendo as mais diversas áreas de actividade, a saber: 
 
� No que respeita à IBM, empresa com quem firmámos oportunamente um contrato de prestação 

de serviços na área de informática, com vista à gestão, construção e implementação das 
aplicações dos sistemas operacionais e bem assim dos serviços de operação, e de “disaster 
recovery”, foi desenvolvido um trabalho diário no modelo de relação ideal entre as duas 
Instituições, baseado nas melhores práticas processuais e na relação contratual assumida. 

 
 Foi ainda efectuado um teste ao plano para situação de desastre, na área de Lisboa, trabalho 

que envolveu técnicos do Finibanco e da IBM; 
 
� No que concerne ao Homebanking, alterou-se a imagem do sítio do Finibanco, tornando-a mais 

agradável, mais simples e mais funcional; 
 

� Na área de infraestrutura, deu-se continuidade ao trabalho de consolidação dos servidores 
aplicacionais e dos servidores de suporte estrutural, trabalho que teve início no exercício 
anterior; 

 
� Com referência ao desenvolvimento de sistemas aplicacionais, concentraram-se esforços nas 

vertentes canais, na redução de custos de transformação e ainda no “upgrade” tecnológico do 
“software” de suporte à actividade de custódia de valores mobiliários. 

 
No que respeita à área de recursos humanos, o arranque do já referido programa de 
transformação CRESCERE, sobressai como marco assinalável da actividade do Finibanco no 
primeiro semestre, na medida em que os recursos humanos foram chamados a colaborar 
activamente, quer no suporte aos diversos projectos na esfera do referido programa, quer no 
apelo à mobilização e envolvimento dos colaboradores para as mudanças em curso. 
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Tratando-se de mudança, preparou-se no final do semestre o início do processo de alteração ao 
nível da estrutura do Banco, donde resultará a necessidade de reenquadramento funcional de 
quadros e o redimensionamento de efectivos, tudo com o objectivo de proporcionar a crescente 
dinamização da actividade do Grupo, preparando-o para enfrentar os exigentes desafios que se 
aguardam e para melhorar o nível de resposta e de eficiência, racionalizando a gestão de recursos. 
 
Tendo em conta este programa de transformação e de desenvolvimento, levaram-se a cabo 
iniciativas tendentes a uma maior fidelização e mobilização dos colaboradores, designadamente 
através da revisão das condições dos empréstimos, à habitação e pessoal, com taxas mais 
atractivas, bem como da dinamização das condições associadas à conta de cliente colaborador, 
com a aprovação de um conjunto de benefícios, sistematizados em documento apropriado, tudo no 
sentido da consolidação de uma política de recursos humanos atenta às preocupações das pessoas 
e potenciadora de um clima saudável e motivador. 
 
Ainda no domínio das iniciativas que visam o cada vez maior envolvimento e comprometimento 
dos colaboradores, o Finibanco manteve e desenvolveu os esquemas de incentivos e recompensas 
que privilegiam o reconhecimento do mérito, apostou na valorização profissional dos seus 
colaboradores e incentivou a procura do conhecimento, proporcionando-lhes o acesso a processos 
formativos, quer através de soluções internas, quer externas. 
 
No domínio do reconhecimento da valia profissional, deu-se continuidade aos esquemas de 
progressão de carreira, nomeadamente através do programa anual de promoções, privilegiando-se 
igualmente a nomeação de quadros internos para funções de maior exigência e responsabilidade. 
 
A actividade do primeiro semestre ficou também assinalada pela abertura de 18 novos Balcões, 
que justificaram o acréscimo de 54 colaboradores face a Dezembro de 2007. 
 
A responsabilidade social continuou a merecer uma especial atenção do Finibanco, patente na 
manutenção da aposta em programas de apoio à inserção de jovens na vida activa, através da 
celebração de protocolos para acolhimento de estagiários, nomeadamente com o Instituto da 
Juventude e com o Instituto de Formação Bancária. 
 
 
2.2 Análise Económica e Financeira 
 
Em 30 de Junho de 2008, o Activo líquido do Finibanco, SA ascendeu a 2.998 milhões de euros, 
correspondendo-lhe um acréscimo de 17% (+436,3 milhões de euros) relativamente ao período 
homólogo. No semestre em análise, o Activo líquido aumentou 163 milhões de euros. 
 
A Carteira de crédito bruta registou um aumento de 449,9 milhões de euros, que representa  mais 
24,8% face ao período homólogo. Em 2008, o Crédito bruto aumentou 204,1 milhões de euros 
(+9,9%). Em Junho de 2007 foi realizada uma operação de titularização de crédito a PME’s, no 
montante de 250 milhões de euros, valor que incorpora o balanço. 
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mil euros

Crédito a clientes 30-06-2008 30-06-2007 Variação        
(%)

1. Particulares 651,544 552,450 17.9

…Habitação 262,638 224,175 17.2

…Outros créditos 388,906 328,275 18.5

2. Empresas 1,614,071 1,263,236 27.8

Total 2,265,615 1,815,686 24.8  
 
O crédito à habitação registou um crescimento de 17,2%, enquanto que o crédito a particulares 
para outras finalidades apresentou um aumento de 18,5%. O crescimento do crédito a empresas 
(27,8%) situou-se acima do crescimento médio da carteira total de crédito. 
 
O rácio de crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido de créditos totalmente provisionados) 
situou-se em 1,6%, valor idêntico ao registado no período homólogo. 
  
O prémio de risco, líquido de recuperações, passou de 138 para 82 pontos base. 
  
Em 30 de Junho de 2008, o crédito provisionado a 100% situava-se em 8,8 milhões de euros e o 
crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido dos provisionados a 100%) tinha uma cobertura por 
provisões específicas e gerais de 125,3% (143,6% em Dezembro de 2007). 
 
O total dos recursos de clientes (incluindo a desintermediação) registou um crescimento de 15,4% 
(+378 milhões de euros) face ao período homólogo. 
 

mil euros

30-06-2008 30-06-2007
Variação        
(%)

…Depósitos 2,179,371 1,767,658 23.3

…Obrigações colocadas em clientes 173,142 176,727 (2.0)

Recursos de clientes no balanço (1) 2,352,513 1,944,384 21.0

Desintermediação (2) 477,053 507,202 (5.9)

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES 2,829,566 2,451,586 15.4
(1)
 Não considerando juros e outros ajustamentos

(2)
 Inclui fundos de investimento, PPA e gestão de carteiras corrigidos de duplicações de registos 

(depósitos de fundos de investimento, UP's em carteira e outros)  
 
Os depósitos de clientes aumentaram 411,7 milhões de euros, correspondendo-lhes um 
crescimento de 23,3% face a Junho de 2007. 
 
As obrigações colocadas nos clientes registaram uma redução de 2,0%, em termos homólogos. 
 
Em consequência da crise nos mercados financeiros, a desintermediação registou uma diminuição 
de 30,1 milhões de euros, correspondente a um decréscimo de 5,9%, em termos homólogos. 
 
Os Capitais próprios tiveram uma diminuição de 4 milhões de euros (-2,8%), face a 31 de 
Dezembro de 2007. Esta redução deve-se, essencialmente, à desvalorização dos Activos 
financeiros disponíveis para venda e à venda de títulos que integravam a carteira em 31 de 
Dezembro de 2007, traduzindo-se numa diminuição de 20,1 milhões de euros nas reservas de 
reavaliação. Em 2008, as reservas incorporam 18,3 milhões de euros do resultado de 2007.  
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A rentabilidade dos capitais próprios foi de 7,3%, em consequência da diminuição dos resultados 
líquidos em 9,8 milhões de euros, face a Junho de 2007. 
 
O rácio de solvabilidade, calculado de acordo com Basileia II, era de 8,4% e o Core Tier I de 5,8%. 

mil euros

Fundos próprios e requisitos de fundos próprios 30-06-2008 
(Basileia II)

31-12-2007 
(Basileia I)

Fundos Próprios Elegíveis 195,807 189,009

...De base 134,313 119,129

…Complementares 67,232 74,649

…Deduções (5,737) (4,770)

Requisitos de fundos próprios 185,922 187,017

Core Tier I 5.8% 5.1%

Tier II 2.6% 3.0%

Racio de solvabilidade 8.4% 8.1%
 

 
O Finibanco adoptou o método padrão para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a 
cobertura do risco de crédito e o método do indicador básico para o cálculo dos requisitos para a 
cobertura do risco operacional. 
 
Os fundos próprios elegíveis situam-se em 195,8 milhões de euros, registando um decréscimo de 
6,8 milhões de euros face a 31 de Dezembro, justificado essencialmente pela desvalorização dos 
activos financeiros disponíveis para venda. 
 

mil euros
30-06-2008 30-06-2007 Variação

Demonstração de Resultados Valor %

Margem financeira 36,611 34,664 1,947 5.6

Outros resultados correntes 25,013 44,858 (19,845) (44.2)

    Comissões líquidas e Outros proveitos líquidas 18,374 11,130 7,244 65.1

    Resultados em operações financeiras 6,639 33,728 (27,089) (80.3)

Produto bancário 61,624 79,522 (17,898) (22.5)

Provisões e Imparidades líquidas 8,944 19,456 (10,512) (54.0)

Encargos de estrutura 47,506 40,026 7,480 18.7

    Gastos administrativos 43,599 36,690 6,909 18.8

    Amortizações 3,907 3,336 571 17.1

Resultados antes de impostos 5,174 20,040 (14,866) (74.2)

Impostos sobre os lucros 1,002 6,107 (5,105) (83.6)

Lucro do período 4,172 13,933 (9,761) (70.1)

Cash-flow antes de impostos 18,025 42,832 (24,807) (57.9)

 
 
O Produto bancário teve um decréscimo de 22,5% face a Junho de 2007, justificado 
essencialmente pela diminuição dos Resultados em operações financeiras, em 27,1 milhões de 
euros.  
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A Margem financeira registou um aumento de 1,9 milhões de euros (+5,6%), inferior ao 
crescimento do volume de negócios, situação que se explica pela quebra relativa da mesma 
margem.  
 
Essa quebra global atingiu 25 pontos base (8 relativos às operações activas e 17 referentes às 
operações passivas) e foi impulsionada não só pela crise financeira internacional, mas também 
pela abertura de novos Balcões, que oferecem taxas mais atractivas para se implantarem, e ainda 
pela estratégia de melhorar a qualidade da carteira de crédito. O efeito global bruto na conta de 
resultados, calculado com referência à Euribor a 3 meses média do semestre, foi de 2,7 milhões de 
euros. 
  
A Margem financeira inclui os Rendimentos de instrumentos de capital, no montante de 1,4 
milhões de euros, registando um decréscimo de 0,8 milhões de euros face ao período homólogo. 
 
Os Resultados em operações financeiras diminuíram 80,3% (-27,1 milhões de euros), em 
consequência da referida crise dos mercados financeiros. 
 
As Comissões líquidas e os outros proveitos líquidos registaram um crescimento de 65,1%, 
traduzindo-se num aumento de 7,2 milhões de euros.  
 
As componentes que mais contribuíram positivamente para esta rubrica foram as comissões 
associadas a crédito e garantias (+39,9%), as relativas a cartões (24,3%) e os serviços bancários 
(+16%). Estas três componentes associadas à área de retalho registaram um acréscimo de 
comissões de 3,5 milhões de euros, correspondente a 31,9%. O bom desempenho nestas 
componentes é justificado pela expansão da rede de distribuição e pelo alargamento da base de 
clientes. 
 
A crise nos mercados financeiros justifica a diminuição nas comissões de corretagem, em 303 mil 
euros (-44,3%), e o crescimento moderado das comissões dos fundos de investimento e gestão de 
patrimónios (+2,2%). 
 
As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 8,9 milhões de euros. 
 
As recuperações de créditos abatidos ao activo situaram-se em 1,4 milhões de euros, registando 
um crescimento de 13,9% face a Junho de 2007.  
 
O prémio de risco de crédito (provisões constituídas deduzidas das recuperações no ano 
anualizadas, a dividir pelo saldo médio do crédito) registou uma diminuição de 56 pontos base, 
situando-se em 82 pontos base. 
 
Os Encargos de estrutura subiram 7,5 milhões de euros face ao período homólogo (+18,7%), 
para o que contribuiu, no mesmo período, o aumento de 24,4% no número de Balcões. 
 
Os Custos com o pessoal registaram um crescimento de 4,2 milhões de euros (+18,1%), sendo 
que entre Junho de 2007 e Junho de 2008 foram contratados 125 novos colaboradores (+10,2%). 
Em 30 de Junho de 2008, o Finibanco tinha 1.354 colaboradores, correspondentes a 8,1 
colaboradores por Balcão (9,1 em Junho de 2007). O aumento dos custos com o pessoal está 
associado à abertura dos 33 novos Balcões (+24,4%). 
 
Os Outros gastos Administrativos tiveram um crescimento de 20%, correspondendo-lhe um 
aumento de 2,7 milhões de euros, valor que coteja favoravelmente com o ocorrido na rede de 
Balcões (+24,4%).  
 
As Amortizações aumentaram 17,1%, tendo a componente “equipamento” registado o maior 
crescimento. 
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O Cost to Income registou um agravamento de 26,8 pontos percentuais, passando de 50,3% 
para 77,1%. Para tal, contribuíram negativamente, os factos já referidos anteriormente: a perda 
de margem relativa, a diminuição dos resultados não financeiros e a abertura significativa de novos 
Balcões. 
 
A quebra dos Resultados líquidos do período explica-se assim: 
 
� Pela instabilidade dos mercados financeiros, que se repercutiu nos resultados em operações 

financeiras (-27,1 milhões de euros) e na margem financeira; 
 
� Pela contribuição negativa dos 57 Balcões abertos em 2006, 2007 e no primeiro semestre de 

2008, que em conjunto representam 33,9% da rede actual e afectaram negativamente o 
resultado do período em 5,2 milhões de euros. 

 
 
Indicadores de referência do Banco de Portugal 
 
O quadro abaixo integra indicadores de referência, calculados de acordo com a Instrução nº 
16/2004 do Banco de Portugal: 
 

INDICADORES DE REFERÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL 30-06-2008 31-12-2007 30-06-2007

1. Solvabilidade

Racio de adequação de fundos próprios 8.4% 8.1% 8.5%

Racio de adequação de fundos próprios de base 5.8% 5.1% 5.8%

2. Qualidade do Crédito

Crédito com incumprimento (a) / Crédito total 2.3% 2.3% 2.1%

Crédito com incumprimento, líquido (b) / Crédito total, liquido (b) 0.8% 0.6% 0.4%

3. Rentabilidade

Resultados antes de impostos / Activo líquido médio 0.4% 1.2% 1.7%

Produto bancário (c) / Activo líquido médio 4.3% 5.5% 6.7%

Resultados antes de impostos / Capitais próprios líquido médio 7.3% 22.5% 30.6%

4. Eficiência

Custos de funcionamento (c) + amortizações / Produto bancário (c) 77.1% 60.7% 50.3%

Custos com o pessoal + amortizações / Produto bancário (c) 44.1% 34.9% 28.9%

(a) De acordo com a definição constante da Carta Circular nº 99/03/2003 do Banco de Portugal

(b) Crédito líquido de provisões para crédito vencido e para crédito de cobrança duvidosa

(c) De acordo com a definição constante da Instrução nº 16/2004 do Banco de Portugal (deduzidas as Recuperações de crédito e juros 
abatidos ao activo)
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3. DECLARAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO EFECTUADAS EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 
NA ALÍNEA C DO Nº 1 DO ARTIGO 245º DO CÓDIGO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 
Os membros do Conselho de Administração do Finibanco, SA, nominativamente abaixo 
identificados, subscreveram a declaração que a seguir se transcreve e cujos originais se encontram 
à disposição do público na sede da sociedade: 
 
“Declaro que, tanto quanto é do meu conhecimento, o relatório de gestão e as demonstrações 
financeiras condensadas relativas a 30 de Junho de 2008, expõem fielmente a evolução dos 
negócios, foram elaboradas em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis e dão uma 
imagem verdadeira e apropriada do Activo e do Passivo, da situação financeira e dos resultados do 
Finibanco SA. 
Mais declaro ainda que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do 
desempenho e da posição do Finibanco, bem como a descrição dos principais riscos e incertezas 
com que se defrontam”. 
 
 
Porto, 21 de Julho de 2008 
 
 
 
 
O Conselho de Administração 
 
 
 
Álvaro Pinho da Costa Leite (Presidente) 
 
 
Humberto da Costa Leite (Vice-Presidente) 
 
 
Armando Esteves (Vogal) 
 
 
Artur de Jesus Marques (Vogal) 
 
 
Joaquim Mendes Cardoso (Vogal) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
em 30 de Junho de 2008 



Activo

Valor antes de 

provisões, 

imparidade e 

amortizações

Provisões, 

imparidade e 

amortizações

Valor líquido Passivo e Capital

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 3 119.524 0 119.524 79.825 Recursos de bancos centrais 0 0

Disponibilidades em outras instituições de crédito 56.862 0 56.862 56.216 Passivos financeiros detidos para negociação 9 33.585 28.313

Activos financeiros detidos para negociação 4 66.347 0 66.347 76.726 Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 10 144.419 151.591

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 0 0 Recursos de outras instituições de crédito 150.229 110.843

Activos financeiros disponíveis para venda 5 e 11 42.431 317 42.114 73.241 Recursos de clientes e outros empréstimos 2.199.063 2.067.126

Aplicações em instituições de crédito 318.172 0 318.172 330.067 Responsabilidades representadas por títulos 0 0

Crédito a clientes 6 e 11 2.276.572 33.982 2.242.590 2.035.980 Passivos financeiros associados a activos transferidos 248.941 248.802

Investimentos detidos até à maturidade 0 0 0 0 Derivados de cobertura 0 0

Activos com acordo de recompra 0 0 0 0 Passivos não correntes detidos para venda 0 0

Derivados de cobertura 0 0 0 0 Provisões 11 22.648 21.444

Activos não correntes detidos para venda 7 e 11 25.766 7.427 18.339 43.032 Passivos por impostos correntes 561 7.212

Propriedades de investimento 0 0 0 0 Passivos por impostos diferidos 0 0

Outros activos tangíveis Anexo III 90.542 48.074 42.468 38.312 Instrumentos representativos de capital 0 0

Activos intangíveis Anexo III 13.090 10.987 2.103 2.056 Outros passivos subordinados 649 654

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 0 0 0 0 Outros passivos 12 54.642 34.664

Activos por impostos correntes 2 0 2 2 Total de Passivo 2.854.737 2.670.649

Activos por impostos diferidos 8.126 0 8.126 1.284 Capital 13 120.000 120.000

Outros activos 8 e 11 82.291 861 81.430 98.348 Prémios de emissão 0 0

Outros instrumentos de capital 0 0

Acções próprias 0 0

Reservas de reavaliação -2.218 17.918

Outras reservas e resultrados transitados 21.386 5.246

Resultado do exercício 4.172 21.276

Dividendos antecipados 0 0

Total de Capital 143.340 164.440

Total de Activo 3.099.725 101.648 2.998.077 2.835.089 Total de Passivo + Capital 2.998.077 2.835.089

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço em 30 de Junho de 2008

Notas / 
Quadros 
anexos

2008-06-30

2007-12-31 2008-06-30 2007-12-31

FINIBANCO S.A. 

Balanço em base individual em 30 de Junho de 2008

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Notas / 
Quadros 
anexos



Rubricas
Notas   

Quadros 
Anexos

2008-06-30 2007-06-30

Juros e rendimentos similares  103.320  79.108

Juros e encargos similares  68.068  46.555

Rendimentos de instrumentos de capital  1.358  2.111

Margem financeira 15  36.610  34.664

Rendimentos de serviços e comissões 16  7.577  6.580

Encargos com serviços e comissões 16  1.113  1.691

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 17 ( 10.414)  32.657

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 18  16.365  1.230

Resultados de reavaliação cambial  687 ( 160)

Resultados de alienação de outros activos 7  3.522  24

Outros resultados de exploração 19  8.390  6.218

Produto bancário  61.624  79.522

Custos com pessoal 20  27.169  23.001

Gastos gerais administrativos 21  16.430  13.689

Amortizações do exercício  3.907  3.336

Provisões líquidas de reposições e anulações 11  1.208  449

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber

de outros devedores (líquidas de reposições, anulações e recuperações) 11  7.730  11.580

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 11  6  0

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 11  0  7.427

Resultado antes de impostos  5.174  20.040

Impostos  1.002  6.107

     Correntes 22  584  9.791

     Diferidos  418 ( 3.684)

Resultado após impostos  4.172  13.933

Do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas  0  0

Resultados por acção básicos (em Euros) 0.03  0.12

Resultados por acção diluídos (em Euros) 0.03  0.12

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO S.A. 

Demonstração de Resultados em base individual em 30 de Junho de 2008

(Montantes expressos em milhares de Euros)

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de Resultados em 30 de Junho de 2008



Capital

Acções 

próprias

Prémios de 

emissão

Reservas de 

reavaliação

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Reservas de 

reavaliação

Resultado 

líquido do 

exercício Total

Saldos em 31.12.2007 (em NCA`s) 120.000 0 0 1 11.860 (6.615) 17.918 21.276 164.440

  Aplicação do Resultado líquido do exercício anterior

  Transferência para reservas 0 0 0 0 18.276 0 0 (18.276) 0

  Distribuição de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 (3.000) (3.000)

  Aquisição de acções próprias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Activos financeiros disponíveis para venda - 

    Ganhos e perdas não realizados no período 0 0 0 0 0 0 (27.396) 0 (27.396)

  Variações cambiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Reservas por impostos diferidos

     Reforços no período 0 0 0 0 0 0 800 0 800

     Reversões no período 0 0 0 0 0 0 6.460 0 6.460

  Utilização de reservas de reavaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Resultado líquido do período 0 0 0 0 0 0 0 4.172 4.172

  Outras variações em capital próprio - amortização do impacto da adopção das NCA's 0 0 0 0 0 (2.136) 0 0 (2.136)

Saldos em 30.06.2008 ( em NCA`s) 120.000 0 0 1 30.136 (8.751) -2.218 4.172 143.340

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

(Montantes expressos em milhares de Euros)



Notas 30.06.2008 31.12.2007

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Juros e comissões recebidos 108.005 180.286 

Juros e comissões pagos (62.461) (97.387)

Impostos pagos (14.495) 584 

Recuperação de crédito e juros vencidos 1.372 2.962 

Fluxo das operações financeiras 11.518 51.307 

Pagamentos ao pessoal (27.169) (48.770)

Outros recebimentos operacionais/ outros pagamentos operacionais (6.696) (23.672)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos 10.074 65.310 

Diminuições (Aumentos) dos activos operacionais

Disponibilidades em outras instituições de crédito (646) 4.233 

Aplicações em instituições de crédito 12.794 (145.297)

Créditos a Clientes (204.235) (402.247)

Activos financeiros detidos para negociação 10.379 (17.807)

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 

Activos financeiros disponíveis para venda 31.150 (17.745)

Activos não correntes detidos para venda 24.693 (28.696)

Outros activos 5.795 (30.268)

Fluxo líquido dos activos operacionais (120.070) (637.827)

Aumentos (diminuições) dos passivos operacionais

Recursos de outras instituições de crédito 39.474 (9.523)

Recursos de clientes e outros empréstimos 129.068 366.369 

Passivos financeiros detidos para negociação 5.272 2.501 

Passivos financeiros associados a activos transferidos 139 248.802 

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados (3.022) 0 

Derivados de cobertura 0 0 

Passivos não correntes detidos para venda 0 0 

Outros passivos (2.037) 23.829 

Fluxo líquido dos passivos operacionais 168.894 631.978 

Fluxos das actividades operacionais (1) 58.898 59.461 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Diminuições (aumentos) Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 0 0 

Diminuições (aumentos) Investimentos detidos até à maturidade 0 0 

Diminuições (aumentos) Propriedades de investimento 0 0 

Diminuições (aumentos) Outros activos tangíveis (7.593) (9.900)

Diminuições (aumentos) Activos Intangíveis (517) (1.185)

Aumentos (diminuições) Capital subscrito 0 16.000 

Fluxos das actividades de investimento (2) (8.110) 4.915 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Emissões de dívida titulada e subordinada 1.000 123.363 

Amortizações de dívida titulada (5.150) (158.720)

Juros de Dívida Títulada (3.939) (363)

Dividendos (3.000) (5.000)

Fluxos das actividades de financiamento (3) (11.089) (40.720)

Aumento de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 39.699 23.656 

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 3 79.825 56.169 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 3 119.524 79.825 

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração de fluxos de caixa individual do 1º semestre de 2008

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO, S.A.

DEMONSTRAÇÕES  DE FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS

PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2008

(Montantes expressos em milhares de Euro)
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1. INFORMAÇÃO GERAL  
 
 O Finibanco S.A. ( Finibanco ou Banco) é uma sociedade anónima de capitais privados, com sede social no 

Porto, constituída por escritura pública outorgada em 28 de Junho de 2001 no Cartório Notarial de Vale de 
Cambra, actualmente com o capital social de m.Euros 120.000 representada por 120.000.000 acções 
nominativas, tituladas, e cujo objecto social é a “realização de todas as operações permitidas aos bancos”. 

 
 Em 27 de Março de 2007, realizou-se a escritura pública de aumento de capital de m.Euros 104.000 para 

m.Euros 120.000, realizado pelo accionista único Finibanco-Holding, SGPS S.A.. 
 
 O Finibanco integra o denominado Grupo Finibanco que é composto por um grupo de empresas 

multiespecializadas que oferecem um extenso leque de produtos e serviços financeiros para empresas e 
investidores, institucionais e particulares. 

 
 Para a realização das suas operações, o Banco conta com uma rede nacional de 168 balcões, com uma 

Sucursal nas ilhas Cayman e uma Sucursal Financeira Exterior na Madeira. 
 
 O Banco obtém os seus principais recursos através dos mercados monetários interbancários e depósitos, os 

quais aplica, juntamente com os seus capitais próprios e equiparados, principalmente na concessão de crédito 
a clientes, em aplicações em outras instituições financeiras e em títulos. 

   

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS  
 
2.1. Bases de apresentação e políticas contabilísticas 

 
Conforme estabelecido no Regulamento nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho  de 19 de Julho, 
relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade, em relação a cada exercício financeiro com 
início em ou após 1 de Janeiro de 2005, as sociedades cujos valores mobiliários estiverem admitidos à 
negociação num mercado regulamentado de qualquer Estado membro passaram a elaborar as suas contas 
consolidadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro – International Financial 
Reporting Standards  (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e adoptadas até à 
data pela União Europeia. Na sequência da transposição para a ordem jurídica portuguesa, o Banco de 
Portugal, através do Aviso nº 1/2005, estabeleceu as normas e modelo de reporte para as entidades sujeitas à 
sua supervisão – Normas de Contabilidade Ajustadas ( NCA’s ). 

As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas pela primeira vez em 2006 de acordo com as NCA’s. 
As NCA´s baseiam-se nas IFRS tal como adoptadas, em cada momento, pela União Europeia, com excepção 
das seguintes situações:  
 

• Valorimetria e provisionamento do crédito concedido, mantendo-se as regras prudenciais do Banco de 
Portugal se em resultado da sua aplicação os valores apurados forem superiores aos que resultam da 
imparidade estimada com base no modelo interno implementado de acordo com os princípios da IAS 
39; 

• Benefícios dos empregados, tendo sido estabelecido pelo Banco de Portugal um período de 
diferimento para reconhecimento dos impactos na transição para as NCA´s; 

• Eliminação da opção do justo valor para valorização de activos tangíveis.  
 

As demonstrações financeiras intercalares a 30 de Junho de 2008 estão preparadas de acordo com a IAS 34 – 
Relato Financeiro Intercalar. Estas demonstrações financeiras condensadas não incluem toda a informação e 
divulgações requeridas para as demonstrações financeiras anuais e devem ser lidas em conjunto com as 
demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2007.  
 
As políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras intercalares são 
consistentes com as seguidas na preparação das demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro 
de 2007. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas na base do custo histórico, excepto para os Activos e passivos 
financeiros detidos para negociação, Activos e passivos ao justo valor através de resultados, Activos financeiros 
disponíveis para venda e Derivados que foram mensurados ao justo valor. 
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2.2. Uso de estimativas e julgamentos 

 
 Na preparação das demonstrações financeiras, a gestão tem que efectuar estimativas e assumir previsões que 

afectam os activos, passivos, réditos e custos, bem como os passivos e activos contingentes divulgados. Para a 
elaboração destas estimativas a gestão utilizou a informação disponível à data de preparação das 
demonstrações financeiras e julgamentos de valor. Consequentemente, os valores futuros efectivamente 
verificados podem diferir destas estimativas.  

 
As situações onde o uso de estimativas é mais significativo está descrito nas páginas 3 e 4 do Anexo I das 
demonstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2007. 

 
2.3 Resumo das principais políticas contabilísticas 
 

As politicas de contabilização adoptadas pelo Finibanco nestas demonstrações financeiras intercalares são 
consistentes com as políticas descritas nas páginas 4 a 13 do Anexo I das demonstrações financeiras a 31 de 
Dezembro de 2007. 

  
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

 
O detalhe da rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 é 
como segue: 
 

30-06-2008 31-12-2007

Caixa  43.572  44.193
Disponibilidades à ordem no Banco de Portugal  75.952  35.632

 119.524  79.825
 

 
 Os depósitos à ordem no Banco de Portugal incluem os depósitos que visam satisfazer as exigências legais de 

constituição de disponibilidades mínimas de caixa. De acordo com o Aviso do Banco de Portugal nº 7/94 de 19 
de Outubro, o coeficiente a aplicar ascende a 2% dos passivos elegíveis. Estes depósitos são remunerados. 
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4. ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 

 
O detalhe da rubrica de outros “Activos financeiros detidos para negociação” era em 30 de Junho de 2008 e 31 
de Dezembro de 2007 como a seguir se mostra: 
 

30-06-2008 31-12-2007

Títulos
   Instumentos de divída

      Emitidos por residentes  300 -

   Instumentos de capital

      Emitidos por residentes  62  11.544

      Emitidos por não residentes  10.169  16.373
 10.531  27.917

   Outros

      Emitidos por não residentes-Hedge Funds  50.212  44.857
 50.212  44.857

 60.743  72.774

Instrumentos derivados com justo valor positivo
   Swaps

      Divisas  383 -

      Taxa de juro  4.027  3.363
 4.410  3.363

   Futuros e outras operações a prazo

      Divisas  1.100  589
      Cotações  94 -

 1.194  589

 66.347  76.726  
 
Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. 

 
Exceptuando os investimentos Hedge Funds e os instrumentos de dívida no valor de m.Euros 50.212 e m.Euros 
300, respectivamente, não existem títulos não cotados nesta rubrica. 
 
Os valores nocionais dos instrumentos de derivados com justo valor positivo relativos a swaps de taxa de juro 
ascendem m.Euros 40.506 (m.Euros 99.946 em 31 de Dezembro de 2007).  
 
O justo valor dos swaps de taxa de juro foi calculado por entidade independente a qual utilizou para o efeito 
técnicas de valorização, nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros. Os inputs para a valorização 
correspondem a observações de dados de mercado relativos aos factores de retorno e risco inerentes a cada 
instrumento. 
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5. ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 

 
O detalhe da rubrica “Activos financeiros disponíveis para venda” era, em 30 de Junho de 2008 e 31 de 
Dezembro de 2007, como a seguir se mostra: 

 
30-06-2008 31-12-2007

Títulos
   Instrumentos de dívida

      Emitidos por residentes

         De dívida pública portuguesa  9.781  9.413
         De outros residentes  8.750  9.236

 18.531  18.649

      Emitidos por não residentes
         Emissores públicos estrangeiros  7.953  8.784

 26.484  27.433

   Outros

      Emitidos por residentes  8.390  5.090

   Instumentos de capital

      Emitidos por residentes

         Acções  3.687  41.741
         Perdas de imparidade ( 691) ( 691)

 2.996  41.050

      Emitidos por não residentes
         Acções  4.561  8

 7.557  41.058

 42.431  73.581

   Provisões acumuladas

      Provisões para risco país

         Aplicações em títulos
            Activos financeiros disponíveis para 
            venda (Nota 11) ( 317) ( 340)

 42.114  73.241  
 
Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II.  
 
Os títulos incluídos nesta rubrica são cotados, excepto o valor líquido de m.Euros 13.962 (m.Euros 14.187 em 
31 de Dezembro de 2007) que se referem a unidades de participação (certificados residuais de operação de 
titularização), instrumentos de capital e instrumentos de dívida em m.Euros 8.750, m.Euros 2.040 e m.Euros 
3.172, respectivamente (m.Euros 8.750, m.Euros 2.040 e m.Euros 3.397, respectivamente, em Dezembro de 
2007). 
 
O valor de m.Euros 8.486 dos títulos da dívida pública portuguesa e m.Euros 4.781 relativos a instrumentos de 
dívida de emissores públicos estrangeiros encontram-se penhorados a favor de terceiros. 
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6. CRÉDITO A CLIENTES 

 
O detalhe da rubrica “Crédito a clientes” era, em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, como a 
seguir se mostra: 

30-06-2008 31-12-2007

Crédito

   Crédito não representado por valores mobiliários

      Interno  1.844.442  1.697.687
      Ao exterior  13.855  15.437
      Interno - titularizado  248.744  250.000

 2.107.041  1.963.124
      Crédito e juros vencidos
         Crédito interno e juros vencidos  51.823  46.512

         Crédito externo e juros vencidos  3.727  139
         Crédito interno - titularizado  1.299 -
         Juros vencidos a regularizar  928  487
         Juros vencidos a regularizar - titularizado  3 -

         Despesas de crédito vencido  174  128
 57.954  47.266

 2.164.995  2.010.390

      Perdas de imparidade (Nota 11) ( 33.872) ( 34.254)
 2.131.123  1.976.136

   Outros créditos e valores a receber (titulados)
      Emitidos por residentes
         Títulos de dívida

            Dívida não subordinada  100.510  51.028
 100.510  51.028

      Créditos e juros vencidos
         Outros créditos vencidos  110  110

      Perdas de imparidade (Nota 11) ( 110) ( 110)

 100.510  51.028

Rendimentos a receber e Receitas
com rendimento diferido

   Juros a receber

      Crédito a clientes
         Crédito não representado por valores mobiliários
            Interno  10.930  10.230

            Externo  92  114
            Interno - titularizado  1.723  1.695

 12.745  12.039

         Outros créditos e valores a receber (titulados)
            Emitidos por residentes
               Títulos de dívida  1.905  619

 1.905  619
 14.650  12.658

   Receitas com rendimento diferido

      Crédito não representado por valores mobiliários

         Interno ( 3.693) ( 3.842)

 2.242.590  2.035.980
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Do total da carteira de crédito 28% foi objecto de análise individual de imparidade e 72% objecto de análise 
colectiva (em 31 de Dezembro de 2007 era de 29% e 71% respectivamente).  
 
Em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, o detalhe da rubrica “Crédito não representado por 
valores mobiliários” por tipo de crédito era como segue: 
 

30-06-2008 31-12-2007

   Empresas e administrações públicas
      Desconto e outros créditos titulados por efeitos  235.720  257.213
      Empréstimos  424.699  372.979

      Créditos em conta corrente  644.932  580.976
      Descoberto em depósitos à ordem  23.268  21.756
      Locação financeira mobiliária  43.749  38.774
      Locação financeira imobiliária  94.704  89.133

      Outros créditos  2.177  1.864
 1.469.249  1.362.695

   Particulares

      Habitação
         Locação financeira  17.027  18.535
         Outros créditos  334.546  304.236

 351.573  322.771
      Consumo
         Locação financeira  3.908  5.192

         Outros créditos  118.895  171.423
 122.803  176.615

      Outras finalidades
         Desconto e outros créditos titulados por efeitos  12.866  14.288

         Empréstimos  73.449  12.775
         Créditos em conta corrente  51.729  48.047
         Descoberto em depósitos à ordem  8.192  13.258

         Locação financeira  16.927  12.675
         Outros créditos  253 -  

 163.416  101.043

 2.107.041  1.963.124
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7. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 

 
O detalhe da rubrica “Activos não correntes detidos para venda”, em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro 
de 2007, bem como o movimento ocorrido no primeiro semestre de 2008, era como a seguir se mostra: 
 

Valor Bruto

Provisões 
p/ 

imparidade 
acumulada

30-06-2008

Activos tangíveis não correntes 

detidos para venda

   Imóveis  11.968 -  -   10 ( 2.141)  9.837
   Equipamento  28 -   13 -  ( 17)  24
   Outros -  -   40 -  -   40
Outros activos não correntes 
detidos para venda

   Filiais  9.508 ( 7.427) - -  -   2.081

   Associadas  28.955 -  -  3.600 ( 26.198)  6.357
 50.459 ( 7.427)  53  3.610 ( 28.356)  18.339

a) Referente a imóveis adquiridos no ano anterior

Saídas no 
período

Valor de 
Balanço

Valor inicial

31-12-2007

Aquisições 
no período

Ajustamentos ao valor 
de aquisição a)

 
O montante de m.Euros 26.198 constante das saídas no período, na rubrica de “Outros activos não correntes 
detidos para venda – Associadas”, refere-se à venda da sociedade húngara Obol Invest KFT. Com esta venda, 
efectuada ao justo valor com base numa avaliação externa, foi registada uma mais valia de m.Euros 3.447, a 
qual está incluída na rubrica de “Resultados de alienação de outros activos”. 
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8. OUTROS ACTIVOS 
 

O desenvolvimento da rubrica “Outros activos” em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, é como 
segue: 
 

 

30-06-2008 31-12-2007

Outras disponibilidades  4  3
Devedores e outras aplicações vencidas  861  861
Devedores e outras aplicações

   Devedores por operações sobre futuros e opções  959  1.031
   Aplicações diversas  33.048  31.065
   Sector público administrativo  21 -
   Devedores diversos  1.066  4.687

Outros activos
   Ouro, metais preciosos, numismática e medalhística  91  143
Rendimentos a Receber

   Juros e rendimentos similares
      Outros juros e rendimentos similares  384  232
   Outros rendimentos a receber  2.146  5.036
   Outras despesas com encargo diferido  13.519  14.648

Responsabilidades com pensões e outros benefícios
   Excesso do Fundo  4.256  7.129
   Flutuação de valores -  -

Outras contas de regularização  25.936  34.374
 82.291  99.209

Imparidade acumulada (Nota 22) ( 861) ( 861)
 81.430  98.348

 
 

O saldo da rubrica “Devedores por operações sobre futuros e opções” refere-se a margens depositadas em 
instituições financeiras estrangeiras para realização de operações de futuros. 
 
A rubrica de “Aplicações Diversas” inclui o valor dos imóveis recebidos em dacção que não cumprem os 
requisitos da IFRS5 (m.Euros 33.048 em 30 de Junho de 2008 e m.Euros 30.789 em 31 de Dezembro de 2007). 
Contudo, foi mantido o critério de mensuração pelo menor valor entre o valor contabilístico e o justo valor dos 
imóveis. 
 
 A rubrica “ Outras contas de regularização” inclui m.Euros 24.518 de operações cambiais a liquidar (m.Euros 
21.588 em Dezembro de 2007). 
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9. PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 

 
Em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 a rubrica “Passivos financeiros detidos para negociação” 
tem a seguinte composição: 
 

30-06-2008 31-12-2007

Instrumentos derivados com justo valor negativo

   Swaps
      Divisas -   611
      Taxa de juro  33.585  27.702

 33.585  28.313
 

 
Os valores nocionais dos instrumentos de derivados com justo valor negativo relativos a swaps de taxa de juro 
ascendem a 30 de Junho de 2008 a m.Euros 261.866 (m.Euros 293.020 em 31 de Dezembro de 2007). 
 
O justo valor dos swaps de taxa de juro foi calculado por entidade independente a qual utilizou para o efeito 
técnicas de valorização, nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros. Os inputs para a valorização 
correspondem a observações de dados de mercado relativos aos factores de retorno e risco inerentes a cada 
instrumento. 
 

10. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 

Em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Outros passivos financeiros ao justo valor  
através de resultados”  tem a seguinte composição: 
 

30-06-2008 31-12-2007

Dívida emitida
   Obrigações não subordinadas  63.024  67.174
   Obrigações subordinadas  100.623  100.623

 163.647  167.797
Depósitos
   De outros residentes

      Outros  8.663  4.642
   De não residentes
      Outros  92  12

 8.755  4.654

Correcções de valor de passivos que sejam objecto

da opção pelo justo valor
   Obrigações não subordinadas ( 10.228) ( 9.341)
   Obrigações subordinadas ( 18.832) ( 14.902)

( 29.060) ( 24.243)
Juros de responsabilidades  representadas por títulos
   Sem carácter subordinado  854  578

   Com carácter subordinado  373  2.867
   Outros recursos  92 -

 1.319  3.445

   Correcções de valor de passivos que 
   sejam objecto de operações de cobertura ( 242) ( 62)

( 242) ( 62)

 144.419  151.591
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No período intercalar de 6 meses findo em 30 de Junho de 2008 foram colocadas as seguintes emissões e 
realizadas as seguintes amortizações de operações existentes em 31 de Dezembro de 2007 (cujas 
características se encontram detalhadamente divulgadas nas Notas às Demonstrações Financeiras com 
referência a esta data):  
 

Dívidida não 
subordinada

Dívidida 
subordinada

Outros 
recursos

Total

Saldo em  31-12-2007  67.174  100.623  4.654  172.451
Novas emissões  1.000  6.300  7.300
Amortizações ( 5.150) ( 2.199) ( 7.349)
Saldo em  30-06-2008  63.024  100.623  8.755  172.402

 
 
A nova emissão tem as seguintes características: 
 

Descrição
Valor 

nominal
Remu-

neração
Reembolso e 

pagamento de juros

DÍVIDA EMITIDA NÃO SUBORDINADA:

Emitidos no exercício
Obrigações de caixa "FNB Private Commodities 2008/2010"  1.000 A 23 de Janeiro de 2010

 1.000 
 

 
A  -  A remuneração que será paga na data de vencimento, poderá variar entre 3,5% e 15%, e será calculada 
de acordo com a seguinte fórmula: 

 
onde, 
 

Wi
(Peso no Cabaz)

1 Trigo ( "Wheat" ) 1/3
2 Soja ( "Soybean" ) 1/3
3 Petróleo ( "WTI" ) 1/3

i Matérias-primas

 
 
Fi – Valor final da matéria-prima i, tal como definido abaixo.  
Ii – Valor inicial da matéria-prima i, tal como definido abaixo. 

 
F1 - cotação oficial de fecho, em USD por “bushel”, do primeiro contrato de futuros sobre trigo (“Wheat”) cotado 
na Chicago Board of Trade no 5º dia útil anterior a 23 de Janeiro de 2010 (Bloomberg Ticker: W 1 <CMDTY>). 
Se esta data coincidir ou for posterior à primeira data de notificação do primeiro contrato de futuros sobre trigo 
(“Wheat”), utiliza-se o segundo contrato de futuros sobre trigo (“Wheat”) (Bloomberg Ticker: W 2 <CMDTY>).  
F2 - cotação oficial de fecho, em USD por “bushel”, do primeiro contrato de futuros sobre soja (“Soybeans”) 
cotado na Chicago Board of Trade no 5º dia útil anterior a 23 de Janeiro de 2010 (Bloomberg Ticker: S 1 
<CMDTY>). Se esta data coincidir ou for posterior à primeira data de notificação do primeiro contrato de futuros 
sobre soja (“Soybeans”), utiliza-se o segundo contrato de futuros sobre soja (“Soybeans”) (Bloomberg Ticker: S 
2 <CMDTY>). 
F3 - cotação oficial de fecho, por barril, do primeiro contrato de futuros sobre petróleo (“WTI; Light Sweet 
Crude”) cotado na NYMEX no 5º dia útil anterior a 23 de Janeiro de 2010 (Bloomberg Ticker: CL1 <CMDTY>). 
 
I1 - cotação de fecho oficial, em USD por “bushel”, para o primeiro contrato de futuros sobre trigo (“Wheat”) 
cotado na Chicago Board of Trade na Data de Liquidação.  
I2 - cotação de fecho oficial, em USD por “bushel”, para o primeiro contrato de futuros sobre soja (“Soybeans”) 
cotado na Chicago Board of Trade na Data de Liquidação. 
 I3 -cotação final oficial, em USD por barril, do primeiro contrato de futuros sobre petróleo (“WTI; Light Sweet 
Crude”) cotado na NYMEX na Data de Liquidação. 
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A amortização ocorrida no primeiro semestre de 2008 foi a seguinte: 
 

Descrição
Valor 

nominal
Reembolso e 

pagamento de juros

DÍVIDA AMORTIZADA NÃO SUBORDINADA:

Amortizados no exercício
Obrigações de caixa "FNB Índices 06/08"  5.150 3 de Março de 2008

 5.150 
 

 
11. IMPARIDADE ACUMULADA E PROVISÕES ACUMULADAS 

 
O detalhe da rubrica “Imparidade” e movimentos no semestre findo em 30 de Junho de 2008 é como segue: 
 

Saldo Saldo

31-12-2007 30-06-2008

Activos financeiros disponíveis

para venda  340  6 -  ( 29) -   317

Crédito a clientes

   Crédito não representado por
   valores mobiliários  10.003  1.043 - ( 2.425) -   8.621

Crédito e juros vencidos

   Crédito não representado por
   valores mobiliários  24.250  10.686 ( 9.513) ( 172) -   25.251
   Crédito representado por

   valores mobiliários  110 -  -  -  -   110
 34.363  11.729 ( 9.513) ( 2.597) -   33.982

Activos não correntes detidos

para venda (Nota 9)  7.427 - -  -  -   7.427

Devedores e outras aplicações
 861 -  -  -  -   861

Provisões para riscos gerais de

crédito  20.044  1.462 -  ( 254) ( 4)  21.248
Outras provisões  1.400 - -  -  -   1.400

 21.444  1.462 - ( 254) ( 4)  22.648

 64.435  13.197 ( 9.513) ( 2.880) ( 4)  65.235

Dotações Utilizações
Anulações/ 
Reposições

Outras

 
 
O valor das utilizações corresponde a créditos abatidos ao activo.  
 
A demonstração de resultados na rubrica “Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações” inclui o 
saldo da conta “Recuperações de crédito, juros e despesas” no valor de m.Euros 1.373 (m.Euros 2.962 em 31 
de Dezembro de 2007. 
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12. OUTROS PASSIVOS 

 

O desenvolvimento da rubrica “Outros passivos”, em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, é como 
se segue: 
 

30-06-2008 31-12-2007

Credores e outros recursos

   Recursos diversos  8  8
   Sector público administrativo  5.408  4.461
   Cobranças por conta de terceiros  250  30

   Juros, dividendos e outras remunerações de
   de capital a pagar  1  1
   Contribuições para outros sistemas de saúde  188  167

   Credores diversos
      Credores por operações sobre valores mobiliários  87  111
      Credores por fornecimento de bens  4.895  4.638

      Outros credores  1.713  1.852
 12.550  11.268

Responsabilidades com pensões e outros
benefícios

   Flutuação de valores  10.338  10.338

 10.338  10.338
Encargos a pagar

   Outros encargos a pagar  10.924  11.001

 10.924  11.001

Receitas com rendimento diferido

   Outros receitas com rendimento diferido  1.467  1.507

Outras contas de regularização  19.363  550

 54.642  34.664
 

 
 A rubrica “ Outras Contas de Regularização” inclui em 30 de Junho de 2008 m.Euros 1.341 de operações 
cambiais a liquidar (m.Euros 550 em 31 de Dezembro de 2007) e m.Euros 18.020 relativos a transacções de 
títulos cuja regularização ocorreu em Julho. 

 
13. CAPITAL 

 
Em 30 de Junho de 2008, o capital subscrito do Finibanco ascende a m.Euros 120.000 e encontra-se 
integralmente realizado. 
 

 Em 30 de Junho de 2008, o Finibanco Holding detém 100% das acções representativas do capital social do 
Finibanco. 

 
 O Finibanco não detinha em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 quaisquer acções próprias. 
 

Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações convertíveis nem títulos ou direitos similares 
 
As informações sobre os requisitos de capital regulamentar encontram-se descritas na parte final do Relatório 
de Gestão.  



FINIBANCO S.A.                                                                                                                                           ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES EM 30 DE JUNHO DE 2008 

(Montantes expressos em milhares de Euro – m.Euros - excepto quando expressamente indicado de outro modo) 

 

 

 

 

 

14

 
14. DIVIDENDOS PAGOS 

 
No semestre findo em 30 de Junho de 2008 foram pagos dividendos relativos aos resultados do exercício 
anterior no montante de m.Euros 3.000, que corresponderam a Euros 0,025 por acção  ( m.Euros 5.000 e Euros 
0,042 por acção no primeiro semestre de 2007). 
 

15. MARGEM FINANCEIRA 
 

Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a margem financeira detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Juros e rendimentos similares

   Disponibilidades

      Em bancos centrais  856  638
      Em outras instituições de crédito  36  76
   Aplicações em instituições de crédito  7.988  5.392

   Crédito a clientes  68.815  58.201
   Crédito vencido  1.319  1.026
   Outros activos financeiros

      Activos detidos para negociação  8.230  9.032
      Activos financeiros disponíveis para venda  3.528  281
      Activos titularizados não desreconhecidos  9.125  1.230

      Devedores e outras aplicações  3  13
      Outros juros e rendimentos similares  1  65

 99.901  75.954
Outras comissões recebidas

   Operações de crédito  3.419  3.154

 103.320  79.108

Juros e encargos similares

   Recursos de outras instituições de crédito  2.862  2.834

   Recursos de clientes  41.769  27.008
   Responsabilidades representadas por títulos

   sem carácter subordinado  1.174  1.504
   Passivos financeiros de negociação  10.312  12.968
   Passivos por activos não desreconhecidos  9.125  1.231

   Passivos subordinados  2.765  972
   Outros juros e encargos similares  2  33

 68.009  46.550
Comissões pagas associadas ao custo amortizado

   Passivos por activos não desreconhecidos  59  5

 68.068  46.555

Rendimentos provenientes de :

Activos financeiros disponíveis para venda  19  2.059

Outros instrumentos de capital  1.339  52
 1.358  2.111

 36.610  34.664
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16. RENDIMENTOS E ENCARGOS DE E COM SERVIÇOS E COMISSÕES  

 
Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a rubrica “Rendimentos e encargos de e com serviços e 
comissões” detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Rendimentos de serviços e comissões por :

Garantidas prestadas  1.060  893
Compromissos assumidos perante terceiros  277  1

Operações sobre instrumentos financeiros  112  163
Serviços prestados  1.820  1.508
Operações realizadas por conta de terceiros  381  684
Outras comissões recebidas  3.927  3.331

 7.577  6.580
Encargos com serviços e comissões por :

Garantias recebidas  1  1
Serviços bancários prestados por terceiros  738  654

Operações realizadas por terceitos  135  404
Outras comissões pagas  239  632

 1.113  1.691

 6.464  4.889
 

  
 
 

17. RESULTADOS DE ACTIVOS E PASSIVOS AVALIADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 

Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a rubrica “Rendimentos de activos e passivos avaliados ao 
justo valor através de resultados” detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Ganhos em :

Activos financeiros detidos para negociação

   Títulos  6.122  17.639
   Instrumentos derivados  11.691  28.596
Passivos financeiros de negociação -  312
Instrumentos financeiros designados ao justo valor ( 
fair value option) ganhos

   Operações passivas  8.619  5.030
 26.432  51.577

Perdas em :

Activos financeiros detidos para negociação
   Títulos  13.778  4.874

   Instrumentos derivados  19.446  9.683
Passivos financeiros de negociação -  573
Instrumentos financeiros designados ao justo valor ( 
fair value option) perdas

   Operações passivas  3.622  3.790
 36.846  18.920

( 10.414)  32.657
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18. RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 

Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a rubrica “Resultados de activos  financeiros disponíveis 
para venda” detalha-se da seguinte forma: 
 

 

30-06-2008 30-06-2007

Ganhos em :

Activos financeiros disponíveis para venda
   Títulos  16.376  1.452

 16.376  1.452
Perdas em :

Activos financeiros disponíveis para venda
   Títulos  11  222

 11  222

 16.365  1.230
 

 
19. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 

 
Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a rubrica “Outros resultados de exploração” detalha-se da 
seguinte forma: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Ganhos em :

Ganhos em activos não financeiros
   Activos não correntes detidos para venda
         Ganhos não realizados  215  2

   Outros activos tangíveis
      Locação Financeira  471  79
   Outros activos não financeiros  38  20

Outros ganhos e rendimentos operacionais
   Reembolso de despesas  5.389  3.609
   Prestação de serviços diversos  2.807  2.619

   Outros  889  1.376
 9.809  7.705

Perdas em :

Outros impostos  181  240
Quotizações e donativos  67  76
Contribuições para o FGD e FGCAM  232  154
Perdas em activos não financeiros

   Activos não correntes detidos para venda
      Perdas não realizadas  284  694
   Outros activos tangíveis

      Activos em locação financeira  73 -
      Outros activos tangíveis
         Perdas não realizadas  2 -

Outros encargos e gastos operacionais  580  323
 1.419  1.487

 8.390  6.218
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20. CUSTOS COM O PESSOAL  

 
Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a rubrica “Custos com o pessoal” detalha-se da seguinte 
forma: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Remunerações
   Dos orgãos de gestão e fiscalização  821  601

   De empregados  19.662  16.573
Encargos sociais obrigatórios
   Encargos relativos a remunerações  3.339  2.832

   Benefícios de empregados  2.466  2.743
   Outros  679  38
Outros custos com o pessoal

   Indemnizações contratuais  83  192
   Transferências de pessoal  30  8
   Outros custos com o pessoal  89  14

 27.169  23.001
 

  
 Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, o número médio de efectivos do Finibanco por categorias 

profissionais, era o seguinte: 
 

 

30-06-2008 30-06-2007

Administração  2  2
Direcção  71  67

Chefia  260  230
Técnicos  364  325
Administrativos  410  347
Outros  18  17

 1.125  988
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21. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 

 
Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, a rubrica “Gastos gerais administrativos” detalha-se da 
seguinte forma: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Com fornecimentos :

Àgua, energia e combustíveis  1.059  683
Material de consumo corrente  673  581

Publicações  26  21
Material de higiene e limpeza  24  19
Outros fornecimentos de terceiros  78  57

 1.860  1.361
Com serviços :

Rendas e alugueres  4.495  3.596
Comunicações  1.483  1.205

Deslocações, estadas e representação  555  473
Publicidade e edição de publicações  583  979
Conservação e reparação  994  901

Transportes  156  123
Formação de pessoal  42  61
Seguros  361  228

Serviços especializados  4.632  3.562
Outros serviços de terceiros  1.269  1.200

 14.570  12.328

 16.430  13.689
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22. IMPOSTOS  

 
A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à taxa efectiva em 30 de Junho 
de 2008 e 2007, pode ser explicada como a seguir se demonstra: 
 

30-06-2008 30-06-2007

Imposto corrente :

1. Resultado antes de impostos  5.174  20.040

2. Taxa legal de imposto (IRC + Derrama) 26,50% 26,50%
3. Carga fiscal normal (1*2)  1.371  5.311

4. Variações patrimoniais positivas -  -  

5. Variações patrimoniais negativas ( 2.631) ( 281)

6. Efeito fiscal de gastos que não são dedutíveis
6.1. Reintegrações não aceites -  -  

6.2. Provisões não dedutíveis  2.594  29.945
6.3. Mais valias fiscais -  -  
6.4. Derivados -  -  

6.5. Imputação de lucros de sociedades não residentes -  -  
6.6. Encargos financeiros com a aquisição de participações -  -  
6.7. Outros custos não dedutíveis  1.278  5

7. Efeito fiscal de rendimentos que não são tributáveis

7.1. Redução de provisões não tributadas ( 2.262) ( 9.424)
7.2. Benefícios fiscais ( 962) ( 815)
7.3. Derivados -  -  

7.4. Excesso de estimativa de impostos -  -  
7.5. Rendimentos nos termos do artigo 46º ( 1.323) -  
7.6. Outros proveitos não tributados -  ( 2.965)

8. Resultados não tributáveis (ZFM) ( 72) ( 230)
9. Prejuízos fiscais reportáveis -  -  

10. Lucro tributável (1+4+5-6+7-8+9)  1.940  36.735
11. Imposto antes da tributação autónoma (10*2)  514  9.735
12. Tributações autónomas  70  56

13. Imposto total (11+12)  584  9.791

14. Taxa efectiva (13/1) 11,29% 48,86%
 

 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das 
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, Imposto Municipal 
de Sisa e Imposto sobre as Sucessões e Doações), pelo que as declarações fiscais dos exercícios de 2004 a 
2008 poderão ser, assim, sujeitas a revisão.  

 
 Adicionalmente, de acordo com o artigo 57º do Código do IRC, a Direcção Geral dos Impostos poderá efectuar 

as correcções que considere necessárias para a determinação do lucro tributável sempre que, em virtude de 
relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas 
condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes, conduzindo a que 
o resultado apurado seja diverso do que se apuraria na ausência dessas relações. 

 
No entanto, a Administração entende que as eventuais correcções, se algumas, resultantes de diferentes 
interpretações da legislação vigente por parte das autoridades fiscais não deverão ter um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras anexas. 
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23. RELATO POR SEGMENTO 

 
A segmentação por linhas de negócio em 30 de Junho de 2008 é apresentada no Anexo IV. 
 
Substancialmente as actividades do banco desenvolvem-se em Portugal pelo que não se considera relevante 
apresentar o reporte por segmento geográfico. 

 
24. GESTÃO DO RISCO  
 

No Relatório de Gestão são apresentadas as informações qualitativas e quantitativas relativas à Gestão dos 
vários riscos da actividade do Banco. 

 
25. PARTES RELACIONADAS 

 

ACCIONISTAS 

 

ÁLVARO PINHO COSTA LEITE – Accionista com controlo final 

MARIA AUGUSTA RESENDE COSTA LEITE – Accionista com controlo final 

APCL FINANCEIRA - SGPS, LDA - Entidade com controlo final 

VIC (SGPS), SA 

FINIBANCO HOLDING SGPS, SA - Empresa mãe 

 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ÁLVARO PINHO COSTA LEITE 

HUMBERTO COSTA LEITE 

ARMANDO ESTEVES 

ARTUR JESUS MARQUES 

JOAQUIM MENDES CARDOSO 

 

EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS DO GRUPO FINIBANCO/APCL 

 

FINI INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 

FINIBANCO VIDA-COMPANHIA SEGUROS VIDA,SA 

FINICRÉDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA 

FINIMÓVEIS SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES,SA 

FINISEGUR-SOCIEDADE MEDIADORA SEGUROS,SA 

FINIVALOR-SOCIEDADE GESTORA FUNDOS MOBILIÁRIOS,SA 

FINIBANCO SA - ANGOLA 

LAMEIRA - IMOBILIÁRIA, LDA 

SAF - IMOBILIÁRIA, S A 

SOGIBRAGA - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA 

SOGILEÇA - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA 

SOGIPORTO-GESTÃO IMOBILIÁRIA, S A 

VIC BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH 

ROSUD SRL 

LESTINVEST, SGPS SA 

OBOL INVEST KFT 

FERREIROS & ALMEIDA - GES COM BEN IM, SA 
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AUTOGLOBALSA - COMÉRCIO REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, LDA 

 

SOCIEDADES ONDE ACCIONISTAS E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO TÊM INFLUÊNCIA SIGNIIFICATIVA 

 

VICAIMA FINANCE - SGPS, LDA 

VICAIMA INVEST - SGPS, LDA 

VICAIMA PARTICIPA - SGPS, LDA 

VICAIMA MADEIRAS (SGPS), SA 

VICAIMA-INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, SA 

GLOBAL DIS-DISTRIBUIÇÃO GLOBAL MATERIAIS,SA 

PROMOQUATRO-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 

VICAIMA INVESTIMENTS LIMITED 

PEDRAL-PEDREIRAS DO CRASTO DE CAMBRA, SA 

VICAIMA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH 

MARTIFER RETAIL 

EMPICAIMA-CONSTRUÇÕES SA 

MADEIPORTO - MADEIRAS E DERIVADOS, SA 

VICAIMA - Puertas y Derivados, S.L. 

VICAIMA - Türenwerk Handels GmBH 

VICAIMA, Limited 

VICAIMA/CIFIAL, ACE  

PREDICAIMA - COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, SA 

SOGICAIMA-GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA 

STOCKTRANS - LOGÍSTICA TRANSPORTES, LDA 

SITAPE - INDÚSTRIA METALÚRGICA, SA 

IMOCAMBRA - GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA 

IMOBILIÁRIA DA CAVADA, LDA 

 

FUNDO PENSÕES DE COLABORADORES DO GRUPO FINIBANCO 

 

FUNDO PENSÕES FNB – GERIDO POR CGD PENSÕES 
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Em 30 de Junho de 2008, o montante global dos activos, passivos, rendimentos, encargos e responsabilidades 
extrapatrimoniais relativos a operações realizadas com partes relacionadas de acordo com a IAS 24 têm a 
seguinte composição: 

 

Accionistas do 
Finibanco

Membros do 
Conselho de 

Administração

Empresas 
Subsidiárias e 

Associadas

Sociedades onde 
Accionistas e 
Membros  de 
Administração 
têm influência 
significativa

Fundo de 
pensões de 

Colaboradores 
do Grupo 
Finibanco

Total

Activo
Crédito  181.268  71  275.690  10 -   457.039

Outros activos -  -   2.256-  -  -   2.256

 181.268  71  277.946  10  0  459.295

Passivo

Passivos Financeiros  5.251-   211-   185-  -  -   5.647

Depósitos  6.088  1.990  18.689  1.252  518  28.537

 11.339  2.201  18.874  1.252  518  34.184

Rendimentos

Juros e rendimentos similares  3.097  1  6.772 - -   9.870

Rendimentos com serviços e comissões  5  3  534  3 -   545

 3.102  4  7.306  3 -  10.415

Encargos

Juros e encargos similares  104  49  368 -   60  581

 104  49  368 -  60  581

Extrapatrimoniais

Garantias e avales  953 -   3.881 -  -   4.834

Depósito e guarda de valores  263.455  5.861  297  81.656 -   351.269

 264.408  5.861  4.178  81.656 -  356.103

 

A rubrica de crédito a accionistas inclui crédito titulado à empresa mãe no montante de m.Euros  89.513. 
 
As operações de crédito a accionistas e empresas subsidiárias e associadas são de suporte à tesouraria e 
foram realizadas a taxa variável com spread considerado de mercado, não tendo colaterais associados. 
 
O montante de m.Euros  2.256 da rubrica outros activos sobre empresas subsidiárias e associadas refere-se ao 
valor líquido de imparidade de prestações suplementares concedidas e que não são remuneradas.  
 
Para os restante activos mencionados não foram constituídas quaisquer provisões ou imparidade. 
 
Os passivos financeiros (que correspondem a empréstimos obrigacionistas) e os depósitos são igualmente 
remunerados a taxas consideradas de mercado. 
 
O crédito a accionistas refere-se a operações para financiamento de tesouraria da empresa-mãe, remunerado a 
preços considerados de mercado e sem colaterais associados. 
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26. JUSTO VALOR DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

No seguinte quadro apresenta-se uma análise dos métodos de valorização pelas categorias de instrumentos 
financeiros reconhecidos ao justo valor nas demonstrações financeiras com referência a 30 de Junho de 2008 e 
31 de Dezembro de 2007: 
 
30-06-2008

Cotação 
em Bolsa

NAV*
Técnica de 
valorização

Activos

Activos financeiros detidos para negociação 10.231 50.212 5.604 300 66.347
Activos financeiros detidos para venda 19.762 8.390 0 13.962 42.114

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação 0 0 33.585 0 33.585
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 144.419 0 144.419

31-12-2007
Cotação 
em Bolsa

NAV*
Técnica de 
valorização

Activos

Activos financeiros detidos para negociação 27.917 44.857 3.952 0 76.726
Activos financeiros detidos para venda 53.964 5.090 0 14.187 73.241

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação 0 0 28.313 0 28.313
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 151.591 0 151.591
* NAV - Net Assets Value

Justo Valor
Custo de 
aquisição

Total

Justo Valor
Custo de 
aquisição

Total

 
O justo valor dos instrumentos financeiros segue as políticas contabilísticas definidas no ponto 2.3. do anexo às 
demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2007. 
 
Para os instrumentos considerados na coluna ao custo de aquisição não foi possível determinar valorizações 
fiáveis. 
 
As técnicas de valorização dos instrumentos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados 
baseiam-se no cálculo do valor presente dos fluxos futuros. O desconto dos cash flows futuros baseia-se na 
curva de Cupão Zero que não é mais que uma estimativa da Estrutura Temporal de Taxas de Juros. As taxas 
de juro utilizadas para apuramento da curva de taxa de juro designada de cupão zero com referência a 30 de 
Junho de 2008, para o Euro são as seguintes: 
 

EUR EUR
3m 3 meses 4,86% 6y 6 anos 4,92%
6m 6 meses 5,19% 7y 7 anos 4,92%
9m 9 meses 5,33% 8y 8 anos 4,93%
12m 12 meses 5,38% 9y 9 anos 4,94%
2y 2 anos 5,22% 10y 10 anos 4,95%
3y 3 anos 5,05% 15y 15 anos 4,97%
4y 4 anos 4,96% 20y 20 anos 4,92%
5y 5 anos 4,92% 30y 30 anos 4,75%

Prazo Prazo

 
 

A essa curva é adicionada um “spread” considerado adequado às características de cada emissão e os 
indicadores observáveis no mercado.  
 
Para os instrumentos mais complexos, incorporados nos produtos estruturados, foram utilizados os seguintes 
modelos de valorização: Black, Black-Sholes, Hull & White e simulações de Monte Carlo dos processos log-
normais dos activos subjacentes. 
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27. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Não se verificaram eventos subsequentes após a data do balanço que, de acordo com o disposto na “IAS 10 – 
Acontecimentos após a data de balanço” implicassem ajustamentos ou divulgações nas demonstrações 
financeiras. 
 
 

 
A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS 

 
 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 



FINIBANCO S.A.

ANEXO II

INVENTARIO DE TITULOS  E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 30 DE JUNHO DE 2008

Valor médio de Valor

Natureza e espécie dos títulos Quantidade aquisição de 

(euro) cotação Bruto Liquído

CREDITOS TITULADOS

Emitidos por residentes

   Títulos de dívida

      De outros residentes

         Dívida não subordinada

            POLIMAIA/89 Tx 5,1784% 5.000 EUR 0.05 0.05 - - EUR 250.29 250.29 250.29

            INCOMPOL-Industria de Componentes, Lda. 25 EUR 49.879.79 49.879.789600 - - EUR 1.246.994.75 1.246.994.75 1.246.994.75

            LESTINVEST SGPS - 1ªEmissão 195 EUR 50.000.00 50.000.00 - - EUR 9.750.000.00 9.750.000.00 9.750.000.00

            FINIBANCO HOLDING 04/09 1.950.000 EUR 5.00 5.00 - - EUR 9.750.000.00 9.750.000.00 9.750.000.00

            FINIBANCO HOLDING 05/10 AGOSTO 3.957.551 EUR 5.00 5.00 - - EUR 19.787.755.00 19.787.755.00 19.787.755.00

            FINIBANCO HOLDING 05/10 NOVEMBRO 3.400.000 EUR 5.00 5.00 - - EUR 17.000.000.00 17.000.000.00 17.000.000.00

            FINIBANCO HOLDING 08/11 JUNHO 8.595.000 EUR 5.00 5.00 - - EUR 42.975.000.00 42.975.000.00 42.975.000.00

100.510.000.04 100.510.000.04

ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

Títulos

   Emitidos por residentes

          - Instrumentos de dívida

               Dívida não subordinada

                  Outros

            FNB SUP CABAZ EUR 05/11 1.000 EUR 50.00 50.00 EUR EUR 50.000.00 50.000.00 50.000.00

            FNB CP ANUAL 06/11 5.000 EUR 50.00 50.00 EUR EUR 250.000.00 250.000.00 250.000.00

          - Instrumentos de capital

            MARTIFER SGPS NOM. 8.910 EUR 0.50 9.36 EUR 6.970 EUR 62.102.70 62.102.70 62.102.70

   Emitidos por não residentes

          - Instrumentos de capital

            QUEENS - S WALK INVESTMENT 21.220 EUR 8.41 EUR 4.510 EUR 95.702.20 95.702.20 95.702.20

            AVANZIT 500.000 EUR 0.50 2.84 EUR 2.140 EUR 1.070.000.00 1.070.000.00 1.070.000.00

            SIEMENS N 9.000 EUR 80.58 EUR 70.120 EUR 631.080.00 631.080.00 631.080.00

            PEUGEOT SA 9.550 EUR 1.00 41.22 EUR 34.490 EUR 329.379.50 329.379.50 329.379.50

            AXA SA 28.500 EUR 2.29 21.18 EUR 18.860 EUR 537.510.00 537.510.00 537.510.00

            NOKIA OYJ 11.000 EUR 18.74 EUR 15.490 EUR 170.390.00 170.390.00 170.390.00

            MICHELIN 7.300 EUR 2.00 54.00 EUR 45.640 EUR 333.172.00 333.172.00 333.172.00

            PHILIPS ELECTRIC 24.000 EUR 0.20 24.39 EUR 21.610 EUR 518.640.00 518.640.00 518.640.00

            REPSOL YPF 7.500 EUR 1.00 26.83 EUR 25.030 EUR 187.725.00 187.725.00 187.725.00

            GRUPO FERROVIAL 15.826 EUR 1.00 51.07 EUR 39.320 EUR 622.278.32 622.278.32 622.278.32

            ING GROEP 10.000 EUR 0.24 24.10 EUR 20.255 EUR 202.550.00 202.550.00 202.550.00

            ACERINOX 12.000 EUR 0.25 16.77 EUR 14.630 EUR 175.560.00 175.560.00 175.560.00

            LVMH MOET HENNES 3.000 EUR 0.30 74.53 EUR 66.580 EUR 199.740.00 199.740.00 199.740.00

            PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1.800 EUR 109.25 EUR 97.710 EUR 175.878.00 175.878.00 175.878.00

            DAIMLER AG 4.600 EUR 43.88 EUR 39.200 EUR 180.320.00 180.320.00 180.320.00

            INTESABCI SPA 52.000 EUR 0.52 3.8425 EUR 3.620 EUR 188.240.00 188.240.00 188.240.00

            METSO OYJ 6.250 EUR 31.98 EUR 28.970 EUR 181.062.50 181.062.50 181.062.50

            TELEFONICA 10.600 EUR 1.00 17.49 EUR 16.880 EUR 178.928.00 178.928.00 178.928.00

            E. ON AG 1.600 EUR 129.68 EUR 127.950 EUR 204.720.00 204.720.00 204.720.00

            AKZO NOBEL 4.500 EUR 2.00 44.65 EUR 43.660 EUR 196.470.00 196.470.00 196.470.00

            CARREFOUR 12.000 EUR 2.50 39.19 EUR 35.960 EUR 431.520.00 431.520.00 431.520.00

            NITROMED INC. 85.300 USD 0.01 4.04 USD 1.010 USD 86.153.00 54.651.74 54.651.74

            CRAY INC. 10.750 USD 0.01 10.43 USD 4.640 USD 49.880.00 31.641.72 31.641.72

            TELE CELULAR ADR 8.000 USD 21.92 USD 28.430 USD 227.440.00 144.278.10 144.278.10

            CIA MINAS BUENAVENTURA ADR 4.200 USD 45.75 USD 65.370 USD 274.554.00 174.165.19 174.165.19

            WINNEBAGO INDUSTRIES 16.500 USD 0.50 11.67 USD 10.190 USD 168.135.00 106.657.57 106.657.57

            PEPSICO INC. 8.600 USD 0.02 43.61 USD 63.590 USD 546.874.00 346.913.22 346.913.22

            ABERCROMBIE & FITCH 5.800 USD 0.01 45.62 USD 62.680 USD 363.544.00 230.616.59 230.616.59

            ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9.600 USD 0.01 19.80 USD 22.470 USD 215.712.00 136.838.37 136.838.37

            MOTOROLA INC. 60.000 USD 3.00 6.03 USD 7.340 USD 440.400.00 279.370.72 279.370.72

            MERRILL LYNCH 13.000 USD 1.33 27.91 USD 31.710 USD 412.230.00 261.500.89 261.500.89

            SANDISK CORP 12.000 USD 0.001 15.91 USD 18.700 USD 224.400.00 142.349.66 142.349.66

            COLGATE-PALMOLIVE 3.000 USD 1.00 46.22 USD 69.100 USD 207.300.00 131.502.16 131.502.16

            HEWLETT-PACKARD 6.100 USD 0.01 30.38 USD 44.210 USD 269.681.00 171.073.97 171.073.97

            JP MORGAN CHASE & CO 7.500 USD 1.00 25.37 USD 34.310 USD 257.325.00 163.235.85 163.235.85

            STATE STREET CORP 3.450 USD 1.00 43.63 USD 63.990 USD 220.765.50 140.044.09 140.044.09

            TOYOTA MOTOR CORP ADR 2.900 USD 65.75 USD 94.000 USD 272.600.00 172.925.65 172.925.65

            NVIDIA CORP 28.250 USD 0.001 13.33 USD 18.720 USD 528.840.00 335.473.23 335.473.23

            MANITOWOC CO 7.500 USD 0.01 24.90 USD 32.530 USD 243.975.00 154.767.19 154.767.19

            GRUPO TELEVISA ADR 12.000 USD 15.47 USD 23.620 USD 283.440.00 179.802.08 179.802.08

nominal ( em moeda )

Valor Valor 

do balanço Valor de Balanço em Euros



Valor médio de Valor

Natureza e espécie dos títulos Quantidade aquisição de 

(euro) cotação Bruto Liquídonominal ( em moeda )

Valor Valor 

do balanço Valor de Balanço em Euros

          - Unidades de Participação

            CHEYNE TOT RET CRED FD 1 25.000.00 EUR 100.00 EUR 118.537 EUR 2.963.425.00 2.963.425.00 2.963.425.00

            PERMAL LONG/SHORT GLOBAL-A USD FUND TYPE 1.068.9600 USD 882.73 USD 1551.090 USD 1.658.053.17 1.051.797.24 1.051.797.24

            PERMAL EMERGING MKTS HLD-A FUND TYPE 530.2600 USD 1.779.52 USD 3545.260 USD 1.879.909.57 1.192.533.35 1.192.533.35

            PERMAL FX FINANCIAL & FUT-A FUND TYPE 1.343.0060 USD 2.107.82 USD 4002.980 USD 5.376.026.16 3.410.318.55 3.410.318.55

            GLG EMERGING MARKETS FUND E 27.720.15 EUR 176.37 EUR 209.640 EUR 5.811.252.25 5.811.252.25 5.811.252.25

            CHEYNE MULTI-STR LEVERAGED FD 37.445.00 EUR 142.187 EUR 102.6627 EUR 3.844.204.24 3.844.204.24 3.844.204.24

            CHEYNE LATAM HIGH INCOME FUND INC 26.808.09 USD 82.82 USD 87.814 USD 2.354.125.62 1.493.355.51 1.493.355.51

            GLG EMERGING MARKETS SPEC SITS FUND CLASS B 8.770.39 USD 72.33 USD 138.390 USD 1.213.734.41 769.940.63 769.940.63

            CHEYNE CAPITAL GUARANTEED CREDIT NOTES 9.000.000.00 EUR 1.00 EUR 0.900 EUR 8.101.800.00 8.101.800.00 8.101.800.00

          - Outros

            CSI DYN LEV CERT 2012 24.876.691 EUR 0.8939 EUR 0.867 EUR 21.573.066.44 21.573.066.44 21.573.066.44

60.742.469.40 60.742.469.40

ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

Títulos

   Emitidos por residentes

      Instrumentos de dívida

       Instrumentos de dívida pública 

        - A médio e longo prazos

            O.T. - SET 2013 5,45% 255.000.000 EUR 0.01 0.011213 EUR 0.0102 EUR 2.612.679.00 2.612.679.00 2.612.679.00

            O.T. - JUN 2011 5,15% 120.000.000 EUR 0.01 0.009854 EUR 0.0101 EUR 1.207.380.00 1.207.380.00 1.207.380.00

            O.T. - JUN 2014 4,375% 50.000.000 EUR 0.01 0.010037 EUR 0.0097 EUR 486.975.00 486.975.00 486.975.00

            O.T. - JUL 2008 500.000.000 EUR 0.01 0.009922 EUR 0.0100 EUR 4.998.200.00 4.998.200.00 4.998.200.00

            O.T. - JUN 2018 4,45% 50.000.000 EUR 0.01 0.009999 EUR 0.0095 EUR 476.380.00 476.380.00 476.380.00

       De outros residentes

          - Adquiridos no Âmbito de Operações de Titularização

            Equiparados a First Loss Position

            AQUA SME Nº1 CLASSE C 8.750.000 EUR 1.000000 EUR - EUR 8.750.000.00 8.750.000.00 8.750.000.00

          - Instrumentos de capital

            PROCAPITAL - Investimentos imobiliários, SA. 76.940 EUR 4.99 8.979822 - - EUR 690.907.53 690.907.53 0.00

            MATUR 50 EUR 4.99 0.498798 - - EUR 24.94 24.94 24.94

            TEIXEIRA DUARTE-ENG. CONST. 1.070.469 EUR 0.50 2.684321 EUR 0.9000 EUR 963.422.10 963.422.10 963.422.10

             UNICRE - Cartão Internacional de Crédito, SA. 5.882 EUR 4.99 63.60 - - EUR 374.098.42 374.098.42 374.098.42

             SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, SA. 20.000 EUR 4.99 81.92 - - EUR 1.638.351.57 1.638.351.57 1.638.351.57

             AVENIDA DOS ALIADOS SA 4.000 EUR 5.00 5.00 - - EUR 20.000.00 20.000.00 20.000.00

          - Unidades de Participação

            FINIFUNDO TAXA FIXA EURO 1.000.000 EUR 5.00 5.000000 EUR 5.0432 EUR 5.043.200.00 5.043.200.00 5.043.200.00

            FINIFUNDO MODERADO 200.000 EUR 5.00 5.000000 EUR 4.8071 EUR 961.420.00 961.420.00 961.420.00

            FINIFUNDO AGRESSIVO 500.000 EUR 5.00 5.000000 EUR 4.7703 EUR 2.385.150.00 2.385.150.00 2.385.150.00

   Emitidos por não residentes

      Instrumentos de dívida

       Emissores publicos estrangeiros

        - A médio e longo prazos

            REP ANGOLA 15/11/2012 1.000 USD 5.000.00 3.171.78 USD - USD 5.000.000.00 3.171.783.81 3.171.783.81

            BUNDESOBLIGATION 2,5% 08/10/2010 500.000.000 EUR 0.01 0.009528 EUR 0.0096 EUR 4.781.000.00 4.781.000.00 4.781.000.00

          - Instrumentos de capital

            LA SEDA BARCELONA 4.065.311 EUR 1.00 1.321523 EUR 1.1200 EUR 4.553.148.32 4.553.148.32 4.553.148.32

             S.W.I.F.T. - Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication 9 EUR 123.95 908.94 - - EUR 8.180.49 8.180.49 8.180.49

43.122.301.18 42.431.393.65

TOTAL 204.374.770.63 203.683.863.10

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,



ANEXO III

Amortizações Abates Valor 

CONTAS Transf. do Regulariz. líquido

Amortizações Exercício (líquido)

Valor Bruto Acumuladas 30-06-2008

OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS

   . Sistemas de tratamento automático de dados 12.220 10.485 361 66 470 0 0 1.692

   . Activos intangíveis em curso 260 0 156 (66) 0 0 0 350

   . Outros activos intangíveis 93 32 0 0 0 0 0 61

12.573 10.517 517 0 470 0 0 2.103

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

Imóveis

   . Imóveis de serviço próprio 14.403 1.894 651 219 342 0 0 13.037

   . Obras em imóveis arrendados 23.017 13.666 1.893 711 791 0 0 11.164

   . Outros imóveis 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipamento 38.626 25.858 2.882 0 2.207 0 13 13.430

Activos em locação operacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos em locação financeira 2.772 2.771 0 0 1 0 0 0

Activos tangíveis em curso 1.556 0 1.754 (930) 0 0 0 2.380

Outros activos tangíveis 3.006 879 426 0 96 0 0 2.457

83.380 45.068 7.606 0 3.437 0 13 42.468

TOTAIS 95.953 55.585 8.123 0 3.907 0 13 44.571

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Saldo do exercício anterior

Aquisições

FINIBANCO S.A.

OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS E TANGÍVEIS

Movimento do primeiro semestre de 2008

(Montantes expressos em milhares de Euros)



Anexo IV

Corporate Trading & Corretagem Banca de Banca Pagamentos e Custódia Gestão de Outros Operações Total

Finance Sales (Retalho) Retalho Comercial Liquidações Activos intra-segmentos

Juros e rendimentos similares 0 18.902 0 108.670 26.200 0 0 0 0 (50.452) 103.320

Juros e encargos similares 0 19.544 0 78.279 20.697 0 0 0 0 (50.452) 68.068

Rendimentos de instrumentos de capital 0 1.358 0 0 0 0 0 0 0 0 1.358

Margem Financeira 0 716 0 30.391 5.503 0 0 0 0 0 36.610

Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 389 (726) 684 2.875 1.031 1.952 244 15 0 0 6.464

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 0 (10.414) 0 0 0 0 0 0 0 0 (10.414)

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0 16.365 0 0 0 0 0 0 0 0 16.365

Resultados de reavaliação cambial 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 687

Resultados de alienação de outros activos 0 0 0 0 0 0 0 3.522 0 0 3.522

Outros resultados de exploração (líquidas) 0 0 0 7.328 432 197 0 433 0 0 8.390

Produto Bancário 389 6.628 684 40.594 6.966 2.149 244 3.970 0 0 61.624

Custos de estrutura 314 3.674 704 36.248 4.281 1.735 242 308 0 0 47.506

Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 0 6 0 6.442 2.496 0 0 0 0 0 8.944

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados antes de impostos 75 2.948 -20 -2.096 189 414 2 3.662 0 0 5.174

Imposto diferidos 418

Imposto corrente 584

 

Resultado líquido do exercício 4.172

Crédito a clientes (Liq.) 0 0 0 1.529.457 713.133 0 0 0 0 0 2.242.590

   Crédito Bruto 0 0 0 1.551.367 725.205 0 0 0 0 0 2.276.572

   Provisões 0 0 0 21.910 12.072 0 0 0 0 0 33.982

Recursos de clientes e outros empréstimos 0 155.295 0 1.853.798 189.970 0 0 0 0 0 2.199.063

Activo líquido total 2.998.077

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO, SA

SEGMENTAÇÃO POR LINHAS DE NEGOCIO
30 de Junho de 2008

(Montantes expressos em milhares de Euros)
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Relatório de revisão limitada elaborado por auditor registado na CMVM sobre  

informação semestral 

 

 

Introdução 

 
1. Nos termos  do Código dos Valores Mobiliários (CVM), apresentamos o nosso Relatório de 

Revisão Limitada sobre a informação do período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2008, da Finibanco, S.A., incluída: no Relatório de Gestão, no Balanço (que evidencia um 
total de 2.998.077 milhares de euros e um total de capital próprio de 143.340 milhares 
de euros, incluindo um resultado líquido de 4.172 milhares de euros), nas Demonstrações 
dos resultados e variações nos capitais próprios do período findo naquela data, na 
Demonstração de Fluxos de Caixa e nos correspondentes Anexos. 

 

2. As quantias das demonstrações financeiras, bem como as da informação financeira 
adicional, são as que constam dos registos contabilísticos.  

 

Responsabilidades 

 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade: 

a) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com as Normas de 
Contabilidade Ajustadas definidas pelo Banco de Portugal no Aviso 1/2005 e que 
seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo 
CVM; 

c)  a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; 

d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e 

e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, 
posição financeira ou resultados. 

 

http://www.ey.com


 
 

 

4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos 
documentos acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva, lícita e em conformidade com o exigido pelo CVM, competindo-nos emitir 
um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho. 

 

Âmbito 

 
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto 

a se a informação financeira anteriormente referida está isenta de distorções 
materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas 
e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 
planeado de acordo com aquele objectivo, e consistiu: 

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: 

- a fiabilidade das asserções constantes da informação financeira; 

- a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as 
circunstâncias e a consistência da sua aplicação; 

- a aplicação, ou não, do princípio da continuidade; 

- a apresentação da informação financeira; 

- se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 
lícita. 

b) em testes substantivos às transacções não usuais de grande significado.  

 

6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira 
constante do relatório de gestão com os restantes documentos anteriormente referidos. 

7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do 
presente relatório sobre a informação semestral. 

 



 
 

Parecer 

 
8. Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma 

segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a 
informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2008 da 
Finibanco, S.A. não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a 
sua conformidade com as Normas de Contabilidade Ajustadas, tal como definidas pelo 
Banco de Portugal no Aviso 1/2005, e que não seja completa, verdadeira, actual, clara, 
objectiva e lícita. 

 

Lisboa, 19 de Agosto 2008 

 

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas nº 178 
Inscrita na CMVM com o nº 9.011 
Representada por:  
 

 

 

João Carlos Miguel Alves (ROC nº 896)  
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Anexos 
 
Informação sobre as Participações dos Membros dos Órgãos de Administração 
e de Fiscalização 
 
Nos termos e para os efeitos do artº 447º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que, 
sendo o Finibanco, SA detido a 100% pelo Finibanco-Holding, SGPS S.A. os membros dos Órgãos 
Sociais não possuem acções do Finibanco e por isso não efectuaram operações sobre elas. 
 
 
 
 
Lista de Titulares de Participações Qualificadas 
 
Nos termos do Regulamento nº 04/2004 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, informa-
se que, em 30.06.2008, a totalidade do capital social do Finibanco estava na posse do Finibanco-
Holding, SGPS S.A.. 
 
Por sua vez, os accionistas que detinham mais de 2% dos direitos de voto correspondentes ao 
capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A. eram os seguintes: 
 
 

 
ACCIONISTAS 

 
Nº ACÇÕES 

%  
DE DIREITOS DE VOTO 

VIC (S.G.P.S.), S.A. 77.137.752 67,076 
Banif-SGPS, S.A. (*) 9.917.974 8,624  
Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA (**) 8.440.059 7,339 
António Luís Alves Ribeiro de Oliveira 3.541.217 3,079 
 
O Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite e esposa, detentores da sociedade APCL Financeira-S.G.P.S., Lda, 
cuja participação, directa e indirecta, na VIC (S.G.P.S.), S.A. é de 71,53%, detinham, directa e 
indirectamente, uma participação qualificada no Finibanco-Holding, SGPS S.A. de 67,08%, como 
segue: 
 

 
ACCIONISTAS Nº ACÇÕES 

% 
 DE DIREITOS DE VOTO 

Directamente 4.111 0,004 
Indirectamente   
Através da VIC (S.G.P.S.), S.A., a qual é detida 
maioritariamente pela APCL Financeira-S.G.P.S., 
Lda 

 
77.137.752 

 
67,076 

 
 (*)  Conforme comunicação do accionista, após consideração das acções detidas indirectamente, a 

Banif-SGPS, S.A. detinha 8,681% dos direitos de votos, como segue: 
 

 
ACCIONISTAS 

 

 
Nº ACÇÕES 

% 
 DE DIREITOS DE VOTO 

Directamente 9.917.974 8,624 
Indirectamente  
Através de Soc. Dominada por membro do Órgão 
de Fiscalização 

35.734     0,031 

Através de membro do Órgão de Fiscalização 30.349     0,026 
 
 



  

A Banif-SGPS, S.A. é dominada pela Rentipar Financeira SGPS, S.A. que, por sua vez, é detida 
maioritariamente pelo Senhor Comendador Horácio da Silva Roque, pelo que os referidos direitos 
de voto são igualmente imputáveis a esta entidade. 
 
(**) Após consideração das acções detidas indirectamente, através das suas participadas, a 

Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA detinha, em 30 de Junho de 2008, 7,359% dos direitos de 
votos, como segue: 

 
 

ACCIONISTAS 
 

Nº ACÇÕES 
% 

 DE DIREITOS DE VOTO 
Directamente 8.440.059 7,339 
Indirectamente (através de participada) 22.524                0,020 
 
 
 
 
Acções Próprias Detidas em 30.06.2008 
 
Para efeitos da alínea d) do nº 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se 
que o Finibanco, SA, em 30.06.2008, não detinha nem fez qualquer movimento sobre acções 
próprias. 
 
 
 


