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Principais Indicadores Consolidados em Dezembro de 2009
Mil €

Activo líquido 3.155.237 3.082.556 72.681 2,4

Crédito a Clientes (bruto) (1) 2.545.484 2.513.548 31.936 1,3

Recursos de Clientes no balanço (2) 2.310.804 2.370.579 (59.775) (2,5)

Desintermediação (3) 577.807 444.489 133.318 30,0

Total de recursos de Clientes (4) 2.888.611 2.815.068 73.543 2,6

Margem financeira (5) 90.158 92.567 (2.409) (2,6)

Outros resultados correntes (6) 76.921 47.131 29.790 63,2

Produto bancário (6) 167.079 139.698 27.381 19,6

Provisões e imparidades para crédito/crédito vencido (1) (7) 127,0% 105,2% 21,8 pp -

Provisões e imparidades para crédito/crédito vencido há mais de 90 dias (1) (7) 148,9% 124,2% 24,7 pp -

Crédito vencido/crédito total (1) (7) 2,8% 2,4% 0,4 pp -

Crédito vencido há mais de 90 dias/crédito total (1) (7) 2,4% 2,1% 0,4 pp -

Crédito com incumprimento/crédito total (8) 4,7% 3,3% 1,5 pp -

Crédito com incumprimento, líquido/crédito total líquido (8) 1,4% 1,2% 0,2 pp -

Custos de funcionamento + amortizações/produto bancário (6) (8) 67,3% 82,2% (14,9 pp) -

Custo com o pessoal/produto bancário (6) (8) 37,7% 44,4% (6,7 pp) -

Lucro do período 9.462 (57.545) 67.007 -

Resultado antes de imposto/Activo líquido médio (8) 0,2% (1,9%) 2,1 pp -

Produto bancário/Activo líquido médio (8) 5,4% 4,6% 0,8 pp -

Resultado antes de imposto/Capitais próprios médio (8) 3,0% (29,9%) 32,9 pp -

ROA 0,3% (1,9%) 2,2 pp -

ROE 5,0% (29,9%) 34,9 pp -

Resultado do período por acção (básico) (euro) 0,05 (0,50) 0,55 -

Resultado do período por acção (diluído) (euro) 0,06 (0,50) 0,56 -

N.º de balcões 177 173 4 2,3

Portugal 173 172 1 0,6

Angola 4 1 3 300,0

Principais indicadores consolidados em Dezembro de 2009 31-12-2009 31-12-2008 Valor %

Δ Dez. 09 – Dez.08

(1) O crédito a Clientes não inclui juros, outros valores a receber/pagar e ajustamentos.
(2) Inclui depósitos, empréstimos obrigacionistas e subordinados não considerando juros e outros ajustamentos. Em 2008, e para efeitos comparativos, os Seguros de capitalização e PPR 

geridos pelo Finibanco Vida não foram incluídos nesta rubrica.
(3) Inclui Seguros de capitalização, PPR, fundos de investimento, PPA e gestão de carteiras corrigidos de duplicações de registos (depósitos de fundos de investimento, UP em carteira 

e outros). Em 2009, e para efeitos comparativos, os Seguros de capitalização e PPR geridos pelo Finibanco Vida foram incluídos nesta rubrica.
(4) Inclui recursos de Clientes no balanço e desintermediação.
(5) Inclui rendimentos de instrumentos de capital.
(6) Deduzido das recuperações de créditos e juros abatidos ao activo.
(7) Crédito deduzido da parcela totalmente provisionado.
(8) Calculado de acordo com a Instrução n.º 16/2004 do Banco de Portugal. 
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O aumento de capital, que foi 

um êxito, processou-se 

por entradas em

dinheiro, através da

emissão de 60 milhões

de novas acções, 

reservadas 

a Accionistas.

Humberto da Costa Leite

Presidente da Comissão Executiva
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Senhores Accionistas,

Em quatro de Novembro de 2009 quis o destino privar-nos da companhia do nosso
Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Pinho da Costa Leite, situação que
muito nos penalizou. Ficámos, a partir de então, impedidos de beneficiar do conforto
da sua palavra amiga, do seu conselho esclarecido e do contributo da intuição nata de
que dispunha para o mundo dos negócios.

Por tal motivo, permitam-me que inicie esta Mensagem com uma breve menção à
saudade que em todos nós deixou e ao preito de homenagem que é da mais elementar
justiça prestar-lhe, no momento da apresentação do relatório de gestão e das contas
do último exercício em que presidiu aos destinos desta Instituição que criou, que
acarinhou e a que nos cumpre dar continuidade. 

Feita a reverência, debrucemo-nos então sobre a actividade do nosso Grupo Financeiro
no exercício de 2009, cumprindo o que sobre a matéria dispõe o Código das Sociedades
Comerciais, o Código dos Valores Mobiliários e o Contrato de Sociedade.

Em termos de macroestrutura, refira-se o acordo firmado no final do exercício com a
Mapfre Seguros Gerais, S.A., através do qual o Finibanco Holding lhe vendeu 50% da
Finibanco Vida Companhia de Seguros de Vida, S.A., ficando esta, pelo período de vinte
anos, com a distribuição exclusiva, através das redes do Finibanco, dos produtos não
vida da Mapfre, e a Mapfre com a distribuição de assurfinance dos produtos Finibanco
nos seus balcões e na sua rede de mediadores. Com este acordo, o Grupo Mapfre
passou a deter o controlo da Finibanco Vida.

Refira-se ainda a dissolução e liquidação da Fini International Luxembourg, S.A., por não
se perspectivarem as necessárias condições económico-financeiras que permitam o
desenvolvimento da actividade para que foi constituída no exercício de 2007, isto é, entre
outros, efectuar investimentos em sociedades no exterior como forma do exercício de
actividades económicas.

Refira-se também a deliberação tomada pelo Finibanco, S.A., de apresentar à SDM–Sociedade
de Desenvolvimento da Madeira, S.A. competente requerimento com vista ao encerramento
da sua Sucursal Financeira Exterior, naquela Região Autónoma, o que se verificou com efeitos
a partir de 31 de Dezembro de 2009.

Para garantir o natural desenvolvimento dos negócios, na esfera bancária, em Portugal e
em Angola, e para assegurar os níveis superiormente estabelecidos para os rácios de
solvabilidade, iniciaram-se diligências em finais de 2008 e só se concluíram no início do
segundo trimestre de 2009, por razões que têm a ver com o modo como então evoluía
o mercado, no sentido de elevar o capital social do Finibanco Holding de 115 milhões
para 175 milhões de euros. O aumento de capital, que foi um êxito, processou-se por
entradas em dinheiro, através da emissão de 60 milhões de novas acções, reservadas a
Accionistas, com o valor nominal de 1 euro e emitidas a 1,25 euros. Na Assembleia-Geral
em que o aumento de capital foi decidido foi também introduzido no Contrato Social um
novo artigo que autoriza o Conselho de Administração a proceder a novos aumentos de
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capital social até 200 milhões de euros e a deliberar sobre a emissão de acções
preferenciais, sem voto e outras acções, remíveis ou não.  

A esta operação seguiu-se o aumento de capital, já programado, do Finibanco Angola,
de que a Holding detém 61%, de 740 milhões de AKZ para 1.332 milhões de AKZ, agora
equivalente a, aproximadamente, 18 milhões de dólares.

Processou-se depois o aumento do capital social do Finibanco, de 120 milhões para 160
milhões de euros, mediante a emissão de 40 milhões de novas acções, no valor
nominal de 1 euro cada, sem prémio de emissão, aumento totalmente subscrito,
realizado e pago pelo Accionista único Finibanco Holding.

Ainda com a finalidade de suportar o desenvolvimento dos negócios e também de
melhorar o rácio de solvabilidade, foi decidido que o Finibanco procedesse à emissão
de valores mobiliários perpétuos subordinados, com juros condicionados, emissão que
se processou no início de 2010 e da qual foram colocados 15 milhões de euros.

A economia portuguesa mostrou, já no final do ano, indícios de recuperação, mas
mantendo a evidência de grande debilidade. As empresas e as famílias continuaram a
manifestar dificuldades acrescidas em cumprir os compromissos assumidos e este
facto reflectiu-se no nível de provisionamento e, naturalmente, nos resultados obtidos.

Conscientes da situação do mercado, tomámos atempadamente algumas medidas
tendentes a amenizar os efeitos negativos da crise instalada, parte delas já previstas
no Programa CRESCERE, iniciado em 2008, que integrava um conjunto de projectos
visando propósitos de crescimento, rentabilidade, eficiência e sustentabilidade. 

Através deste Programa: 

• introduziram-se alterações significativas na estrutura comercial e deram-se importantes
passos para a implementação do Factoring;

• consciencializaram-se as equipas para a adopção de métodos de trabalho eficazes e
para a dinâmica a usar na acção comercial, com vista à obtenção do êxito, através de
adequadas acções de formação; 

• promoveu-se um encontro de quadros com o objectivo de alargar competências de
liderança e de reforçar o espírito de equipa;

• desenvolveram-se acções de formação, que abrangeram todos os Colaboradores,
para garantir a interiorização do sentimento de competência, do orgulho de pertença,
de consciência corporativa, de espírito de cooperação e iniciativa e de abertura ao
processo de mudança. 

De entre os vários projectos, merecem breve referência os seguintes, pelo interesse
de que se revestem:
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O projecto Inovação, que visa estimular as vertentes crítica e criadora dos Colaboradores
do Grupo, no sentido da procura de soluções inovadoras, na introdução de melhorias na
qualidade do serviço prestado, na busca da satisfação dos Clientes, no aumento de
proveitos e na redução de custos. Para o efeito, foi criado um espaço na Finiweb, para
apresentação de sugestões, devidamente identificadas e estruturadas, e foi nomeado
um júri para apreciar as ideias apresentadas e premiar as melhores. Os resultados
obtidos foram francamente animadores.

O projecto de dinamização comercial que introduziu alterações significativas na
estrutura comercial, na dinâmica e nos métodos de trabalho e que se tem traduzido em
melhorias significativas nos níveis de efectividade e eficácia das redes.

A proposta de Missão, Visão e Valores, que tem por objectivo criar na Instituição um
ambiente propício ao escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos com
Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Accionistas, garantir que os negócios sejam
realizados de forma clara e transparente, assegurar a reserva de confidencialidade em
todas as transacções e contactos e promover um elevado sentido de missão e de
compromisso mútuo em todas as equipas e ambientes de trabalho.

O projecto Academia de Formação Finibanco, que se pretende desenvolver em parceria
com o INETESE, e compreende um plano de formação a seis anos, com avaliação
curricular, para incrementar competências específicas, comerciais e de suporte ao
negócio, e também competências avançadas, em áreas técnicas e de coordenação.

Por fim, é de referir o lançamento da actividade de factoring, a reestruturação da área
de meios de pagamento e a iniciativa tomada de promover um inquérito junto dos
utilizadores do serviço Finibanco On-line Particulares – Banca Telefónica e Homebanking,
através do qual se constatou um elevado nível de satisfação, sendo a rapidez e a
segurança, no Homebanking, e a rapidez e o rigor da informação prestada, na Banca
Telefónica, os atributos considerados como mais importantes.

Certamente, é ainda cedo para contabilizar os resultados de todas estas acções, pois
sabe-se que os seus efeitos não surgem no imediato. Estamos, porém, esperançados
de que elas constituirão os alicerces do desenvolvimento que se espera para a nossa
Instituição, porque a vontade de vencer as dificuldades, a perseverança perante os
desafios em presença e a coragem para enfrentar o futuro são características do
Programa CRESCERE que continuarão a propagar-se a todos os Colaboradores.

Em razão de todas as acções descritas e das medidas enumeradas, tomadas umas, em
desenvolvimento outras, os resultados registados no exercício sofreram uma inversão
no sentido positivo e permitem ao Conselho de Administração propor à Assembleia
Geral de Accionistas a distribuição de um dividendo de dois cêntimos por acção.

Humberto da Costa Leite

Presidente da Comissão Executiva
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1.1. Economia Internacional

O ano 2009 foi marcado por um quadro recessivo a nível mundial sem precedentes na
história recente, em que as economias avançadas foram as que mais sofreram em termos
de quebra da actividade económica, em consequência dos efeitos agravados associados
a mercados residenciais maduros e a sistemas financeiros mais complexos e com maior
peso na actividade económica. Os países emergentes ou em desenvolvimento passaram
igualmente por momentos complicados, mas não tão difíceis quanto em similares
posições cíclicas da história contemporânea, mantendo em alguns casos significativas
taxas de crescimento económico.

1. Enquadramento Macroeconómico

Globalmente, 2009 foi o primeiro ano de redução da actividade económica a nível
mundial, desde que existem dados comparáveis, pelo que vai ficar na história como o
ano da Grande Recessão, termo utilizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em
alusão à Grande Depressão do século passado. 

A fase de maior incerteza foi atingida no primeiro trimestre do ano, período em que o
ritmo de deterioração das condições económicas, em especial ao nível da produção
industrial e das trocas comerciais, superou o observado em equivalente fase cíclica da
Grande Depressão. Posteriormente, o sentimento começou a mudar, em grande
medida em consequência dos generosos estímulos fiscais e monetários à actividade
económica. Primeiro com o acentuado abrandamento do ritmo de deterioração das
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Projecções para a economia mundial
(taxas de variação, em %)

PIB Mundial 3,0 -0,8 3,9
Economias Avançadas 0,5 -3,2 2,1

Área Euro 0,6 -3,9 1,0
EUA* 0,4 -2,4 2,7

Países Emergentes 
e em Desenvolvimento 6,1 2,1 6,0

China 9,6 8,7 10,0
Volume do Comércio 2,8 -12,3 5,8
Importações

Economias Avançadas 0,5 -12,2 5,5
Países Emergentes 
e em Desenvolvimento 8,9 -13,5 6,5

Exportações
Economias Avançadas 1,8 -12,1 5,9
Países Emergentes 
e em Desenvolvimento 4,4 -11,7 5,4

Preços no Consumidor
Economias Avançadas 3,4 0,1 1,3
Países Emergentes 
e em Desenvolvimento 9,2 5,2 6,2

2008 2009e 2010p

Fontes: FMI; World Economic Outlook, actualização de Janeiro 2010.
Notas: e – estimado; p – previsto.
* Bureau of Economic Analysis para 2009. 
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condições económicas e o alívio da crise de liquidez e, ao aproximar do fim do ano, com
o início de um novo ciclo económico na generalidade dos países de referência.

Alemanha, França e Japão, bem como diversos países de menor peso no seio da
Zona Euro, foram os primeiros a sair da recessão técnica, ao voltarem a crescer no
segundo trimestre do ano. No trimestre sequente foi a vez dos EUA e da Itália
retomarem o caminho da expansão. Até à data, apenas alguns países como a
Espanha e a Grécia ainda não registam taxas de crescimento positivas do produto
interno bruto (PIB). Os países emergentes e em desenvolvimento deverão ter
crescido 2,1% em 2009, com a China a passar praticamente incólume pela crise,
mantendo taxas de crescimento económico próximas dos dois dígitos, enquanto
outros países emergentes atravessam dificuldades, mas não tão elevadas como as
que sentiram no início da década de 90. Esta dinâmica acelerou a progressão da
China na hierarquia mundial, sendo que as estimativas actuais apontam para que
ascenda ao segundo lugar em 2010, ultrapassando o Japão. 

A intensidade com que a crise se fez sentir em cada economia pode ser explicada pela
diferença nas respostas de política e, sobretudo, pelo posicionamento face a três
vectores. 

Em primeiro lugar, a maturidade do mercado de habitação. A rápida expansão da
construção resultou no incremento da oferta para além do razoável e no aparecimento
de uma bolha especulativa, características que ampliaram a duração e os efeitos
contraccionistas da crise. Espanha, por exemplo, terminou o ano 2009 ainda em
recessão técnica.

Em segundo, a dimensão do sistema financeiro e o grau de exposição aos activos
tóxicos. O caso islandês é o mais extremo, na medida em que houve a falência do
próprio país. O Reino Unido é igualmente um bom exemplo, já que é detentor de um
avançado sistema financeiro, de elevada complexidade e de superior peso na economia.
Como resultado, o Reino Unido entrou em crise mais cedo e saiu da recessão técnica
mais tarde do que a generalidade dos seus parceiros continentais. Por oposição,
menores sofisticação e peso do sector financeiro na actividade económica terão
contribuído para o menor impacto da crise nos países em desenvolvimento.

Por último, a posição da balança de transacções correntes (BTC). Se até 2007 se
assistiu a um fenómeno de agravamento dos desequilíbrios a nível global, com
progressivo distanciamento entre os países com excedente da BTC e os países
deficitários, a crise acabou por ser o catalisador de uma correcção temporária dos
desequilíbrios das contas externas, pressionando em baixa tanto os excedentes
como os défices. Em termos médios, os países mais desenvolvidos com posições
excedentárias, como o Japão e a Alemanha, viram os excedentes da BTC reduzidos
em 2,6 pontos percentuais (pp), entre 2007 e 2009, enquanto os países mais
deficitários, isto é, com défice da BTC superior a 5%, de que são exemplo os EUA e
Portugal, contabilizaram uma melhoria média do saldo da BTC de 2,3 pp. Os países
com défice da BTC inferior a 5% não evidenciaram uma tendência definida. Ao nível
dos países em desenvolvimento a tendência é similar, observando-se, por exemplo,
uma diminuição do excedente chinês.

Refira-se que, o saldo dos efeitos da crise financeira e económica em matéria das
contas externas da Zona Euro acabou por ser bastante reduzido, na medida em que o
défice da BTC recuou marginalmente para 1,0% do PIB.



A falta de dinamismo económico, o excesso de capacidade instalada, a incapacidade 
de fixação de preços por parte das empresas e o efeito de base nos preços das 
matérias-primas, configuraram um cenário de total ausência de pressões inflacionistas ao
longo do ano e, inclusivamente, elevaram os riscos de deflação em algumas economias,
em especial na primeira metade do ano. Portugal, entre outros países, finalizou o ano
com taxas de inflação negativas, o que deve ser entendido no âmbito do processo
desinflacionista iniciado no ano anterior e não como indício de um ciclo deflacionista.

Da Grande Recessão à Grande Estabilização

No espaço de 12 meses, o mundo passou de uma situação de crise extrema, pautada pela
falta de liquidez do sistema financeiro e pela virtual paragem da actividade transformadora
e do comércio internacional, para uma situação de estabilidade e de início de um novo
ciclo económico. Este volte-face em tão pouco tempo é invulgar, o que levou alguns
especialistas a referirem-se a 2009 como o ano da “Grande Estabilização”.

As estimativas de crescimento económico apresentadas ao longo de 2009 pelas
principais instituições económicas internacionais, como o FMI, a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou a Comissão Europeia (CE),
ilustram a rapidez de deterioração das condições económicas nos primeiros meses do
ano, bem como o posterior caminho para a recuperação. 
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Usando o exemplo português, constatamos uma acentuada revisão em baixa das
estimativas de crescimento para 2009 na primeira metade do ano, com a estimativa mais
negativa a ser apresentada pela OCDE no final de Junho (de -4,5%), assistindo-se
posteriormente a um progressivo desanuviamento do cenário prospectivo – a OCDE
altera a sua previsão para -2,8%, a 19 de Novembro. Estas linhas gerais são comuns à
generalidade dos países e para o biénio 2009/2010.

O ressurgir da actividade económica a nível global foi largamente influenciado por
factores temporários, designadamente a inversão do ciclo de existências e, sobretudo,
o funcionamento dos estabilizadores automáticos e os massivos programas de
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incentivo fiscal ao crescimento, o que teve os seus custos. O aumento da despesa
pública, num contexto de descida das receitas fiscais, conduziu à rápida e acentuada
deterioração das finanças públicas, com aumento dos défices orçamentais e subida
significativa do rácio da dívida pública sobre o PIB, sendo que a remoção deste suporte
pode conduzir a uma recaída da actividade económica.

Entre 2007 e 2009 a deterioração das finanças públicas foi constante a nível global,
fazendo-se sentir mais intensamente nos países desenvolvidos, onde o agravamento dos
rácios do défice orçamental e da dívida pública no PIB atingiram valores médios de 7,8 pp
e 20,7 pp, respectivamente, por oposição a uma evolução mais moderada da posição
orçamental nos países em desenvolvimento, onde os mesmos rácios contabilizaram
incrementos de 5,4 pp e 1,4 pp, respectivamente. O caso irlandês é particularmente
singular, uma vez que a dívida pública quase triplicou entre 2007 e 2009, crescendo de
25,1% para 65,8% do PIB, enquanto a execução orçamental passou de excedentária para
um défice de 12,5%, no mesmo período. 

Este aumento das necessidades de financiamento dos vários Estados soberanos está a
aumentar os níveis de volatilidade e a tornar-se num novo foco de instabilidade do sistema
financeiro. Diversos países, Portugal incluído, foram objecto de redução de notação de
risco de crédito, o que se repercute no aumento dos custos de endividamento e,
concomitantemente, no agravamento dos desequilíbrios orçamentais. 

1.1.1. Estados Unidos da América (EUA)

Nos EUA, a deterioração das condições económicas foi especialmente vincada no
primeiro trimestre do ano, período em que a produção do país caiu 1,6%, estimando-se
que o fundo da recessão tenha sido atingido no trimestre seguinte, período em que o
PIB apresentou uma contracção homóloga de 3,8%. O terceiro trimestre marca o
regresso ao crescimento económico e o fim da recessão técnica, tendência confirmada
pela generalização e aceleração do crescimento no trimestre sequente. 

Em termos anuais, as estimativas apontam para que o país tenha contabilizado uma
contracção de 2,4%, a mais elevada desde a reconversão da economia de guerra, em
1946, na medida em que a redução do consumo e do investimento privado foi apenas
mitigada pelo incremento dos gastos do Estado e pela superior diminuição das
importações, face às exportações.



Analisando as várias componentes da procura, o investimento foi aquela que afectou mais
negativamente a taxa de crescimento do PIB, ao conjugar a redução de 100 mil milhões
de dólares de existências com a descida de 18,4% da formação bruta de capital fixo
(FBCF), que resultou na descida de 23,5% do investimento total. O recuo da FBCF foi
generalizado, com as descidas a oscilarem entre 17% no investimento em equipamentos
e software e 20,4% no investimento residencial.

Refira-se que a construção residencial está em contracção desde 2006, ou seja antes
do despoletar da crise do mercado imobiliário de risco no Verão de 2007, sendo que o
seu peso desceu de 6,2% para 2,8% do PIB durante o processo em curso.

Tal como em outras economias, o consumo privado foi um elemento de estabilidade ao longo
do período recessivo, em especial ao nível do consumo de serviços, já que este aumentou
marginalmente em 2009 e contribuiu para a reduzida taxa de contracção do consumo privado.
Os automóveis são outro elemento em destaque, ao encetarem uma robusta recuperação
nos meses de Verão, beneficiando do impulso do estímulo fiscal à troca de automóvel.

O comércio internacional foi a componente da despesa com maior amplitude de
variação. As exportações e as importações caíram 9,2% e 14,2%, respectivamente,
no primeiro semestre, encetando de seguida uma recuperação em linha com a redução
da incerteza e o início de um novo ciclo económico a nível global. 

Em ambos os momentos, as importações apresentaram variações mais extremas, pelo
que a procura externa líquida contribuiu positivamente para a taxa de crescimento no
primeiro semestre e o inverso aconteceu no segundo semestre. No primeiro semestre,
destaque para a diminuição da factura energética, reflexo da redução do preço médio
do barril de petróleo importado e de uma maior moderação no consumo. De acordo
com as estatísticas do Departamento de Energia norte-americano, o consumo de
energia atingiu o pico em 2005, não se antecipando o retorno a esses níveis. 
No cômputo do ano, o saldo da evolução do comércio resultou na contribuição positiva
de 1,08 pp para a taxa de crescimento do PIB. 

O recuo do défice comercial em bens e serviços mitigou o aumento das necessidades de
financiamento da economia, em face do agravamento do défice orçamental. Ainda assim,
as estimativas indicam que estes défices gémeos superem os 14% e os 16% do PIB em
2009 e 2010, respectivamente, conjuntura usualmente associada a crises cambiais e que
permite perspectivar a manutenção de elevados níveis de volatilidade no mercado cambial.

1. Enquadramento Macroeconómico18 Finibanco-Holding, SGPS S.A.



Os estímulos fiscais e monetários, em simultâneo com o funcionamento e o alargamento
dos estabilizadores automáticos, elevaram os gastos do Estado para níveis inimagináveis
há apenas dois anos. O défice orçamental ascendeu a 11,3% do PIB, em 2009, valor que
poderá ser ultrapassado em 2010 – as previsões actuais oscilam entre os 10% e os 14%
do PIB.

A Administração Obama aprovou a Lei de Recuperação e de Reinvestimento (American
Recovery and Reinvestment Act, ARRA), a qual prevê um incremento da despesa pública
de 787 mil milhões de dólares, equivalente a cerca de 5,5% do PIB de 2009, repartido
por um período de dez anos, com o grosso da despesa a ser realizada no biénio de
2009/2010. Deste, ¼ do incentivo fiscal previsto refere-se a cortes de impostos,
enquanto o remanescente é essencialmente dedicado a projectos de infra-estruturas. 

As medidas mais mediáticas preconizadas pelo referido plano são o “dinheiro pelo
chaço” (cash for clunkers) e o crédito fiscal à compra da primeira habitação. Ambos os
programas foram um sucesso, a julgar pela adesão que obtiveram. O “dinheiro pelo
chaço” estimulou as vendas de automóveis nos meses de Verão, tendo terminado em
Agosto com a exaustão prematura dos 3 mil milhões de dólares de orçamento. O crédito
fiscal à compra da primeira habitação foi determinante para estabilizar e estimular o
mercado residencial, tendo sido prolongado até Abril de 2010 e alargado de modo a
passar a incluir a mudança de habitação, dentro de determinados parâmetros.

A assistência social e o apoio à educação e aos desempregados foram igualmente
motivos de medidas específicas. Ao nível da protecção aos desempregados, e em face
da invulgar duração da corrente recessão, foram alargados os programas especiais,
designadamente o subsídio de desemprego de emergência (EUC), regime de excepção
que prevê o pagamento do subsídio de desemprego por um período adicional, o qual
actualmente pode ir até um máximo de 33 semanas. No dia 6 de Novembro, o
Presidente Obama aprovou legislação com o intuito de alargar por mais 20 semanas o
EUC em Estados cuja taxa de desemprego seja igual ou superior a 8,5%.

1. Enquadramento MacroeconómicoRelatório e Contas 09 – Volume I 19

O número de inscritos no EUC e noutros regimes especiais supera já o número de pedidos
de emprego acumulados nos centros de emprego, ao abrigo do regime geral, ou seja,
está a agravar-se o problema do desemprego de longa duração e estão a criar-se condições
para o aumento das tensões sociais. Considerando os dois regimes, cerca de 10 milhões
de norte-americanos beneficiavam do subsídio de desemprego no final de 2009.



Não obstante a recessão técnica ter terminado no terceiro trimestre, o Gabinete
Nacional de Estudos Económicos (NBER), entidade responsável pela datação e
classificação dos ciclos económicos, ainda não anunciou o fim oficial da recessão
iniciada em Dezembro de 2007, uma vez que este organismo segue uma definição mais
abrangente, a qual toma em conta outros factores para além do crescimento
económico, em especial a criação de emprego. 

Neste particular, as mais recentes evidências mostram que as empresas continuam a
não apostar em novas contratações e indiciam que as mesmas permanecem
descrentes quanto à magnitude e à sustentação do processo de recuperação em curso.

Em 2009 foram destruídos 4 milhões e 781 mil postos de trabalho, número que se
eleva para 8 milhões e 334 mil (ou 6,0% do emprego) quando atentando aos dados
desde o início da recessão. Estes níveis de destruição de emprego apenas encontram
paralelo, em termos percentuais e absolutos, na situação de calamidade que resultou
da Grande Depressão do século passado. 
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Recessão: Perda de emprego por sector

Produção de Bens 22.015 17.906 4.109 164 18,7%

Extractivas 735 677 58 2 7,9%
Construção 7.535 5.700 1.835 73 24,4%
Transformadora 13.745 11.529 2.216 89 16,1%

Duradouros 8.713 7.032 1.681 67 19,3%
Não-duradouros 5.032 4.497 535 21 10,6%

Serviços 115.866 111.641 4.225 169 3,6%

Transporte, comércio e utilities 26.718 24.627 2.091 84 7,8%
Comércio por grosso 6.043 5.557 487 19 8,1%
Comércio a retalho 15.566 14.357 1.209 48 7,8%
Transporte e armazenamento 4.553 4.155 398 16 8,7%
Utilities 556 559 -3 0 -0,6%

Informação 3.025 2.753 272 11 9,0%
Actividades financeiras 8.234 7.659 575 23 7,0%
Serviços profissionais 18.005 16.486 1.519 61 8,4%
Educação e saúde 18.516 19.339 -823 -33 -4,4%
Desporto e tempos livres 13.529 12.983 546 22 4,0%
Outros serviços 5.509 5.314 195 8 3,5%
Governo 22.330 22.480 -150 -6 -0,7%

Por memória
Serviços privados 93.536 89.161 4.375 175 4,7%
Trabalhadores temporários 2.566 1.920 646 26 25,2%

Totais 137.881 129.547 8.334 333 6,0%

Nov. 07 Dez. 09 Número Média/mês % do total

Destruição de empregos

Fonte: Reuters EcoWin; Finibanco.

Emprego em

O mercado de emprego evoluiu favoravelmente ao longo do ano, mostrando uma
progressiva tendência de estabilização. Numa primeira fase, a criação de empregos públicos
mitigou a perda de emprego total, sendo que esta situação se inverteu no final do ano. 



No quarto trimestre, as empresas de prestação de serviços de “trabalhos temporários”
aumentaram os seus efectivos, em quase 200 mil, indiciando que as empresas
voltaram a ter necessidades de mão-de-obra adicional mas que, por agora, preferem
recorrer a serviços externos por oposição a efectuar contratações para os quadros. 

A falta de oportunidades desmotivou muitos norte-americanos que, ao deixarem de
procurar activamente emprego, engrossaram o número de desencorajados e de
outros indivíduos marginalmente ligados ao mercado de emprego. Este acréscimo foi
limitado pela criação de programas especiais de protecção aos desempregados.
Ainda assim, a taxa de desemprego fechou o ano nos 10,0%, 3,6 pp acima do valor
observado no mês homólogo de 2008 e apenas a 0,7 pp do máximo histórico desta
série, iniciada em 1948.

1.1.2. Zona Euro

A economia da Zona Euro entrou em 2009 já em recessão técnica, após a quebra do PIB
nos três últimos trimestres de 2008, situação que se agravou nos primeiros meses do ano
e que determinou a quebra da actividade no espaço euro em 2009, estimada em 3,9%. 

No entanto, tal como as condições financeiras e o comércio internacional, também a
actividade económica da Zona Euro encetou um processo de recuperação no final do
primeiro semestre, deixando para trás aquela que foi a mais profunda e prolongada
recessão na história da União Europeia. 

A diminuição da actividade económica teve um forte impacto no mercado de trabalho,
na medida em que aumentou a pressão sobre os resultados das empresas e que, face
ao excesso de capacidade produtiva instalada e à falta de mercados para os bens e
serviços, acelerou o processo de redução de custos ou mesmo de falência, resultando
em qualquer dos casos em quebra de emprego. 

De acordo com as estimativas da CE, o número de postos de trabalho caiu 2,3%,
com a Irlanda e a Espanha a contabilizarem as maiores quebras relativas, conduzindo
a um aumento da taxa de desemprego, de 8,2% em Dezembro de 2008 para 10,0%
no mês homólogo de 2009. Tal como no ano anterior, a Alemanha foi o país que
mostrou uma maior resiliência, contabilizando uma reduzida quebra do emprego e
a mais modesta subida da taxa de desemprego de todas as economias avançadas,
de 0,4 pp para 7,7%.

Ao nível da estabilidade de preços, a inflação, aferida pela variação homóloga do índice
harmonizado de preços no consumidor (IHPC), manteve a tendência descendente iniciada
no ano anterior, tendo atingido um mínimo de -0,7% em Julho. No entanto, o fim do
Verão marcou o início de uma nova dinâmica de aumento dos preços no consumidor,
sendo que a variação homóloga do IHPC fechou o ano em 0,9%, acompanhando a
evolução dos preços das matérias-primas, em geral, e do petróleo, em particular. 

Excluindo o preço da energia do cálculo dos preços, estes apresentaram uma gradual
descida ao longo do ano, com a sua variação homóloga a oscilar entre o máximo de
1,8% de Janeiro e o mínimo de 1% de Outubro a Dezembro, contabilizando um
acréscimo médio anual de 1,3%, valor um ponto percentual acima do observado para
o índice geral.  
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1.1.3. Países Emergentes e em Desenvolvimento

De acordo com o FMI, a taxa de crescimento das economias emergentes e em
desenvolvimento abrandou de 6,1% em 2008 para 2,1% em 2009, com a China e a Índia
a manterem altas taxas de crescimento, como resultado da elevada competitividade e dos
investimentos públicos efectuados, os quais visaram essencialmente criar infra-estruturas
e promover a procura interna. 

O ritmo de crescimento da China deverá ter abrandado de 9,6% em 2008 para 8,7%
em 2009, valor ainda assim extremamente elevado para os padrões das economias
desenvolvidas, mas abaixo das taxas de crescimento económico de dois dígitos
observadas entre os anos 2003 e 2007. Esta redução do ritmo de expansão deve-se ao
abrandamento das exportações, apenas parcialmente compensado pelo aumento da
taxa de crescimento do consumo privado, propiciado por fortes incentivos à procura
interna. De acordo com as estimativas do FMI, a taxa de crescimento da economia
chinesa deverá acelerar para 10,0% em 2010 e moderar para 9,7% em 2011. O ritmo
de crescimento também abrandou na Índia, em 1,7 pontos percentuais para 5,6% em
2009, esperando-se a aceleração para 7,7%, em 2010. 

No hemisfério ocidental, o Brasil sofreu uma ligeira contracção da actividade
económica, de 0,4%, enquanto o México terá registado a mais acentuada quebra de
produção da região, com as últimas estimativas a apontarem para uma contracção do
PIB de 6,8%, reflectindo o elevado peso do sector exportador e a dependência das
trocas comerciais com os EUA. Por oposição, a dimensão do mercado interno e a
diversificação dos mercados externos, em particular o recente aumento das relações
comerciais com a Ásia, conjugadas com a recuperação nos preços das matérias-primas,
permitiram a atenuação dos efeitos da crise económica e financeira no Brasil. O FMI
estima que as economias do Brasil e do México cresçam 4,7% e 4,0%,
respectivamente, em 2010.

1.2. Economia Nacional

Desde o início da década que Portugal tem evidenciado um crescimento económico
abaixo da média da Zona Euro (divergência real), caracterizado pela persistência de baixa
produtividade, perda gradual da competitividade em preços, aumento do desemprego
e crescentes necessidades de financiamento externo. 

Os desafios apresentados pela crise financeira e económica internacional exacerbaram
essas fraquezas, o que resultou num ano de aumento do desemprego acima da média
dos nossos parceiros comunitários e de agravamento do desequilíbrio das contas
públicas.

Segundo as mais recentes estimativas, o PIB português terá diminuído 2,6% em 2009,
reflectindo a redução de todas as componentes da procura, à excepção do consumo
público. 

O ajustamento foi particularmente severo no que concerne às componentes mais
expostas à evolução das condições financeiras e da procura externa, com as
exportações e a FBCF a recuarem 12,0% e 11,8%, respectivamente.
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A diminuição da procura aumentou as pressões sobre os resultados das empresas, com
estas a intensificarem o processo de descida de custos de produção e de adiamento de
investimentos produtivos, sob a ameaça de falência. Em 2009 foram destruídos 2,8%
dos postos de trabalho e a taxa de desemprego subiu de 7,8% da população activa no
último trimestre de 2008 para 10,1% no trimestre homólogo de 2009.

A rápida deterioração das condições económicas limitou a captação de impostos por
parte da máquina fiscal e implicou o funcionamento dos estabilizadores automáticos e
a tomada de medidas de estímulo fiscal. O aumento discricionário da despesa pública,
focado essencialmente na protecção social, no apoio ao emprego e no investimento
público, terá ascendido a 1,25% do PIB e contribuído para o aumento do défice
orçamental de 2,7%, para 9,3% do PIB.

Esta dinâmica de agravamento das finanças públicas não é, por pura matemática, razão
para Portugal incorrer num processo de défices excessivos, uma vez que se enquadra
num cenário de excepção. No entanto, terá que ser revertida rapidamente, sob pena
do país entrar numa espiral de descontrolo das finanças públicas. Para já serve de alerta
a redução da notação de risco de crédito de Portugal, a qual se está a sentir nos custos
de financiamento.

Ao nível da estabilidade de preços, a evolução da inflação foi determinada em grande medida
pelo efeito de base da redução do preço dos combustíveis, num contexto de total
incapacidade de fixação de preços por parte das empresas, o que proporcionou a descida
da variação homóloga do IHPC de 0,2% em Janeiro para um mínimo histórico de -1,7% em
Setembro e que culminou com a obtenção da inflação média anual de -0,8%, em 2009.

Componentes da Despesa 

Os efeitos da crise económica e financeira fizeram-se sentir de forma mais intensa
durante o primeiro trimestre do ano, pelo que foi neste período que se verificou o mais
elevado ritmo de deterioração das condições económicas no conjunto dos três
trimestres de recessão técnica, com o PIB a cair 2,0% face ao trimestre anterior e 4,0%
face ao trimestre homólogo de 2008. No trimestre sequente iniciou-se um processo de
moderada retoma económica, pautada pela estabilização das trocas internacionais.
Relativamente ao último trimestre do ano, a informação disponível aponta para o
abrandamento, ou mesmo estagnação, do processo de recuperação em curso.
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Projecções económicas para Portugal

Consumo Privado 1,7 -0,9 1,0
Consumo Público 1,1 2,6 -0,9
FBCF -0,7 -11,8 -1,1
Exportações -0,5 -12,0 3,5
Importações 2,7 -10,7 1,5
PIB 0,0 -2,6 0,7

Saldo Orçamental (em % do PIB) -2.7 -9,3 -8,3
Dívida Pública (em % do PIB) 66,3 76,6 85,4
IHPC, variação média anual 2,6 -0,8 0,8

2008 2009e 2010p

Notas: e – estimado; p – previsto.
Fonte: Ministério das Finanças; Relatório do Orçamento do Estado para 2010.



O consumo privado foi a componente da procura doméstica mais estável e que mais
de perto acompanhou o perfil da actividade económica ao longo do ano, voltando 
a crescer moderadamente após a significativa contracção no primeiro trimestre. 
Em particular, há a destacar o aumento da despesa em bens de consumo duradouro nos
segundo e terceiro trimestres, recuperação que estará parcialmente associada ao
sucesso dos apelos à aquisição de automóveis, tendo em conta a majoração do incentivo
fiscal ao abate de veículos em fim de vida por parte da generalidade dos concessionários. 

Ainda assim, o consumo privado deverá ter caído 0,9% no ano, influenciado pela deterioração
das condições do mercado de trabalho e pelo maior rigor e ponderação na concessão de
crédito por parte das instituições financeiras, num contexto de sobreendividamento das
famílias e consequente necessidade de ajustamento dos orçamentos familiares. 

No que concerne ao investimento, a FBCF terá caído 11,8% no ano, traduzindo a
evolução desfavorável de todas as suas componentes, em especial ao nível do material
de transporte. A FBCF na agricultura, silvicultura e pescas manteve-se praticamente
inalterada face a 2008. Embora sem dados definitivos, a variação das existências terá
contribuído negativamente para o crescimento económico. Este comportamento
extremamente desfavorável do investimento enquadra-se num cenário de deterioração
dos níveis de confiança e de falta de expectativas de crescimento da procura a curto
prazo, no contexto das já referidas condições financeiras mais restritivas.

Por oposição, a procura externa líquida teve uma contribuição positiva para a taxa de
crescimento do PIB, em consequência da superior descida, em termos absolutos, das
importações face às exportações. As exportações de bens e serviços foram a
componente da procura com evolução mais negativa, ao caírem 12,0%, não obstante
terem encetado uma forte recuperação após a quebra de 8,5% do primeiro trimestre.
Esta diminuição enquadra-se no cenário de quase estagnação do comércio internacional
nos meses de maior intensidade da crise financeira e económica internacional. Por outro
lado, as importações contabilizaram uma menor queda em termos percentuais mas
superior em termos absolutos, o que resultou na referida contribuição positiva da procura
externa para a taxa de crescimento do PIB.

Política Orçamental

Na linha do sucedido na generalidade das economias mais desenvolvidas, em Portugal o
défice orçamental das Administrações Públicas agravou-se acentuadamente, aumentando
de 2,7% para 9,3% do PIB, em 2009. Este resultado representa a completa divergência face
ao processo de consolidação orçamental que se vinha desenhando nos últimos anos e
resulta da conjugação desfavorável de vários factores, onde a quebra de 14,0% das receitas
fiscais do subsector Estado assume o papel central. Estimativas do Ministério das Finanças
apontam para que a componente cíclica do saldo orçamental, integrando os efeitos sobre
a receita e a despesa, tenha superado os 8,0% do PIB, ou seja, deixando um papel diminuto
para a componente do défice decorrente de medidas discricionárias.
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Administração Central -5.575 -15.008 -14.214 -3,3 -9,1 -8,5
Administração Regional e Local -137 -655 -186 -0,1 -0,4 -0,1
Segurança Social 1.256 297 446 0,8 0,2 0,3
Administrações Públicas -4.456 -15.366 -13.954 -2,7 -9,3 -8,3

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Milhões de euros % do PIB

Fonte: Ministério das Finanças; Relatório do Orçamento do Estado para 2010.

Saldo Global das Administrações Públicas (óptica da Contabilidade Nacional)



Numa primeira leitura, constatamos que a deterioração do saldo de execução
orçamental foi comum a todos os sectores institucionais das Administrações Públicas.
O maior agravamento adveio da Administração Central, o que é natural, uma vez que
é o sector que financia os restantes. No caso particular da Segurança Social, a redução
do excedente de execução do orçamento em 0,6 pontos percentuais do PIB deriva do
aumento das prestações sociais, não compensado com entrada de contribuições.

Analisando as contas na óptica da contabilidade pública, ressaltam a quebra das receitas
fiscais do subsector Estado e o aumento das transferências do Estado para os diferentes
subsectores, desde os Fundos e Serviços Autónomos até à Segurança Social.
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A redução das receitas fiscais do subsector Estado deriva essencialmente da
componente cíclica, mas reflecte igualmente os efeitos das medidas de política e da
transferência de 389,2 milhões de euros de receitas de IRS para os municípios. 
Nos custos das medidas de política discricionária incluem-se o aumento dos reembolsos
de IVA e de IRC, num total de 664,3 mil milhões de euros, e a redução da colecta de 355
milhões de euros, em face da redução da taxa de IVA normal de 21,0% para 20,0%, a
partir de 1 de Julho de 2008. Excluindo os efeitos destas medidas discricionárias, as
receitas fiscais teriam caído 9,8%.

Por sua vez, a receita não fiscal registou uma quebra de 22,7%, a qual é essencialmente
justificada pelo efeito de base motivado pela contabilização como receita de capital no
exercício de 2008 da verba paga por diversas operadoras eléctricas, por contrapartida da
transmissão de direitos no domínio hídrico e no âmbito da regularização do processo de
atribuição de títulos de utilização às empresas titulares de centros electroprodutores. 

A despesa do subsector Estado subiu 6,0% face à execução de 2008, aumentando o
peso da despesa em cerca de 2 pontos percentuais, para 29,6% do PIB. As despesas
correntes e de capital subiram 4,3% e 32,6%, respectivamente, superando em ambos
os casos a taxa de crescimento do PIB nominal (que não deverá chegar a 2%). 
Este incremento da despesa inclui 824 milhões de euros (ou 0,5% do PIB) da
execução orçamental da “Iniciativa para o Investimento e o Emprego” (IIE).

Quanto ao rácio da dívida pública, o mesmo aumentou 10,3 pp para 76,6% do PIB.
Este superior acréscimo da dívida face ao défice da execução orçamental pode ser
entendido no âmbito das intervenções no capital de instituições financeiras em apuros,



operações que não são contabilizadas como défice mas que têm como contrapartida
um acréscimo no endividamento (representam o investimento num activo que pode
ser vendido no futuro).

Balança de Pagamentos

As estimativas disponíveis apontam para a redução das necessidades de financiamento
da economia portuguesa, medidas pelo défice conjunto das balanças corrente (BTC) e
de capital (BC), de 10,7% para 9,4% do PIB. Esta variação não deve ser entendida num
contexto de inversão da tendência de deterioração da posição externa de Portugal, uma
vez que foi largamente influenciada pela redução do preço das matérias-primas e das
trocas económicas a nível internacional. A descida do preço médio do barril de petróleo
permitiu uma significativa redução do défice da balança energética e, por essa via,
ajudou à redução do défice da BTC de 12,4% para 10,2%, num contexto de redução
do excedente da BC de 1,7% para 0,9% do PIB. 
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A redução do rácio do défice da balança corrente no PIB reflecte essencialmente a
redução do saldo negativo da balança de bens, mitigada por oposta tendência de
diminuição dos excedentes das balanças de serviços e de transferências correntes. 

O financiamento externo da economia portuguesa foi maioritariamente efectuado por via
do “investimento de carteira”, o qual contabilizou mais de 83% do investimento total,
com os títulos de dívida de longo prazo a liderarem as preferências dos investidores,
por oposição ao desinvestimento em acções.

Mercado de Trabalho

A deterioração das condições do mercado de trabalho foi uma das características mais
marcantes da crise financeira e económica internacional, estimando-se que o acréscimo
na taxa de desemprego seja permanente, pelo menos parcialmente, materializando
uma subida da taxa natural de desemprego. 

Embora seja ainda cedo para inferir sobre a magnitude das alterações estruturais,
constata-se que a taxa de desemprego em Portugal subiu de 7,6% em 2008 para
10,1% no quarto trimestre de 2009. Esta dinâmica decorre dos efeitos de contágio da
crise financeira e económica internacional, os quais começaram a fazer-se sentir de



forma mais intensa nos meses de Verão, confirmando a existência de um hiato
temporal entre a evolução das condições económicas e a resposta do mercado de
emprego. Este intervalo de tempo aparenta ter sido superior ao observado em outras
economias desenvolvidas, o que indicia a existência de maior rigidez no mercado de
emprego português e pode ser entendido como uma fraqueza competitiva da
economia nacional.

1. Enquadramento MacroeconómicoRelatório e Contas 09 – Volume I 27

A queda do emprego foi comum a todos os sectores de actividade, tendo sido
particularmente gravosa no sector industrial, o mais exposto à competição internacional.
Por grupo etário, são os jovens que mais dificuldades sentem em encontrar ocupação,
com uma diminuição de 12,1% no número de empregados.

O investimento em educação mostrou-se uma mais-valia significativa nas condições
actuais do mercado de trabalho, na medida em que os detentores de um curso superior
continuaram a encontrar empregos (incremento de 3,0%), por oposição à quebra
homóloga de 6,2% no número de empregados cujas habilitações não vão além do
ensino básico. 

A descida do emprego foi acompanhada pelo recuo da população activa, o que moderou
o agravamento dos indicadores de desemprego. 

A deterioração das condições do mercado de trabalho é sublinhada pelos dados dos
Centros de Emprego, pois o número médio de inscritos aumentou 22,5% em 2009,
reflectindo um incremento generalizado dos pedidos de emprego, liderado pela
subida de 27,4% de desempregados à procura de um novo emprego. Desta dinâmica
resultou que o número de pedidos de emprego ultrapassasse os 600 mil nos últimos
três meses do ano, com o número de desempregados a ascender a 524 mil em
Dezembro. 

Não obstante o agravamento do desemprego, é de salientar o esforço envidado pelas
entidades empregadoras, as quais aumentaram a sua oferta de empregos em 11,4%,
para uma média de 17.870 empregos por mês. A maior oferta de empregos não foi
aproveitada pelos inscritos nos centros de emprego, uma vez que as colocações caíram
2,3%, indiciando a desadequação entre procura e oferta. Mais grave, esta discrepância
pode ser entendida como resultado da incapacidade dos serviços de canalizarem a
informação aos destinatários, por falta de meios, ou mesmo a preferência pelo subsídio
de desemprego à alternativa do salário – grosso modo, apenas foram aceites uma em
cada duas ofertas de emprego. 

População activa 0,6 0,1 -0,8 0,3 -0,8 -0,3 -0,4
Emprego total 0,2 0,5 -2,8 0,4 -2,3 -1,2 0,1

Agricultura, silvicultura e pescas -0,4 -2,8 -2,8 3,0 -6,5 2,9 2,6
Indústria 0,0 -3,4 -6,5 -1,5 -5,0 -2,1 -1,7
Serviços 0,4 3,3 -0,9 -0,6 -0,2 -1,4 0,5

Taxa de desemprego (%) 8,0 7,6 9,5 7,7 9,1 9,8 10,1

Total I II III IV

2007 2008 2009

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE); Inquérito trimestral ao emprego, de Novembro de 2009.

População activa, emprego e desemprego
(taxas de variação, em %)



O acréscimo do desemprego foi comum à generalidade dos grupos de profissões, sendo
que as únicas excepções ocorreram ao nível da educação média e superior, onde o número
de desempregados recuou quase 10%, para 5.093. No pólo oposto encontram-se os
“operários e trabalhadores similares da indústria extractiva e construção civil”, cujas fileiras
de desempregados engrossaram em 70% em 2009 e mais que duplicaram em menos de
dois anos, a braços com um cenário de significativa correcção do mercado imobiliário de
Portugal e da vizinha Espanha.

Estabilidade de Preços

O ano 2009 vai ficar na história como um ano de descida generalizada dos preços entre
os países desenvolvidos. Portugal não é excepção, pois estes resultados estão interligados
com a evolução do preço das matérias-primas, em geral, e do petróleo, em particular. De
facto, a acentuada descida do preço das matérias-primas, que decorreu entre o Verão de
2008 e o início de 2009, constitui-se como um choque deflacionista que influenciou os
índices de preços durante a maior parte de 2009, num contexto de falta de dinamismo da
actividade económica e de incapacidade de fixação de preços por parte das empresas. 
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O índice de preços dos bens industriais acompanhou de perto esta tendência, oscilando
entre uma variação homóloga de -1,8% em Janeiro e de 0,8% em Dezembro, após ter
atingido uma quebra homóloga máxima de 6,7% em Julho. 



Ao nível dos preços no consumidor, a dinâmica foi mais moderada, reflectindo a maior
rigidez à descida dos preços dos serviços, genericamente não transaccionáveis, por
oposição à maior volatilidade dos preços dos bens. Ainda assim, a inflação média anual
situou-se em -0,8% em 2009, valor sem paralelo na história recente do nosso país. 

Apesar da inflação ter sido negativa, esta não representa a entrada numa espiral
deflacionista, não só porque decorre de factores específicos, mas sobretudo porque os
agentes económicos sempre a encararam como consequência de um processo de
desinflação, findo o qual os preços retornariam a valores historicamente mais normais.
A maior evidência desta realidade, sublinhada pelos dados dos inquéritos qualitativos,
é o facto das negociações colectivas de trabalho orbitarem sobre a magnitude dos
aumentos salariais.

Situação Monetária e Financeira

O crédito ao sector privado não financeiro manteve a trajectória de desaceleração que
se vinha a observar desde meados de 2007, reflectindo o efeito combinado da menor
procura de crédito, em face da situação de menor dinamismo da actividade económica,
com o maior rigor e contenção na oferta, associados às dificuldades de balanço e aos
esforços para limitar o crescimento do crédito de cobrança duvidosa. 
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A trajectória de desaceleração do crédito concedido foi comum a particulares e a sociedades
não financeiras, na generalidade dos prazos e fins, assistindo-se a uma convergência das
diferentes taxas de crescimento, para valores próximos de 2,0%. A excepção a este cenário
foi o “outro crédito” às famílias, o qual apresentou sistematicamente taxas de crescimento
mais baixas e um comportamento mais volátil. 

No entanto, o maior rigor e contenção na oferta de créditos foram insuficientes para
travar o agravamento dos problemas de imparidade nos balanços das outras instituições
financeiras monetárias, deslocando a instabilidade da carteira de investimento para o
crédito a retalho, via deterioração dos rácios.



O crédito de cobrança duvidosa atingiu sucessivos máximos históricos em valor,
enquanto o seu rácio no crédito total se aproximou dos níveis observados no final da
década de 90. Tal como em idênticas posições cíclicas, são as empresas que mais
dificuldades apresentam em cumprir os seus compromissos financeiros, com o nível
de incumprimento a duplicar no espaço de 12 meses e com o montante de acréscimo
do crédito de cobrança duvidosa a superar a contratação líquida de novos empréstimos. 

Os sectores das pescas e do comércio por grosso foram os que apresentaram as mais
elevadas taxas de crédito de cobrança duvidosa, de 3,2% e 3,1%, respectivamente,
mas foram as empresas de “construção” e as de “actividades imobiliárias e de
serviços” que mais contribuíram para o aumento do crédito duvidoso. Refira-se que o
crédito de cobrança duvidosa concedido a empresas de construção atinge os 16,6% do
crédito total de cobrança duvidosa, enquanto as empresas do mesmo sector apenas
pesam 9,0% no total de crédito concedido.

A manutenção de um ritmo de crescimento do crédito concedido ao sector privado acima
da taxa de crescimento do PIB nominal resultou no acréscimo dos empréstimos das famílias
e das empresas à banca, de 79% e 70% para 83% e 72% do PIB, respectivamente.

1.3. Política Monetária

A intensidade das perturbações do sistema financeiro e seus efeitos de contágio à
economia real, nos primeiros meses do ano, induziram à continuação do esforço das
autoridades monetárias no sentido de propiciarem condições para o normal funcionamento
dos mecanismos de mercado e estimularem a actividade económica. Esta pressão para
a adopção de medidas anormalmente acomodatícias ocorreu num contexto de choque
deflacionista, pelo que as autoridades monetárias encontraram espaço de manobra para
descer e manter as suas taxas de intervenção em novos mínimos históricos, na
generalidade dos países. 
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No Reino Unido, o Banco de Inglaterra procedeu ao alívio da política monetária em três
ocasiões, num total acumulado de 1,5 pp, o que conduziu a que a taxa base terminasse
o ano num novo mínimo histórico desta secular taxa de juro, de 0,5% – os mínimos
anteriores, de 2,0%, datavam do início do século XIX e foram igualados por diversas
ocasiões na história moderna, a última destas em 2008. No velho continente, o Banco
Central Europeu (BCE) seguiu o exemplo do Reino Unido, cortando a principal taxa de
refinanciamento do Eurosistema em 1,5 pp, para um mínimo histórico de 1,0%, só que
o fez em quatro momentos, o último dos quais na primeira semana de Maio.
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G7 (média) 1,26 1,19 0,84 0,69 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
EUA 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Japão 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Zona Euro 2,00 2,00 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Inglaterra 1,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Canadá 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Noruega 3,00 2,50 2,00 2,00 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75
Austrália 4,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,50 3,75
Nova Zelândia 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Rússia 13,00 13,00 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,75 10,00 9,50 9,00 8,75
México 7,75 7,50 6,75 6,00 5,25 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Turquia 13,00 11,50 10,50 9,75 9,25 8,75 8,25 7,75 7,25 6,75 6,50 6,50

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Nota: Valores em fim de período.
Fonte: Reuters EcoWin.

Evolução das taxas de juro de intervenção de economias seleccionadas (em %)



A resolução da crise de liquidez do sistema financeiro e o abrandamento do ritmo 
de deterioração das condições económicas, no final da Primavera, começaram
progressivamente a aliviar as pressões sobre as autoridades monetárias, pelo que os
mínimos das taxas de juro de intervenção da generalidade das economias avançadas foram
atingidos até final de Maio. As economias emergentes, que sentiram a crise de forma
diferenciada, continuaram o processo de alívio da política monetária ao longo do ano. 

Com o Verão, chegou um período de maior estabilidade financeira, acompanhada dos
primeiros sinais de recuperação económica e de alguns receios de deflação a nível
global, condições que propiciam a manutenção da postura da política monetária por
um período indefinido. 

Neste contexto, a segunda metade do ano foi pautada pela manutenção das condições
de política monetária nas principais economias de referência. 

Por oposição, os países cujas economias estão mais orientadas para a exportação de
matérias-primas começaram a sentir a necessidade da inversão do ciclo de taxas de juro
de intervenção, em função da subida do preço das matérias-primas nos mercados
internacionais. 

Assim, enquanto prosseguia o ciclo de alívio da política monetária em algumas
economias em desenvolvimento, países como a Noruega e a Austrália iniciaram a
gradual remoção das condições monetárias acomodatícias, procedendo à subida de
taxas de intervenção entre Outubro e Dezembro.

1.4. Mercado de Capitais

O ano 2009 iniciou-se da mesma forma que 2008 tinha terminado, isto é, envolto em
elevados níveis de aversão ao risco, com desvalorização de todos os activos com risco
percepcionado. 

Esta tendência manteve-se até ao início de Março, período onde foram registados os
mínimos bolsistas do ano na generalidade das praças e dos índices, confirmando o
carácter sistémico e global da crise financeira e económica internacional.

Em Março, os esforços dispendidos por autoridades monetárias, governos e instituições
supranacionais começaram finalmente a fazer-se sentir, primeiro aliviando a crise de
liquidez e, posteriormente, criando as condições para o processo de recuperação
económica. 

A melhoria gradual da confiança dos agentes económicos, em relação à actividade
económica e aos resultados das empresas, pavimentou o caminho de recuperação
para o segmento accionista, sendo que os máximos bolsistas do ano foram atingidos
em muitos casos nos últimos dias do ano. Em simultâneo observou-se a progressiva
redução dos níveis de volatilidade para valores considerados normais em termos
históricos.

Os esforços financeiros envidados para estabilizar o sistema financeiro e estimular a
actividade económica resultaram no aumento dos desequilíbrios orçamentais das
finanças públicas, o que se repercutiu negativamente no segmento de dívida pública,
com a subida generalizada das taxas de rentabilidade de longo prazo e com o aumento
dos prémios de risco para os países mais gastadores. 
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Neste contexto, o ano 2009 ficou marcado pela descida da notação de risco da dívida
pública de países como Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia.

Segmento Accionista

Ao nível do segmento accionista, o ano pode ser dividido em duas partes. Até meados
da segunda semana de Março, a continuidade da tendência de queda iniciada em 2008,
em que a generalidade dos índices bolsistas atingiram mínimos de vários anos. 
A segunda, pautada pela recuperação e progressiva redução dos níveis de volatilidade
para valores considerados normais em termos históricos. 

O ano acabou por ter um saldo positivo, com os índices accionistas a registarem ganhos
significativos e, inclusivamente, em alguns casos a atingirem máximos multianuais ao
cair o pano de 2009.
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Nos EUA, os índices accionistas contabilizaram o melhor ano desde 2003, liderados
pelo índice Nasdaq Composite, que registou uma valorização de 43,9% em 2009. 
O índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) terminou o ano com um ganho de 18,8%,
enquanto o S&P500 registou uma valorização anual de 23,5%. Ainda assim, e como
referência, o DJIA e o S&P500 ficaram a 26% e a 29% dos máximos de 2007 e o
Nasdaq ainda está a distantes 55% do máximo de 2000.

EUA

Dow Jones 8776,4 10428,1 18,8 6547,1 -25,4 09-Mar. 10548,5 20,2 30-Dez.
Nasdaq 1577,0 2269,2 43,9 1268,6 -19,6 09-Mar. 2291,3 45,3 30-Dez.

Zona Euro

IBEX35 9195,8 11940,0 29,8 6817,4 -25,9 09-Mar. 12035,1 30,9 29-Dez.
DAX30 4810,2 5957,4 23,8 3666,4 -23,8 06-Mar. 6011,6 25,0 29-Dez.
PSI20 6341,3 8463,9 33,5 5743,1 -9,4 03-Mar. 8882,7 40,1 19-Out.
CAC40 3218,0 3936,3 22,3 2519,3 -21,7 09-Mar. 3960,0 23,1 29-Dez.
FTMIB 19460,0 23248,4 19,5 12621,0 -35,1 09-Mar. 24426,0 25,5 19-Out.
STOXX50 2447,6 2965,0 21,1 1810,0 -26,1 09-Mar. 2992,1 22,2 29-Dez.

Emergentes

RTS ($) 631,9 1444,6 128,6 498,2 -21,2 23-Jan. 1486,6 135,3 18-Nov.
ISE100 26864,1 52825,0 96,6 23036,0 -14,2 05-Mar. 52825,0 96,6 31-Dez.
Hang Seng 14387,5 21872,5 52,0 11344,6 -21,1 09-Mar. 22944,0 59,5 16-Nov.
MERVAL 1079,7 2320,7 115,0 930,1 -13,9 03-Mar. 2320,7 115,0 30-Dez.
BOVESPA 37550,3 68588,4 82,7 36234,7 -3,5 02-Mar. 69349,4 84,7 14-Dez.

Outros

Nikkey 225 8859,6 10546,4 19,0 7055,0 -20,4 10-Mar. 10639,7 20,1 26-Ago.
FTSE100 4434,2 5412,9 22,1 3512,1 -20,8 03-Mar. 5437,6 22,6 29-Dez.
MSCI World 677,8 832,5 22,8 527,4 -22,2 09-Mar. 838,5 23,7 29-Dez.

31-Dez 31-Dez variação* valor variação* data valor variação* data

2008 2009 Mínimo do ano Máximo do ano

* Face a 31 de Dezembro de 2008, em %.
Fonte: Reuters EcoWin; GESE.

Evolução de alguns índices de referência em 2009



Na Europa, os índices DAX30, CAC40 e IBEX35 registaram valorizações anuais de
23,8%, 22,3% e 29,8%, respectivamente. Para os índices alemão e francês este foi o
melhor ano desde 2005 e para o espanhol o melhor desde 2006. Portugal não foi
excepção, com o índice PSI20 a registar uma valorização de 33,5% em 2009, o que se
traduz no melhor ano desde 1997.

Segmento da Dívida Pública

Em 2009, a evolução do segmento obrigacionista conheceu dois momentos distintos. 
No primeiro momento, as taxas de juro de longo prazo foram essencialmente
determinadas pela incerteza decorrente da crise financeira e económica internacional,
que resultou na diminuição das taxas de juro de longo prazo e na obtenção dos máximos
dos prémios de risco, para a generalidade dos países. 

No segundo momento, e com a progressiva estabilização do sector financeiro, os títulos
de dívida pública conheceram um período de acentuada desvalorização, penalizados pela
não concretização dos piores receios quanto ao cenário de Depressão e em consequência
da progressiva estabilização e posterior recuperação da actividade económica.

Assim, as taxas de rentabilidade da dívida pública evidenciaram uma tendência
claramente ascendente entre Março e o início do Verão, período em que a sua
evolução foi condicionada pelo desfazer do movimento de procura de qualidade e
segurança e pelas expectativas de recuperação económica. Os máximos do ano das
taxas de juro de médio e longo prazo foram atingidos, genericamente, nas duas
primeiras semanas de Junho, permanecendo posteriormente sem tendência definida
até ao último mês do ano.

A taxa de rentabilidade dos treasuries norte-americanos a dez anos atingiu um máximo
de fecho de 3,955%, a 10 de Junho, enquanto a taxa de rentabilidade do bund alemão,
para o mesmo prazo, chegou a 3,696% no dia seguinte. Próximo do final do ano, as taxas
de rentabilidade voltaram a aproximar-se dos máximos, penalizadas por expectativas de
subida de taxas de intervenção a médio prazo.
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Refira-se que, em geral, os mercados de taxa fixa desvalorizam-se com as expectativas
de aceleração do crescimento económico, pois esta situação está associada a maiores
taxas de inflação, o que reduz os ganhos reais dos rendimentos periódicos (cupões) das
obrigações. Por outro lado, a subida das taxas de intervenção é negativa para as
obrigações, especialmente nos prazos mais curtos, pois torna menos atractivas as
obrigações face aos investimentos alternativos, como é o caso dos depósitos a prazo.

Na Zona Euro, o ano foi pautado por uma diferenciação dos prémios de risco pagos pelos
Estados-membros, em função da sustentabilidade das suas finanças públicas e,
concomitantemente, da sua capacidade em honrar os compromissos financeiros.
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A deterioração das finanças públicas trouxe para a ribalta as agências de rating, na
medida em que estas desempenham o papel central na asserção do risco das
diferentes emissões de dívida, classificando-as de acordo com uma escala de risco que
vai desde a melhor qualidade (A ou superior) até emissões de elevado risco (classe de
letra C). Esta classificação visa múltiplos propósitos, desde o cálculo de diversos rácios
até à definição dos títulos que podem ser usados como contraparte nas operações de
cedência de liquidez das autoridades monetárias. 

Neste particular, o caso grego assume contornos de especial gravidade. A dívida
pública grega foi alvo de duas descidas de notação de rating, de A para A-, em
Janeiro, e de A- para BBB+, em meados de Dezembro - de acordo com as definições
usadas pela Standard & Poors e pela Fitch, duas das três casas de referência a nível
mundial. Esta degradação de notação faz com que a Grécia seja actualmente o único
país da Europa Ocidental (excluindo a Islândia) a ficar de fora do conjunto dos países
com melhor qualidade de crédito, colocando-a ao nível de países de Leste como a
Rússia, a Lituânia ou a Croácia. Mais grave, a Grécia permanece sobre monitorização
com sinal negativo, o que quer dizer que o seu rating poderá descer ainda mais a
breve trecho. 

A descida da notação da dívida pública grega para BBB é embaraçosa e abre
perigosos precedentes, uma vez que até próximo do final do ano (Outubro) A- era a
notação mínima aceite como colateral nas operações de cedência de liquidez do
BCE. O aumento dos custos de financiamento, de um país em que as contas
públicas aparentam estar à beira da ruptura, pode levar a Grécia a reescalonar ou



suspender o pagamento da dívida, situação que poderia colocar em causa a própria
moeda única.

Na primeira fase, nos meses de total aversão ao risco, Portugal foi igualmente
penalizado pelas suas contas públicas, tendo chegado a pagar mais de 1,5 pp face à
dívida alemã, na sequência da descida de notação das Obrigações do Tesouro português
de AA para A+, a 21 de Janeiro. Posteriormente, os prémios de risco desceram para
níveis idênticos aos praticados para a dívida pública espanhola, sendo que as
Obrigações do Tesouro fecharam o ano a pagar um prémio de risco em linha com a
média dos países da Zona Euro, não obstante terem sido colocadas em observação
para potencial descida de notação no último mês do ano.

Segmento da Dívida de Empresas

As flutuações no nível de aversão ao risco fizeram-se sentir igualmente nos prémios de
risco das emissões de dívida privada, com estes a apresentarem uma dinâmica
descendente desde o início do ano, acabando por fechar 2009, no caso das melhores
empresas, em níveis inferiores aos observados na antecâmara da crise financeira. 
Esta situação tem duas leituras não exclusivas. As boas empresas gozam de finanças
saudáveis e/ou as contas dos países utilizados como referência para o cálculo dos prémios
de risco se deterioraram mais do que as contas das empresas privadas. Com o défice
orçamental dos EUA a ultrapassar os 10% do PIB, em 2009, esta última parece uma certeza. 
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O prémio de risco para as melhores empresas (AAA) iniciou o ano em queda, tendo
progressivamente recuado de uma média semanal de cerca de 230 pontos base (em
termos diários praticamente tocou os 3 pp a 16 de Dezembro de 2008) para um mínimo
de mais de três anos de 50 pontos base, na última semana do ano.

No entanto, tal como entre países, também empresas e sectores sentiram os efeitos
de uma maior diferenciação, sendo que se algumas das melhores empresas
conseguiram financiar-se abaixo da taxa da dívida pública, as empresas com maior risco
(CCC, no exemplo), continuaram a pagar prémios de risco bem acima da média histórica. 

Globalmente, as condições financeiras melhoraram bastante ao longo do ano, com as
autoridades monetárias a inundarem o mercado com ampla liquidez e com redução
dos prémios de risco e níveis de volatilidade, mesmo nos segmentos de maior risco
percepcionado.



Mercado Nacional

Mercado Primário

No exercício de 2009, a emissão líquida de valores mobiliários em Portugal ascendeu
a 55.512 milhões de euros, o que representa um crescimento de 19,9% face ao valor
do exercício anterior e um novo máximo histórico para o mercado português, pelo
segundo ano consecutivo. Este incremento reflecte essencialmente o aumento dos
montantes emitidos pelas Instituições Financeiras Monetárias (IFM) e pelas
Administrações Públicas (AP), com as primeiras a privilegiarem a emissão de títulos de
dívida de curto prazo e, as segundas a, praticamente, triplicarem os montantes emitidos
de títulos de dívida de médio e longo prazo.
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Por tipo de títulos, a emissão líquida de acções ascendeu a 7.015 milhões de euros, o que
representa uma quebra de 36% face ao valor emitido no ano anterior, reflectindo as
descidas de 10% e 40% das emissões efectuadas por entidades cotadas e não cotadas,
respectivamente. A menor emissão líquida de acções estará associada a dois vectores,
designadamente à correcção do enorme esforço de recapitalização dispendido em 2008
e à progressiva normalização e reabertura do segmento de dívida. Neste contexto, a
emissão de títulos de dívida aumentou 37%, com o incremento a centrar-se nos títulos de
dívida de médio e longo prazo, cuja emissão praticamente duplicou em 2009, num
contexto de quebra para metade das emissões de títulos de dívida de curto prazo.

Por sectores institucionais do emitente, o aumento da emissão líquida de títulos reflecte
essencialmente o maior recurso ao mercado de capitais pela generalidade dos sectores
institucionais, onde a excepção é a quebra de 55,3% das emissões de valores
imobiliários pelo Sector Não Financeiro (SNF). As IFM, as Instituições Financeiras Não
Monetárias (IFNM) e as Administrações Públicas aumentaram o recurso à emissão de
títulos em 41,6%, 40,7% e 61,4%, respectivamente.

Mercado Secundário 

Volume de Transacções a Contado

O volume de transacções de valores mobiliários, em mercados regulamentados e
não regulamentados, ascendeu a 105.450,4 milhões de euros em 2009, o que
representa um decréscimo de 14,9% face ao volume transaccionado no ano anterior.



Esta descida do volume transaccionado, para mínimos de mais de uma década,
resulta na quase totalidade da redução das transacções de acções nos mercados
regulamentos. Excluindo este efeito, o volume de transacções teria aumentado
6,8%, sobretudo em virtude da recuperação de 10,4% no volume de transacções de
obrigações e de bilhetes do Tesouro, no Mercado Especial da Dívida Pública
(MEDIP). 

Em termos globais, as transacções nos mercados regulamentados e não regulamentados
caíram 14,2% e 52,6%, respectivamente. A descida das transacções nos mercados
regulamentados decorre da referida quebra de 42,2% das transacções de acções,
variação mitigada por um incremento de 10,4% nas operações do MEDIP, onde o volume
de transacções de obrigações e de bilhetes do Tesouro recuperou 9,8% e 13,0%,
respectivamente. 
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O volume de transacções dos restantes instrumentos financeiros, que compreendem
outras obrigações, títulos e unidades de participação, direitos, warrants, certificados,
convertíveis e operações das sessões especiais, caiu na sua maioria, correspondendo
estas transacções a volumes pouco expressivos nos mercados regulamentados e
representando, no seu conjunto, pouco mais de 0,1% do total – as transacções de
unidades de participação foram a excepção, ao duplicarem no ano, mas o seu volume
é apenas residual (não chegando a uma milésima do total).

Capitalização Bolsista da Euronext Lisbon

No último dia de negociação de 2009, a capitalização bolsista da Euronext Lisbon
ascendeu a 202,2 mil milhões de euros, o que representa uma recuperação de 31,7%
face ao valor observado no final de 2008. Este aumento reflecte o incremento de 51,8%
da capitalização bolsista em acções, componente que viu o seu peso relativo reforçado
de 73,9% para um máximo histórico de 85,2%. 
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Por oposição, a capitalização bolsista do segmento obrigacionista dos mercados
regulamentados manteve a tendência de queda dos últimos dois anos, recuando 25,2%
para 29,8 mil milhões de euros. Os restantes instrumentos financeiros caíram em
termos de montante e de percentagem no total, representando uma categoria cada vez
mais residual da capitalização bolsista (pouco mais de 0,05%).

No que concerne à capitalização bolsista dos mercados não regulamentados, esta
ascendeu a 2 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de 18,7% face ao
observado no ano anterior. Esta situação reflecte a evolução favorável das duas
principais categorias de títulos, com as acções a mais do que duplicarem o seu valor e
com as obrigações a subirem quase 30%.
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2.1. Linhas Gerais de Acção

No exercício de 2009, cumprindo o que se encontra descrito nos respectivos objectos
sociais, o Finibanco Holding e as suas Participadas desenvolveram iniciativas e
concretizaram acções, as mais relevantes das quais se encontram descritas no
presente Relatório:

• na vertente de negócio de retalho, através do Finibanco, S.A., do Finibanco Angola, S.A.
e da Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A.;

• em escala substancialmente mais reduzida, na área de gestão de activos, com o
Finibanco, S.A. e a Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A., prestando
serviços de gestão de carteiras e gerindo fundos, quer mobiliários, quer imobiliários;

• a partir de 2007, com a constituição da Participada Finibanco Vida-Companhia de
Seguros de Vida, S.A., iniciou a sua actividade na exploração do ramo de seguros, na
especialidade de vida, complementando assim parte do negócio que vinha fazendo
nesta área através da Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, S.A.

No início de 2007 constituiu a Fini International Luxembourg, S.A., com vista ao
desenvolvimento e ao reforço da capacidade empreendedora, tendo por objecto um
vasto leque de acções, desde a detenção de participações sociais em empresas
luxemburguesas ou estrangeiras, até à gestão das participações sociais detidas na sua
qualidade de holding.

A profunda crise económica e financeira que se instalou no exercício de 2008 afectou
o desenvolvimento esperado para esta Participada e, não se vislumbrando num espaço
temporal razoável alteração das condições de mercado que permitissem a reactivação
da sua actividade, foi decidido proceder à sua dissolução e liquidação, o que aconteceu
em Junho de 2009.

No quarto trimestre do exercício, o Finibanco, S.A. decidiu iniciar o processo de
encerramento da sucursal Financeira Exterior da Madeira, por haver concluído que dela
não eram tomadas as vantagens que se esperavam da sua implementação.

No exercício em análise, as atenções do Finibanco Holding centraram-se no processo
de aumento do capital social, que se iniciou em Novembro de 2008 e que, por razões
que têm a ver com o modo como evoluiu o mercado no terceiro trimestre daquele ano,
só teve continuidade na sequência da deliberação tomada na Assembleia Geral de 4 de
Maio do exercício a que nos reportamos.

Tendo-se aí deliberado alterar o pacto social, introduzindo-lhe um novo artigo que autoriza
o Conselho de Administração a proceder a aumentos de capital social, por uma ou mais
vezes e por entradas em dinheiro até ao montante máximo de duzentos milhões de
euros, e também a deliberar sobre a emissão de acções preferenciais, sem voto, e
outras acções preferenciais, remíveis ou não, o Conselho de Administração, reunido em
plenário, no mesmo dia, deliberou aumentar o capital social do Finibanco Holding de
115 milhões para 175 milhões de euros, por entradas em dinheiro, através da emissão
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de 60 milhões de novas acções, ordinárias, escriturais e nominativas, reservada a
accionistas, com o valor nominal de 1 euro e emitidas a 1,25 euros.

O aumento do capital social constituiu um sucesso, na medida em que a procura
excedeu largamente a oferta e o seu registo foi efectuado no dia 16 de Junho de 2009.

Procedeu-se também ao aumento do capital social do Finibanco, S.A. de 120 milhões
para 160 milhões de euros, mediante a emissão de 40 milhões de novas acções, do
valor nominal de um euro cada, sem prémio de subscrição, aumento que foi totalmente
subscrito pelo Accionista Único Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Concretizado este, deu-se continuidade às diligências oportunamente iniciadas no
Finibanco Angola, S.A., do qual a Holding detém uma participação accionista de 61%,
para aumentar o seu capital social de 740 milhões de AKZ para 1.332 milhões de AKZ,
facto que se concretizou em meados de Julho de 2009.

No desenvolvimento da actividade da Holding aprovaram-se os documentos que a
seguir se referem, com vista a dar cumprimento a requisitos expressos no Aviso 
n.º 5/2008 do Banco de Portugal, e a disciplinar a actividade das Empresas do Grupo:

• Regulamento de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do
Terrorismo, que revê e completa toda a regulamentação interna existente, tendo por
objectivo maximizar o grau de segurança e de eficácia dos procedimentos relativos
à detecção, prevenção e comunicação de operações sob suspeita de delito por ele
abrangidos. As competências sobre esta matéria, que eram consignadas à Comissão
de Prevenção de Branqueamento de Capitais, agora extinta, que funcionava no
âmbito do Finibanco, passaram para o domínio da Comissão de Compliance e
Controlo Interno, criada no exercício findo no seio do Conselho de Administração
do Finibanco Holding;

• Regulamento de Segurança dos Sistemas de Informação, documento de âmbito
corporativo, transversal a todas as Empresas do Grupo, que sintetiza toda a
regulamentação aprovada pelo Finibanco sobre política de utilizadores do sistema de
informação, de acesso remoto aos dados, de uso da internet, de utilização do correio
electrónico, das regras de formação das palavras-chave, da fruição de dispositivos
portáteis e da limpeza de dados em equipamentos descontinuados;

• Regulamento da Provedoria do Cliente, que engloba um conjunto de normativos
com vista a regular a actividade, os princípios e as normas de conduta que regem
as relações da Instituição com os seus Clientes, matéria de que se ocupa o
Gabinete de Provedoria do Cliente, integrado no Departamento de Auditoria Interna
Corporativa;

• Regulamento de Comunicação de Irregularidades alegadamente ocorridas no seio da
Instituição, contendo, entre outros, a indicação de meios através dos quais as
comunicações de práticas irregulares podem ser feitas internamente, referindo as
pessoas com legitimidade para receber as comunicações e indicando o tratamento
a dar às comunicações.

Está ainda em preparação um documento sobre o Sistema de Controlo e Gestão dos
Riscos não financeiros, cujos princípios foram pormenorizadamente analisados em sede
de Comissão Executiva da Holding, documento que pretende compilar os princípios
orientadores do funcionamento do sistema, articulando as áreas de organização de cada
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Participada, o Gabinete de Risco Operacional e o Departamento de Auditoria Interna
Corporativa.

Aprovado pelo Conselho de Administração do Finibanco Holding foi também o
Regulamento do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, elaborado
para dar satisfação à recomendação expressa no ponto II.1.1.3. do Código de
Governo das Sociedades, emitido pela CMVM, e a cujas regras o Finibanco se
declara sujeito.

Finalmente, foi estabelecido com a Mapfre Seguros Gerais, S.A., nas áreas de seguros
de vida, não-vida e assurfinance, um acordo contemplando a venda de 50% da Finibanco
Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A., a distribuição exclusiva, pelas redes do
Finibanco, dos produtos do ramo vida do Finibanco Vida e dos ramos não-vida da Mapfre,
pelo período de vinte anos, e a distribuição de assurfinance dos produtos do Finibanco
aos Balcões e na rede de mediadores da Mapfre.

Foi ainda aprovado pelo Conselho de Administração do Finibanco, S.A. um programa
de emissão de obrigações, ou valores mobiliários perpétuos subordinados, com juros
condicionados, até ao valor de 100 milhões de euros, em dívida em qualquer
momento, consubstanciado na emissão periódica de obrigações ou valores
mobiliários subordinados com juros condicionados, com validade até 31 de Dezembro
de 2010, delegando no Conselho de Administração do Finibanco, S.A. poderes para
determinar as condições da emissão, designadamente montantes, prazo e taxas de
juros.

Não obstante a conjuntura adversa que se continua a registar, o Finibanco Holding e as
suas Participadas desenvolveram iniciativas e concretizaram as acções programadas
visando prosseguir os objectivos adoptados, consolidar o crescimento pretendido e
ganhar quota de mercado.

Alicerçada no programa de desenvolvimento aprovado no ano anterior e
acompanhada de perto pelo Comité de Direcção do Programa CRESCERE, que se
empenhou arduamente na implementação e acompanhamento dos projectos
aprovados, com vista à sua execução nos prazos estabelecidos, a actividade do
Grupo prosseguiu no exercício as linhas de acção que havia traçado. Recorde-se
que através deste Programa, com âmbito temporal de quatro anos, se pretendia
clarificar o posicionamento estratégico do Grupo Finibanco, em ordem a uma melhor
abordagem do mercado e à identificação de oportunidades de optimização a todos
os níveis, mas com relevância especial no que respeita à utilização racional dos
meios, à assunção de risco, à recuperação de crédito, à reorganização da estrutura
e à dinâmica comercial.

Na prossecução destes objectivos, desenvolveram-se diversas acções que a seguir,
resumidamente, se referem.

No que respeita à utilização racional de meios, tomaram-se diversas medidas visando
a contenção generalizada de custos, explicitando as boas práticas para a sua gestão.

No que concerne ao risco, procedeu-se à revisão técnica do modelo que suporta o
sistema de notação de empresas, por um lado face aos requisitos regulamentares
contidos no Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal e, por outro, porque estes modelos
de notação são estruturas dinâmicas, cuja aderência à realidade impõe o seu
enquadramento em processos de revisão contínua e de actualização periódica.
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Ainda em matéria de risco, procedeu-se à revisão e ao melhoramento do documento
sobre Gestão do Risco de Crédito, em cumprimento da recomendação formulada pelo
Comité de Supervisão Bancária de Basileia.

Quanto à recuperação de crédito, e tendo em vista a dinamização desta área, extinguiu-se
o órgão estrutural que se ocupava dessa tarefa e também da área contenciosa, denominado
Serviço de Recuperação e Contencioso, e distribuiu-se o seu conteúdo funcional por dois
órgãos distintos: um, o Serviço de Recuperação, e o outro, a Direcção de Contencioso.

Paralelamente, autonomizou-se a função de monitorização de toda a carteira de crédito,
assegurando a gestão do processo de apuramento da imparidade, com a criação do
Gabinete de Acompanhamento de Crédito e Imparidades, órgão que depende
hierárquica e funcionalmente do Conselho de Administração.

No que respeita à reorganização da estrutura, para além das alterações já referidas, que
foram introduzidas no organograma do Banco, merecem também referência a extinção das
Direcções Comerciais Regionais Norte Interior e Norte Litoral, que foram englobadas na
criada Direcção Comercial Regional do Norte, e das Direcções Comerciais Regionais de
Lisboa Oeste e de Lisboa Sul, que passaram a constituir a Direcção Comercial Regional de
Lisboa, criada para o efeito. Paralelamente, procedeu-se à redistribuição dos Balcões pelas
Direcções Comerciais Regionais, em função da reorganização operada, e extinguiram-se
dois dos Centros de Empresas que haviam sido criados. Procedeu-se ainda ao
desmembramento do Comité de Marketing e Cross-Selling em dois Comités autónomos:
o de Marketing e o de Cross-Selling.

Visando a dinamização das respectivas áreas, criaram-se ainda duas novas Direcções:
a Direcção de Meios de Pagamento e Canais Remotos, com o ajustamento funcional
da área de marketing, e a Direcção de Factoring, para o desenvolvimento e gestão
desta vertente, de que o Finibanco não dispunha.

Ainda na vertente organizacional, e no que respeita à área de riscos, planeamento e
controlo, procedeu-se à actualização da estrutura orgânica e funcional da Direcção de
Planeamento e Contabilidade e introduziram-se também alterações na estrutura
orgânica e funcional da Direcção de Sistemas de Informação, na Direcção de
Organização, na Direcção de Recursos Humanos e na Direcção de Logística.

Por último, foi elaborado um trabalho com vista à operacionalização do Corporate
Banking, em matéria de estrutura, de meios e de competências de gestão, para
posterior tratamento e adequada inserção no documento que criou a sua estrutura.

Regista-se ainda a implementação, em curso, do serviço de factoring e o trabalho de
dinamização da área comercial, a desenvolver com o apoio de entidade externa
especializada, com vista ao aperfeiçoamento das capacidades e da performance das
equipas da rede comercial, iniciativas de que, naturalmente, se esperam resultados
palpáveis a médio prazo.

No início do exercício de 2010 a estrutura comercial foi de novo objecto de reestruturação,
no âmbito da qual se extinguiram as Direcções de Negócios e Particulares, a de Empresas
e a de Corporate e se criaram duas Direcções Centrais, de âmbito nacional: uma, a Direcção
Central de Negócios e Particulares da qual ficaram a depender as sete Direcções Comerciais
Regionais existentes; outra, a Direcção Central de Empresas e Institucionais, que integrou
as áreas das grandes empresas, e duas Direcções de Empresas, uma para cada grande
região, e um Núcleo de Institucionais, órgãos também criados na oportunidade.
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Regista-se, por último, o encontro de quadros realizado na Curia, a que se deu a
designação de Jornadas Finibanco e que registou forte comparência, maioritariamente
de elementos da área comercial, com vista ao reforço da motivação das equipas para
os desafios que diariamente se nos deparam na abordagem do mercado.

Satisfazendo algumas necessidades prospectadas e procurando a adaptação à evolução
do mercado, no período a que nos reportamos criaram-se alguns produtos e
actualizaram-se as características de outros, a saber:

Produtos novos:

• Depósito Crescente 2 Anos, que substitui o DP Crescente 1 Ano. Inserido na
campanha designada por soluções poupança, é um depósito a prazo a 24 meses com
possibilidade de mobilização antecipada;

• Depósito a Prazo FiniAniversário, a oferecer aos Clientes do segmento médio/médio
alto, na data do aniversário, com taxa de juro fixa pelo período de um ano, em função
da idade;

• Depósito a Prazo 3.6.5. Depósito a três anos, com total liquidez e taxa de juro
atractiva;

• Cheques Não à Ordem, um produto criado na sequência da Carta Circular do Banco
de Portugal, de 1 de Agosto de 2008;

• Finiconta Tesouraria / Finiconta Tesouraria Plus / Finiconta Tesouraria Empresas,
produtos delineados numa perspectiva de captação de novos Clientes e de aumento
do cross-selling, em obediência ao desenvolvimento do Projecto Oferta, do Programa
CRESCERE;

• DP Duplix, depósito a prazo a 15 meses, com vista a substituir o DP Crescente 2
Anos e a manter a oferta competitiva a nível de captação de recursos a prazo;

• Finiconta Solução +, depósito à ordem, disponibilizando aos Clientes um vasto
conjunto de produtos e serviços, em condições vantajosas e a custo fixo mensal;

• DP Júnior, produto passivo direccionado ao segmento jovem até aos 18 anos, com
vista à sua fidelização;

• DP Intercalar Reforma 2009, destinado à aplicação de fundos cujo destino final é o PPR.

Actualização de Produtos existentes:

• Finiconta Ordenado, que sofreu alteração de algumas características com vista ao
reforço da sua competitividade;

• Conta FiniJúnior, reajustada ao nível de montante mínimo de abertura e de despesas
de manutenção;

• Finiconta Poupança 181, produto poupança, caracterizado pela flexibilidade de
movimentação, sem risco e com rentabilidade variável em função do saldo médio da
conta, objecto de revisão do preçário e de outras características em função do perfil
do aforrador e da movimentação da conta.
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A actividade comercial do Grupo continuou a desenvolver-se apoiada na Rede de
Distribuição:

• do Finibanco, constituída fundamentalmente pela rede tradicional de 173 Balcões
dispersos pelo país, pela rede de Promotores de Negócios, cuja dinamização se vem
impulsionando, pela Banca Telefónica e pelo Homebanking;

• da Finicrédito, com 5 Delegações estrategicamente distribuídas;

• do Finibanco Angola, com 4 Balcões em funcionamento: em Luanda (Balcão Sede),
em Molemba (estrada do Cacuaco), em Viana (a escassos quilómetros a Norte da
capital) e na cidade de Huambo, no Sul.

A ampliação da rede, em Portugal, que vinha sendo desenvolvida nos últimos anos,
sofreu naturalmente um abrandamento, em consequência da situação conjuntural
adversa que se vive e também do impacto negativo que os novos Balcões causam na
Conta de Resultados nos primeiros anos de actividade.

Para além dos projectos de âmbito operacional do Programa CRESCERE que foram
referidos, outros há ainda a salientar, pelo interesse de que se podem revestir e pela
finalidade com que foram criados, denominados Projecto Inovação e Proposta de
Missão, Visão e Valores.

O Projecto Inovação visa estimular as vertentes críticas e criadoras dos Colaboradores
do Grupo Finibanco no sentido da procura de soluções inovadoras, visando a introdução
de melhorias, na qualidade do serviço prestado e da satisfação dos Clientes, no
aumento de proveitos e na redução de custos.

Para o efeito, foi criado um espaço na Finiweb comunicando a todo o Grupo o arranque
do Projecto, espaço posto à disposição dos Colaboradores para a apresentação de
sugestões, devidamente identificadas e estruturadas.

Paralelamente, procedeu-se à nomeação de um júri para apreciar as sugestões
apresentadas e premiar as melhores ideias.

Os resultados da iniciativa são francamente animadores.

A Proposta de Missão, Visão e Valores visa criar na Instituição um ambiente propício ao
escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos com Clientes, Fornecedores,
Colaboradores e Accionistas, garantir que os negócios sejam realizados de forma clara
e transparente, assegurar a reserva de confidencialidade em todas as transacções e
contactos e promover em todos os ambientes e equipas de trabalho elevado sentido
de missão e compromisso mútuo.

Neste âmbito, desenvolveram-se diversas acções de formação em que estiveram envolvidos
todos os Colaboradores do Grupo, com notável grau de participação e empenhamento,
acções nas quais foi crucial o papel dos “facilitadores” pela dedicação demonstrada e pelo
esforço dispendido na transmissão da carta de valores, visão e missão que se pretendia.

2.2. Modelo de Negócio

A origem do Grupo Finibanco remonta a 1989, data da fundação da Finindústria-Sociedade
de Investimentos e Financiamento Industrial, S.A.
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Em 9 de Junho de 1993 aquela instituição financeira foi formalmente transformada em
instituição de crédito, com a denominação social de Finibanco, S.A.

Inicialmente centrado em Banco Comercial, o Finibanco, então na qualidade de cabeça
do seu grupo financeiro, alargou a sua acção a outras áreas, designadamente à banca
de Investimento e à gestão de activos, a partir de 1996, altura em que criou sociedades
especializadas nas diversas áreas de negócio bancário, apoiado em adequadas
estruturas humanas e materiais.

Em Junho de 2001, o Finibanco, S.A. transformou-se em sociedade gestora de
participações sociais, com a denominação de Finibanco-Holding, SGPS S.A., e,
simultaneamente, foi criado um novo Finibanco, S.A., detido a 100% pela Holding, o
qual recebeu do anterior o negócio bancário e a generalidade dos seus activos e
passivos.

O Finibanco-Holding, SGPS S.A. passou então a gerir as participações sociais que
detém a 100% na quase generalidade das suas Participadas.

O desenvolvimento do negócio do Grupo Finibanco apoia-se numa Rede de Balcões e
Delegações dispersos por todo o país, numa sucursal nas Ilhas Cayman, num Banco
em Angola, agora com uma rede de quatro Balcões, e num conjunto de sociedades
instrumentais que cobrem as mais diversas actividades, actuando no mercado dos
negócios nas seguintes áreas de intermediação, através das suas principais Participadas:

• Finibanco, S.A. – Realiza todas as operações que por lei são permitidas aos Bancos,
desenvolvendo a sua estratégia de banca universal e trabalhando os segmentos de
Particulares e de Pequenas Empresas, procurando disponibilizar-lhes vantagens
competitivas e assumidamente diferenciadoras.

Já no exercício de 2010, na sequência do acordo firmado com a Mapfre Seguros
Gerais, S.A., vai passar a distribuir em regime de exclusividade, através das suas
redes, os produtos do ramo não-vida daquela e a Rede de Balcões e de mediadores
da Mapfre vai distribuir assurfinance dos produtos Finibanco;

• Finibanco Angola, S.A. – Constituído em Setembro de 2007, iniciou a sua actividade
em Junho de 2008 e tem também por objecto a realização, em Angola, de todas as
operações localmente permitidas aos Bancos;

• Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A. – Realiza todas as operações que são
permitidas aos Bancos, com a excepção da recepção de depósitos, e está
vocacionada para o financiamento da aquisição a crédito de bens ou serviços, tanto
ao adquirente, directamente, como ao fornecedor;

• Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. – Tem por objecto a gestão
de fundos de investimento mobiliários e imobiliários e ainda a gestão discricionária e
individualizada de carteiras por conta de outrem. Tem sob gestão diversos Fundos: o
Finicapital, o Finirendimento, o Finiglobal, o PPA Finibanco, o Finibond Mercados
Emergentes, o Finifundo Acções Internacionais, o Finipredial, o Finifundo Taxa Fixa
Euro e ainda outros Fundos de Subscrição Particular;

• Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Constituída em Dezembro de
2006, iniciou a sua actividade em Abril do ano seguinte e tem por objecto social a
disponibilização de seguros do Ramo Vida, quer na vertente de coberturas de risco
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(associadas ou não a operações de crédito), quer na vertente de poupança e
capitalização, completando e diversificando assim a oferta do Grupo aos seus
Clientes, numa perspectiva global de satisfação das suas necessidades em matéria
de soluções financeiras, de previdência pessoal e de protecção familiar.

Esta Participada passou, no final do exercício, como acima se refere, a ser detida a
50% pelo Finibanco Holding, na sequência do acordo firmado com a Mapfre Seguros
Gerais, S.A., nos termos do qual esta assumiu o controlo da sociedade, passando a
Finibanco Vida a estar registada na qualidade de Associada;

• Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. – É, como a sua denominação indica,
uma sociedade mediadora na área dos seguros, procurando no desenvolvimento da
sua actividade proporcionar aos Clientes as melhores e mais abrangentes garantias
de risco, a custos ajustados, em colaboração com as mais qualificadas Companhias
de Seguros a operar em Portugal;

• Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. – O seu objecto consiste
na transacção e gestão dos imóveis indispensáveis à instalação e ao funcionamento
das Participadas do Grupo, bem como na gestão e compra para revenda de imóveis
adquiridos em resultado do reembolso de crédito.

Estratégia e Objectivos

O Finibanco-Holding, SGPS S.A. tem por missão a prestação de um serviço de
qualidade e a disponibilização de uma vasta gama de produtos e serviços financeiros,
apoiando a sua actuação nas respectivas actividades das suas Participadas.

No desenvolvimento da sua acção procura, nas abordagens que faz ao mercado,
nos segmentos Negócios de Particulares e Pequenas e Médias Empresas, formular
propostas de valor diferenciadas, adequando-as às características de cada Cliente,
capazes de dar resposta às questões apresentadas e às suas necessidades
próprias.

Por outro lado, procede à análise frequente da evolução do mercado e, em função do
conhecimento obtido da situação presente nos diferentes segmentos, desenvolve a
sua oferta de produtos e serviços adequados às necessidades identificadas.

No início do exercício de 2009, e em matéria de estratégia comercial, definiram-se
linhas de actuação visando:

• a consolidação do Finibanco Angola, através da abertura de novos Balcões;

• o posicionamento do Finibanco como Banco de relação, moderno e inovador, através
da dinamização dos segmentos mais dinâmicos;

• o desenvolvimento de alguns negócios característicos da Banca de Investimentos,
certamente não concretizados na medida do desejável, por força dos efeitos da
referida crise;

• o reforço da rede de Promotores de Negócios, que passou de 419 para 991 Promotores;

• a criação de novas funcionalidades do Net-Banking;

• a melhoria do produto bancário, designadamente através do controlo dos custos;
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• a melhoria da competitividade na relação com o Cliente e também da qualidade dos
serviços, através:

• da focalização da estrutura no Cliente;

• da aposta forte na formação dos efectivos;

• da criação de produtos e serviços ajustados a uma maior segmentação;

• da utilização de melhores tecnologias;

• da melhor transparência nos preços estabelecidos.

• a promoção da desintermediação financeira, a que era atribuída a máxima prioridade;

• a assunção de uma postura mais conservadora na gestão de todos os riscos da
actividade financeira;

• o aperfeiçoamento dos modelos de governance e de controlo interno.

2.3. Banca Comercial

Apoiada na Rede de Balcões e nas redes complementares já referidas, a Banca
Comercial está agora constituída por duas grandes Direcções Comerciais, com funções
de coordenação, desenhadas para o tratamento de dois importantes segmentos de
negócio: a área de Negócios e Particulares e a área de Empresas e Institucionais.

O ramo dos Negócios e Particulares é composto pelas Direcções Comerciais Regionais,
divididas por grandes regiões do país e coordenadas pela Direcção Central de Negócios
e Particulares.

O ramo de Empresas e Institucionais comporta duas Direcções de Empresas, que
abrangem as regiões Norte e Sul do país, e um Núcleo de Institucionais, órgãos
encimados por uma Direcção Central de Empresas e Institucionais, que passou
também a ocupar-se do tratamento do segmento empresarial com elevados níveis de
facturação e de indicadores económico-financeiros. A par destas existem ainda duas
Direcções de Private, orientadas para a prestação de serviços especializados de
assessoria patrimonial e de apoio à gestão de carteiras de investimento de Clientes
particulares de elevados rendimentos.

Todas elas, desenvolveram as suas acções em perfeita complementaridade e em
obediência a regras definidas, no que respeita à captação de recursos, e do que
se encontra estabelecido no Regulamento Geral de Crédito, em matéria de
aplicações.

Nesta área, e ainda na sequência do programa interno – Programa CRESCERE – iniciado
em 2008, para ser desenvolvido em quatro anos, visando a implementação de uma
estratégia de crescimento, rentabilidade, eficiência e sustentabilidade e a
transformação do Finibanco num Banco de relação, moderno e inovador, enfocado nos
segmentos mais dinâmicos:

• desenvolveram-se esforços no sentido de implementar uma nova lógica de
abordagem nos segmentos de Clientes;
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• seleccionaram-se serviços e produtos mais adaptados às necessidades de cada tipo
de Cliente;

• promoveu-se o aumento do grau de proactividade da força comercial, com o objectivo
de aumentar o volume de negócio e a margem de contribuição de cada Colaborador;

• fomentou-se o incremento do número de Clientes totais e a sua fidelização ao Banco.

Naturalmente, ainda nem todos os objectivos deste Programa foram plenamente
concretizados, mas é com alguma satisfação que se constata que as nossas equipas
comerciais vêm prestando um serviço personalizado e de aconselhamento de soluções.
Tem sido uma realidade a contínua inovação dos produtos oferecidos, direccionados
para segmentos específicos e à medida das necessidades dos nossos Clientes. 
A celeridade, a eficácia e a personalização no atendimento são atributos em que
apostamos diariamente e que pretendemos que nos caracterizem.

Face a estes princípios, a Banca Comercial, no seu conjunto, através das referidas redes
Tradicional, Homebanking, Banca Telefónica e ainda de Promotores de Negócios, esta
naturalmente em menor escala, angariou um total de recursos no montante de 2.888,6
milhões de euros e concedeu crédito (bruto) num total de 2.545,5 milhões de euros,
apresentando estes valores crescimentos de 2,6%, no primeiro caso, e de 1,3%, no
segundo, performance que se afigura muito reduzida, por força da conjuntura
económica que se instalou no mercado e que ainda continua.

Reflectindo o esforço desenvolvido no alargamento da Rede Tradicional, a Banca
Comercial do Grupo Finibanco captou 29.511 novos Clientes, o que representa uma
média de 167 por Balcão e constitui praticamente o mesmo número de Clientes
angariados também por Balcão no exercício anterior.

Por seu lado, a estrutura de Delegações da Finicrédito, criada para o mesmo efeito, acrescida
da actividade desenvolvida pela rede tradicional do Finibanco, que também comercializa
produtos da Finicrédito, somou 8.903 novos contratos firmados com os Clientes.

O crédito concedido (líquido de imparidade) distribuiu-se pelos seguintes sectores mais
representativos: 
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Distribuição da carteira de crédito pelos sectores mais representativos

Particulares 35,6% 36,9%
Construção, Obras Públicas e Actividades
Imobiliárias 22,3% 16,1%
Comércio, Restaurantes e Hotéis 15,6% 15,5%
Serviços 5,8% 5,1%
Produtos Metálicos, Máquinas e Materiais 
de Transporte 3,0% 3,1%
Actividades de S.G.P.S., Intermediação Financeira 
e Seguros 2,4% 3,6%
Têxteis, Vestuário e Calçado 1,8% 1,8%
ENI 1,6% 1,4%
Alimentação, Bebidas e Tabaco 1,5% 1,2%
Madeira, Cortiça e Papel 1,5% 1,8%

31-12-2009 31-12-2008
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De assinalar o aumento mais expressivo do peso relativo do crédito à Construção,
Obras Públicas e Actividades Imobiliárias, o aumento menos acentuado dos Sectores
de Alimentação, Bebidas e Tabaco, de Serviços e ENI e a diminuição do Crédito a
Particulares, a actividades de S.G.P.S., Intermediária Financeira e Seguros e Madeira,
Cortiça e Papel.

A evolução dos restantes sectores não merece referência especial.

2.3.1. Banca de Empresas

A Banca de Empresas trabalha o universo de empresas e de empresários em nome
individual, com um volume de negócios superior a 2,5 milhões de euros anuais e
exposição potencial igual ou superior a 250 mil euros.

Apoiada na rede de distribuição do Finibanco e em grandes centros, a Banca de
Empresas, no respeito pelas normas estabelecidas, designadamente em matéria de
risco e de uso de poderes de decisão, procede à análise das solicitações de crédito que
lhe são formuladas, gere o risco, faz o acompanhamento do crédito concedido e vela
pela sua normal evolução.

A Banca de Empresas concedeu e geriu 35,9% do total da carteira de crédito e captou
11,1% dos recursos.

2.3.2. Banca de Negócios e Particulares

Trabalhando em complementaridade com a Banca de Empresas, e igualmente apoiada
nas redes de distribuição do Finibanco, a Banca de Negócios e Particulares desenvolve
a sua actividade junto de Clientes particulares, institucionais, Pequenas e Médias
Empresas e Empresários em Nome Individual com volume de negócios anual inferior
a 2,5 milhões de euros e exposição potencial inferior a 250 mil euros.

Procede ainda à análise das solicitações de crédito e de outras operações que lhe são
apresentadas, designadamente em termos de risco, no total respeito pelas normas
dos Regulamentos instituídos, e faz o acompanhamento do crédito concedido.

Cabe aqui referir que no exercício de 2009, a Banca de Negócios e Particulares angariou
29.079 novos Clientes.

A Banca de Negócios e Particulares concedeu e geriu 64,1% do total da carteira de
crédito concedido e angariou 88,9% dos recursos.

2.3.3. Private Banking

No que respeita ao Private Banking não se esperavam facilidades para 2009, tendo em
conta o modo como a conjuntura económica evoluíra. 

Contudo, o ano acabou por terminar da melhor forma, apesar do enquadramento
particularmente desfavorável e até deprimido e da continuação duma crise económica
sem precedentes nas últimas décadas, que tudo indica se manterá em 2010, e que
afectou sobremaneira o tecido empresarial.

Não obstante, o Mercado de Capitais revelou-se extremamente dinâmico e originou
uma recuperação notável, graças à janela de oportunidades que se abriu no segundo
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semestre do exercício, permitindo que os investimentos de risco retomassem o seu
percurso com crescimentos percentuais claramente acima do expectável.

Atentos ao desenrolar dos acontecimentos, soubemos aliar o momento favorável dos
mercados, no segundo semestre, ao cuidado acompanhamento das carteiras,
privilegiando um elevado nível de qualidade na prestação do serviço, o que originou uma
recuperação assinalável nas rentabilidades dos produtos afectos à gestão de patrimónios
e de carteiras dos Clientes. Tudo isto foi possível apesar de termos mantido uma atitude
suficientemente cautelosa e criteriosa, que nos permitiu continuar com uma
percentagem adequadamente baixa, em termos médios, de recursos afectos ao risco. 

No desenvolvimento da sua actividade, os nossos Private Bankers focaram a sua
atenção nas necessidades específicas de cada Cliente, monitorizando eficazmente
cada carteira e acompanhando de perto a evolução de todos os negócios. Foi assim
possível, mais uma vez, obter um crescimento sustentado da actividade do Private
Banking, quer em volume de negócios quer em Clientes.

Fiéis à nossa estratégia de sempre, que assenta numa premissa absolutamente
fundamental de manutenção dum serviço de excelência prestado por profissionais
competentes, dedicados, eficientes e disponíveis, vamos continuar a privilegiar a defesa
dos interesses dos nossos Clientes. 

Assim, em 2010 prosseguiremos a prática de preservação do património e da criação
de valor, com o objectivo de obtenção de um grau de satisfação elevado e de prestação
de serviços altamente qualificados.

2.4. Banca de Investimentos

2.4.1. Gestão de Activos e Desintermediação

O ano 2009 foi marcado por um quadro recessivo a nível mundial sem precedentes na
história recente, em que as economias avançadas, com sistemas financeiros mais
complexos e com maior peso na actividade económica, foram as que mais sofreram em
termos de quebra de produção. Os países emergentes ou em desenvolvimento
passaram igualmente por momentos difíceis, mas não tanto quanto em similares
posições cíclicas da história contemporânea, mantendo em alguns casos significativas
taxas de crescimento económico.

Globalmente, 2009 foi o primeiro ano que registou uma redução da actividade
económica a nível mundial, desde que existem dados comparáveis, pelo que vai ficar
na história como o ano da “Grande Recessão”, termo utilizado pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI) em alusão à “Grande Depressão” do final da terceira década do
século passado. 

A fase de maior incerteza foi atingida no primeiro trimestre do ano, período em que o
ritmo de deterioração das condições económicas, em especial ao nível da produção
industrial e das trocas comerciais, superou o observado em equivalente fase cíclica da
Grande Depressão. Posteriormente o sentimento começou a mudar, em grande medida
como consequência dos generosos estímulos fiscais e monetários à actividade
económica: primeiro com o acentuado abrandamento do ritmo de deterioração das
condições económicas e alívio da crise de liquidez; depois, à medida que o final do ano
se aproximava, com o início de um novo ciclo económico na generalidade dos países
de referência.

2. Actividade do GrupoRelatório e Contas 09 – Volume I 53



A actividade de gestão de activos foi também, como não poderia deixar de ser, o reflexo
desta realidade económico-financeira e por isso se assistiu igualmente a dois períodos
distintos no exercício em análise. Nos primeiros meses do ano, os resgates
continuaram a imperar fortemente, na senda da grande retracção de 2008, e a partir do
início do segundo trimestre, à medida que o sentimento económico mundial ia
melhorando, começou-se a contabilizar um número crescente de subscrições nos seus
fundos.

Nos fundos imobiliários, o crescimento do valor global sob gestão foi de 22,76%. 
Aqui temos que separar os fundos fechados, que apresentam um crescimento de
11,71%, do único fundo aberto, o Finipredial, que viu o seu valor global subir 25,89%,
passando de 224,6 milhões de euros em 2008 para 282,8 milhões em 2009.
Acrescente-se a isto o facto de no exercício se ter criado um novo fundo fechado, o
Polaris, e teremos a razão suficiente para que os fundos fechados apresentassem um
crescimento relevante, o que não é habitual face à natureza dos próprios fundos.

Nos fundos mobiliários, o crescimento relativo foi naturalmente bem maior, uma vez
que as grandes perdas registadas em 2008 e no início de 2009 se verificaram nos
fundos mobiliários. Assim, o valor global sob gestão averbou uma subida de 50,02%,
tendo passado de 82,2 para 123,3 milhões de euros.

Nos fundos de obrigações, registaram-se dois cenários distintos. Por um lado, o
Finirendimento, um fundo de obrigações de taxa variável, cresceu 74,74%, de 27,6 para
48,3 milhões de euros, enquanto, por outro lado, o Finifundo Taxa Fixa Euro, como o
próprio nome indica um fundo de obrigações de taxa fixa, viu o seu valor global cair
30,00%, fixando-se em 7 milhões de euros.

Nos fundos puros de acções, registou-se um crescimento de 34,33% num fundo
ibérico, o Finicapital, uma subida de 41,58% no Finifundo Acções Internacionais e o
triplicar do volume sob gestão no PPA Finibanco, um plano poupança acções que estava
quase extinto e que a Finivalor decidiu restaurar.

O agrupamento de fundos Finifundos, constituído por três fundos de fundos com perfis
distintos, conservador, moderado e agressivo, cresceu 199,11%, dando razão à aposta
feita em 2008, quando se decidiu pelo alargamento do seu leque de produtos e
serviços a oferecer aos Clientes, com a apresentação deste agrupamento de fundos.

Na gestão de patrimónios, a subida foi também muito positiva, passando de 46,7 para
71,7 milhões de euros, o que significa um incremento de 53,64%.

2.4.2. Mercado de Capitais

Das actividades desenvolvidas durante o exercício destaca-se a montagem da operação
de aumento de capital social do Finibanco Holding de 115 milhões para 175 milhões de
euros, pela emissão de 60 milhões de acções ordinárias, escriturais e nominativas, de
valor nominal unitário de 1 euro, ao preço de 1,25 euros.

Esta Oferta Pública de Subscrição de acções reservada a Accionistas, seguida de
admissão à negociação na Euronext Lisbon, foi realizada no mês de Junho.

Para reforço do rácio TIER I, o Finibanco decidiu emitir Valores Mobiliários Perpétuos
Subordinados com Juros Condicionados, tendo obtido a respectiva autorização do
Banco de Portugal no final do ano.
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Esta emissão enquadra-se no Programa de Emissão de Títulos Representativos de
Dívida do Finibanco até ao montante de 100 milhões de euros, datado de Dezembro.

Durante o ano, o Finibanco também participou em diversos Programas de Papel
Comercial e Private Placements.

Desempenho das Acções Finibanco Holding

Após um ano 2008 marcado por aquela que foi considerada a mais grave crise do
sistema financeiro do pós-segunda Grande Guerra, em 2009 assistimos a uma
mudança de enfoque, com a recessão económica a tomar o palco central da actualidade
económica. Os efeitos adversos do menor dinamismo económico fizeram-se sentir na
redução da capacidade de cumprimento dos compromissos financeiros de empresas
e particulares, conduzindo ao agravamento dos problemas de imparidade nos balanços
das outras instituições financeiras monetárias e deslocando a instabilidade da carteira
de investimento para o crédito, via deterioração dos rácios.

Deste modo, o sector da Banca permaneceu envolto em riscos e incertezas. No entanto,
2009 foi também um ano marcado pela recuperação dos índices accionistas, na medida
em que se foi desanuviando o cenário prospectivo. Esta tendência de recuperação
estendeu-se às cotações das acções das empresas financeiras, com os investidores a
privilegiarem a diversificação das carteiras de acordo com a composição dos índices de
referência, que incluem os títulos com maior capitalização bolsista e liquidez do mercado.
Essa situação acabou por penalizar e conduzir à underperformance de títulos de menor
liquidez, como é o caso do Finibanco Holding (FINB.LS; FNB.PL). 

Em circunstâncias de mercado adversas, assistiu-se a uma quebra de quase 50%
do volume transaccionado das acções do Finibanco Holding (FINB.LS; FNB.PL), 
o que contribuiu para os elevados níveis de volatilidade do título e para o
comportamento menos favorável na segunda metade do ano, após o aumento de
capital do Finibanco Holding, de 115 milhões para 175 milhões de acções, com um
valor nominal de 1 euro.
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No primeiro trimestre, a cotação das acções do Finibanco Holding manteve a tendência
descendente iniciada em 2008, em linha com o índice de referência para o sector, PSI
Financeiras, acompanhando parcialmente a recuperação deste a partir de meados de
Abril. Não obstante, durante a segunda metade do ano as acções do Finibanco Holding
registaram um menor desempenho relativo, contrastando com o verificado no ano
anterior. Esta underperformance pode ser entendida, pelo menos parcialmente, pela
referida preferência dos investidores em diversificar as carteiras de acordo com a
composição dos índices de referência. 

A cotação mínima do ano de 1,43 euros foi atingida durante as sessões de bolsa dos
dias 9 e 14 de Abril. Atentando aos valores de fecho de sessão, o mínimo de 1,46 euros
foi atingido na sessão do dia 26 de Junho. A cotação máxima do ano foi de 2,14 euros,
alcançada durante a sessão de bolsa do dia 20 de Maio, data em que as acções do
Finibanco Holding iniciaram a negociação em bolsa sem direitos de subscrição das
acções emitidas no âmbito do aumento de capital realizado em 2009. Refira-se que as
novas acções foram admitidas à cotação no dia 18 de Junho de 2009. O máximo de
fecho do ano foi de 2,03 euros, alcançado nas sessões entre 7 e 11 de Maio. As acções
do Finibanco Holding terminaram a última sessão do ano com uma cotação de 1,53
euros por acção, o que colocou a capitalização bolsista em 267,75 milhões de euros.

Durante o ano foram transaccionadas 6.740.414 acções, correspondendo a uma média 
mensal de 561.701 títulos e a um montante diário de 27.179 acções negociadas. 
O volume anual transaccionado ascendeu a 11,17 milhões de euros. O mês de maior
liquidez foi Junho, com 1.221.180 acções transaccionadas, que se traduziu num volume
de transacções de cerca de 2 milhões de euros.

2.5. Área Financeira e Internacional

No primeiro semestre de 2009 observou-se uma rápida e acentuada diminuição das
taxas de juro oficiais da área do euro. Após um corte de 175 pontos base no último
trimestre de 2008, o BCE reduziu a taxa de juro das operações principais de
refinanciamento em 150 p.b., para o mínimo histórico de 1%. No Reino Unido a taxa
directora fixou-se em 0,5%.

Neste contexto, as taxas de juro do mercado monetário interbancário prosseguiram o
movimento descendente iniciado no mês de Dezembro de 2008, com a taxa Euribor a
6 meses a diminuir mais de 160 pontos base, entre Janeiro e Junho de 2009.

Para tal foram determinantes as medidas adicionais levadas a cabo pelo Banco Central
Europeu no sentido de normalizar a situação nos mercados monetários. Assim, além
de disponibilizar fundos ilimitados à taxa de 1%, o BCE permitiu uma maior flexibilidade
na gestão de instrumentos de cedência de liquidez, alargou o prazo das operações de
refinanciamento até um ano e iniciou um programa de aquisição de covered bonds. 

Nos EUA, e ao contrário da Zona Euro, as taxas de juro assumiram uma trajectória
ascendente ao longo de quase todo o primeiro trimestre, com a Libor USD a 6 meses
a atingir 1,96% no dia 10 de Março, momento a partir do qual inverteram a tendência,
passando a seguir um movimento consistente com uma progressiva normalização do
funcionamento dos mercados por grosso. A Federal Funds Rate permaneceu inalterada
entre zero e 0,25 por cento.

No segundo semestre de 2009, as taxas de juro seguiram um movimento descendente,
tanto nos Estados Unidos como na área do euro. A Euribor a 6 meses registou valores
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inferiores a 1%, o que representa uma queda de quase 2 pontos percentuais, face ao
início do ano.

Quanto à Libor USD, terminou o ano em torno dos 40 pontos base, o que configura uma
descida de 130 p.b. desde Janeiro.
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No mercado cambial, assistiu-se, no início de 2009, a uma depreciação significativa do
euro face ao dólar, tendo atingido, no dia 4 de Março, o valor de 1,2455. Para tal
contribuiu a perspectiva de uma recessão mais profunda na área do euro e o
prolongamento da crise durante mais tempo do que o inicialmente previsto.

Após a referida depreciação, a partir de Março deu-se uma inversão desta tendência, com
o EUR/USD a alcançar o valor mais elevado do ano (1,5144) no dia 25 de Novembro, data
em que voltou a seguir um movimento depreciativo, terminando 2009 em torno de 1,44.

No que respeita ao preço do petróleo, após ter registado, no início do ano, 46 dólares
por barril, o WTI Crude retomou uma trajectória ascendente, tendo-se fixado em valores
próximos de 80 dólares no final de 2009, muito abaixo dos cerca de 146 dólares por
barril atingidos em meados de 2008. 



Neste contexto depressivo, o ano 2009 caracterizou-se pela promoção e manutenção de
relações entre o Finibanco e outras Instituições financeiras nacionais e internacionais.

A actividade do Gabinete de Relações Internacionais foi marcada pela renegociação de
acordos importantes, dos quais se destacam os efectuados com a International Swaps
and Derivatives Association (ISDA) e os acordos de Cash-Letter.

No Grupo, os recursos alheios apresentavam, em 31 de Dezembro de 2009, a seguinte
estrutura:

• Depósitos 6,0%

• Securitização de Crédito 8,3%

• Recursos de Bancos Centrais 6,7%

• Obrigações 6,2%

• Mercado Monetário Interbancário 2,8%

Como se verifica, os Depósitos e as Obrigações colocadas em Clientes representam
82,2% do total, o que, em termos de liquidez, confirma uma situação muito favorável.

As operações de titularização de créditos Aqua Mortgage N.º 1, concluída no final de
2008, e Aqua Finance N.º 3, concluída em meados de 2009, no montante global de
440 milhões de euros, permitiram ao Grupo a monetarização de activos ilíquidos,
passando a ter a possibilidade de recorrer ao financiamento do Eurosistema a preços
mais reduzidos do que o das fontes alternativas.

O Finibanco Holding realizou uma operação de aumento de capital no valor de 60
milhões de euros – para 175 milhões – dos quais 40 milhões de euros foram alocados
ao Finibanco, 4,4 milhões de euros ao Finibanco Angola e o restante para reforçar a
liquidez da empresa-mãe. 

O Finibanco Holding terminou 2009 com um Core TIER 1 de 8,4% e um rácio de
solvabilidade de 11,9%, uma posição confortável face à recomendação do Banco de
Portugal, que sugere um TIER 1 acima de 8%.

Concluiu-se, na segunda metade do exercício, a actualização do sistema informático
utilizado pela Unidade de Sala de Mercados, para uma nova versão.

Dando cumprimento à decisão do Conselho, no final do exercício procedeu-se ao
encerramento da Sucursal Financeira Exterior da Madeira.

2.6. Gestão do Risco

Sendo que a cada Participada cumpre fazer a gestão individualizada dos Riscos que lhe
são inerentes, ao Finibanco Holding compete assegurar a sua gestão integrada, de
forma a garantir a completa adequação dos níveis de tolerância ao risco, pré-definidos
ao nível do Grupo.

Nestes termos, o Conselho de Administração do Finibanco Holding produziu documentação
a recomendar aos Conselhos de Administração das Empresas do Grupo a gestão criteriosa
dos riscos que lhes incumbe gerir e o cumprimento integral dos limites prudenciais de
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exposição aos diferentes riscos, a nível individual e consolidado, estabelecidos pelo Banco
de Portugal, bem como os limites definidos internamente.

Os limites internos são definidos por empresa e são estabelecidos em termos
nominais, bem como em alocação percentual de fundos próprios.

No documento intitulado “Gestão de Risco no Grupo”, divulgado a todas as Participadas,
é feita referência à estrutura, objectivos, políticas e estratégias para a gestão dos riscos,
bem como as unidades de medida e o reporte a utilizar.

O conhecimento, em profundidade, dos níveis de exposição e a gestão integrada dos
riscos assumidos tornam-se 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 Conselho de Administração aprovou, no final de 2008, uma estrutura e estratégia
corporativas para as funções de compliance, controlo de riscos e auditoria interna, a
qual assentou na identificação de princípios e linhas orientadoras, para dar resposta às
necessidades do Grupo face aos requisitos impostos pelo Aviso n.º 5/2008, de 25 de
Junho, do Banco de Portugal.

Os princípios orientadores que serviram de base à estratégia corporativa aprovada
foram os seguintes:

• vantagens ao nível do desenvolvimento de uma cultura de controlo interno e partilha
de responsabilidades na sistematização do modelo;

• apoio de diversas correntes conceptuais do mercado, que apontam os três domínios
– Controlo de Riscos, Compliance (e Controlo Interno) e Auditoria Interna – como
tendo ligações operacionais e estratégicas suficientemente fortes para aumentar os
níveis de eficiência através de uma gestão integrada;

• questões de proporcionalidade e dimensionamento de aplicação do modelo –
estender a visão global de controlo interno e gestão de riscos pelas várias entidades,
processos e direcções através de funções corporativas.

Esta estrutura corporativa permitirá que as entidades pertencentes ao mesmo Grupo
financeiro estabeleçam serviços comuns para o desenvolvimento das tarefas
associadas às funções requeridas, numa óptica de prestação interna de serviços, o
que possibilita munir o Órgão de Administração e a Alta Direcção de informação
relevante em termos regulamentares e de gestão.

Risco de Crédito

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 actividade do Grupo.

Os objectivos, políticas e as estratégias da gestão do risco de crédito encontram-se
consubstanciados em documento próprio emanado pelo Conselho de Administração e
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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 na 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 uma 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.

O Finibanco desenvolveu um novo modelo de notação de risco empresas que introduz,
além das componentes quantitativa e qualitativa, a componente comportamental, já
submetida a avaliação e aprovada por entidade independente.

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 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 base do processo de decisão, é utilizado um sistema de pricing e
risco 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 garanta 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 Imparidades, que tem como principal objectivo
garantir a qualidade da carteira actual de crédito através de uma monitorização
sistemática do crédito vivo, vencido e vincendo. No que respeita ao crédito vivo, o
Gabinete de Acompanhamento de Crédito e Imparidades pretende identificar
antecipadamente Clientes com elevada probabilidade de incumprimento das suas
responsabilidades e prevenir situações de degradação. Por outro lado, ao monitorizar
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o crédito vencido, o Gabinete de Acompanhamento de Crédito e Imparidades
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 ainda
à avaliação dos activos recebidos como garantias/colaterais das operações de crédito, de
forma a assegurar as coberturas desejadas. 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 (Risk Adjusted Return
on Capital) é apurada a rentabilidade de cada portfolio em função do respectivo risco. 

Estão disponíveis sistemas de alerta para situações atípicas, destinados à estrutura
comercial, à qual 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, verificados 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 toma todas as diligências
necessárias à recuperação do crédito.

Exposição em Risco

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.

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 76.478 77.585
Disponibilidades em outras instituições de crédito 60.628 66.898
Activos financeiros detidos para negociação 3.016 4.698
Outros activos financeiros ao justo valor através
de resultados 10.354 0
Activos financeiros disponíveis para venda 39.840 58.310
Aplicações em instituições de crédito 97.051 25.570
Crédito a Clientes 2.434.476 2.449.322
Outros activos 56.831 25.211
Subtotal 2.778.675 2.707.594

Passivos contingentes 106.638 110.908
Compromissos irrevogáveis perante terceiros 126.029 170.424
Subtotal 232.666 281.332

Total 3.011.341 2.988.926

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

Exposição total a risco de crédito



Concentração de Risco – Sectorial

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. 
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O tipo e o 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, o Grupo também obtém garantias pessoais 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.

Agricultura, Silvicultura e Pescas 15.812  8.528 27.189 15.424
Alimentação, Bebidas e Tabaco 37.312 25.154 28.850 22.828
Comércio, Restaurantes e Hotéis 378.245 249.864 378.314 285.169
Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias 541.469 261.430 391.014 190.249
Electricidade, Água e Gás 596 591 1.093 1.093
ENI 38.919 23.551 35.206 23.496
Fabricação de Mobiliário  e Outras Indústrias Transformadoras 25.727 13.167 25.400 17.318
Indústria Química e Actividades Conexas 26.769 21.729 29.117 24.707
Indústrias Extractivas  15.303 8.611 13.540 6.543
Actividades S.G.P.S., Intermediação Financeira e Seguros 57.599 42.030 88.552 76.011
Madeira, Cortiça e Papel 35.905 27.013 44.190 37.297
Metalúrgicas de Base 6.109 5.218 6.086 4.662
Outros 71.136 71.068 43.674 43.021
Papel, Artes Gráficas e Editoriais 12.000 6.519 12.707 6.879
Particulares 863.175 363.873 897.571 411.175
Produtos Metálicos, Máquinas e Materiais de Transporte 72.851 52.161 74.754 53.057
Produtos Minerais não Metálicos 19.655 13.055 22.839 14.674
Serviços 139.989 78.877 123.407 70.504
Têxteis, Vestuário e Calçado 43.684 27.624 43.744 30.614
Transportes e Actividades Conexas 22.963 13.080 25.015 14.071
Subtotal 2.425.220 1.313.138 2.434.782 1.324.417

Passivos contigentes 106.638 94.282 110.908 85.592
Compromissos irrevogáveis perante terceiros 126.029 110.431 170.424 141.903
Subtotal 232.666 204.714 281.332 227.495

Total(1) 2.657.886 1.517.852 2.716.114 1.551.913

Mil €

Sector de actividade

31-12-2009

Exposição máxima

31-12-2008

Exposição máxima

Líquida

(1) Excluída de proveitos a receber no total de 9,3 milhões de euros em 2009, e 14,5 milhões de euros em 2008.

Concentração risco de crédito por desembolso e assinatura

BrutaBruta Líquida



Concentração de Risco – Montantes

Os gráficos seguintes permitem observar a concentração por montante de crédito
concedido, por tipo de Cliente.
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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 2,5
milhões de euros. Esta distribuição reflecte o peso das PME no portfolio de crédito a
empresas. O escalão com maior relevância tem 17,1% do total da exposição e diz
respeito a Clientes com montantes entre 1 milhão e 2,5 milhões de euros. 

Nos Clientes particulares, 31,6% da exposição encontra-se em Clientes com montantes
entre 5 mil e 25 mil euros, reflectindo a relevância do crédito ao consumo. 

Em 31 de Dezembro de 2009 a maior exposição a risco de crédito a um só
Cliente/contraparte ascendia a 29,9 milhões de euros antes e depois de colaterais (27,3
milhões de euros antes de colaterais e 4,0 milhões de euros depois de colaterais, em
31 de Dezembro de 2008).



O montante de Crédito a Clientes desagregado por notação interna de risco é o seguinte:
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A desagregação do Crédito vencido por antiguidade, em 31 de Dezembro de 2009, é
como segue:

O montante de créditos renegociados relativos à Participada Finibanco, S.A.,
desagregado por tipo de Cliente em 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de
2008, é o que a seguir se indica:

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

(1) Rubrica de Crédito a Clientes bruto, excluída de proveitos a receber no total de 9,3 milhões de euros em 2009 e 14,54 milhões
de euros em 2008.

Crédito a Clientes bruto por notação de risco(1)

A 29.182 20.441
B 109.316 140.511
C 408.664 435.712
D 573.645 538.085
E 259.891 192.677
Sem notação 204.790 206.402
Subtotal Empresas 1.585.488 1.533.829

Particulares 959.996 979.719

Total 2.545.484 2.513.548

(dos quais com indícios de imparidade individual) 66.490 31.384

Empresas 31.430 14.929
Particulares 11.483 4.906
Total 42.913 19.835

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

Mil €

< 3 meses 7.638 2.028 155 523 10.344
3 - 6 m 15.657 1.413 137 468 17.675
6 - 9 m 6.907 1.442 306 633 9.288
9 - 12 m 8.022 1.864 300 801 10.987
12 - 15 m 5.731 1.997 404 520 8.651
15 - 18 m 4.475 2.793 107 401 7.777
18 - 24 m 5.838 4.526 566 201 11.130
24 - 30 m 3.150 4.655 192 244 8.242
30 - 36 m 1.284 6.821 237 100 8.442
36 - 48 m 1.323 4.445 397 109 6.274
48 - 60 m 896 76 109 46 1.126
> 60 m 397 7 137 11 552
Juros vencidos
a regularizar 320 76 32 69 496
Total 61.639 32.142 3.077 4.125 100.984

Crédito Vencido 

por antiguidade
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário
Total

Particulares 

Outros

Tipo de Cliente
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Tipo de colateral Montante

Hipotecas 12.900
Títulos 607
Depósitos de Clientes 167
Outros Penhores 3.563
Total 17.238

Mil €

Mil €

< 3 meses 5.406 1.967 301 630 8.304
3 - 6 m 5.685 2.210 247 567 8.710
6 - 9 m 5.563 2.014 520 580 8.677
9 - 12 m 5.153 1.837 258 587 7.835
12 - 15 m 3.684 3.041 515 409 7.649
15 - 18 m 1.941 2.836 488 257 5.522
18 - 24 m 4.917 7.845 1.553 944 15.259
24 - 30 m 2.583 4.967 482 310 8.342
30 - 36 m 602 213 891 96 1.802
36 - 48 m 997 173 682 147 1.999
48 - 60 m 292 7 197 68 565
> 60 m 121 18 22 6 166
Juros vencidos
a regularizar 483 159 98 36 776
Total 37.427 27.288 6.254 4.636 75.605

O valor dos colaterais associados ao crédito vencido ascende a 17,2 milhões de euros,
distribuídos conforme tabela ao lado.

A desagregação do Crédito vencido por antiguidade, em 31 de Dezembro de 2008,
consta do quadro seguinte:

Crédito Vencido 

por antiguidade
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário
Total

Particulares 

Outros

O valor dos colaterais associados ao crédito vencido ascendia a 18,3 milhões de euros.

Imparidade

Um activo financeiro ou grupo de activos financeiros encontra-se em imparidade se, e
só se, for evidente que a ocorrência de um evento (ou eventos) após a data de
reconhecimento inicial tem um impacto mensurável na estimativa dos fluxos de caixa
futuros desse activo ou grupo de activos. 

A evidência de imparidade de um activo ou grupo de activos definida pelo Grupo traduz-se
na observação de eventos de perda, dos quais se destacam:

• situações de incumprimento do contrato, nomeadamente atraso no pagamento do
capital e/ou juros;

• dificuldades financeiras significativas do devedor;

• alteração significativa da situação patrimonial do devedor, sendo provável que o
devedor entre em processo de reestruturação financeira, ou venha a ser considerado
falido ou insolvente; ou

• ocorrência de alterações adversas das condições e/ou capacidade de pagamento ou
das condições económicas nacionais ou do sector económico relevante, com
correlação ao incumprimento de determinado activo.

Inicialmente o Grupo procede a uma análise individual, para os Clientes com
responsabilidades totais consideradas significativas, para aferir se existe evidência objectiva
de imparidade, cujos montantes se encontram apresentados nos quadros seguintes.



A desagregação do crédito com indícios de imparidade individual, em 31 de Dezembro
de 2009, é como a seguir se indica:
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Mil €

Vencido < 3 meses 3.268 1 5 27 3.301
Vencido 3 - 6 m 11.280 1 4 34 11.319
Vencido 6 - 9 m 2.903 32 42 118 3.095
Vencido 9 - 12 m 3.075 11 0 202 3.288
Vencido 12 - 15 m 1.999 7 26 1 2.034
Vencido 15 - 18 m 1.040 3 0 0 1.043
Vencido 18 - 24 m 1.600 0 0 0 1.600
Vencido 24 - 30 m 521 0 0 0 522
Vencido 30 - 36 m 75 0 0 0 75
Vencido 36 - 48 m 557 0 0 0 557
Vencido 48 - 60 m 600 0 0 0 600
Vencido > 60 m 0 0 0 0 0
Juros vencidos 
a regularizar 6 0 0 0 6
Vincendo 31.365 1.627 1.354 5.009 39.355
Total 58.291 1.682 1.431 5.390 66.794

Crédito com indícios

de imparidade 

individual

Empresas
Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

Mil €

Vencido < 3 meses 1.109 0 0 12 1.121
Vencido 3 - 6 m 1.231 20 17 0 1.268
Vencido 6 - 9 m 1.443 5 28 0 1.475
Vencido 9 - 12 m 1.291 0 0 0 1.291
Vencido 12 - 15 m 372 0 0 0 372
Vencido 15 - 18 m 0 0 0 0 0
Vencido 18 - 24 m 1.077 0 0 158 1.235
Vencido 24 - 30 m 1.281 0 0 0 1.281
Vencido 30 - 36 m 0 0 0 0 0
Vencido 36 - 48 m 466 0 317 0 783
Vencido 48 - 60 m 0 0 0 0 0
Vencido > 60 m 0 0 0 0 0
Juros vencidos 
a regularizar 39 0 0 0 39
Vincendo 16.575 511 2.103 3.481 22.670
Total 24.883 536 2.464 3.651 31.534

Crédito com indícios

de imparidade 

individual

Empresas
Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

A desagregação do crédito com indícios de imparidade individual em 31 de Dezembro
de 2008 era a seguinte:

Caso seja determinado que não existe evidência objectiva de imparidade, estes créditos
são incluídos na análise colectiva efectuada por segmentos com características e riscos
similares, juntamente com os créditos considerados não significativos. 



Se existir evidência de perda por imparidade num activo ou grupo de activos, o
montante da perda é determinado pela diferença entre o seu valor e o valor actual
dos seus fluxos de caixa futuros estimados (excluindo perdas de imparidade futuras
ainda não incorridas), descontados à taxa de juro original do activo ou activos
financeiros. Para créditos com taxa de juro variável, a taxa de desconto utilizada para
determinar qualquer perda por imparidade é a taxa de juro corrente, determinada
pelo contrato.

De acordo com o modelo conceptual de imparidade estabelecido, quando um grupo de
activos financeiros é avaliado em conjunto (avaliação colectiva), os fluxos de caixa
futuros desse grupo são estimados tendo por base os dados históricos relativos a
perdas em activos com características de risco de crédito similares aos que integram
o grupo. Sempre que o Grupo entenda necessário, os dados históricos são actualizados
com base nos dados correntes observáveis, a fim de reflectirem os efeitos das
condições actuais.

Neste contexto, para efeitos da análise colectiva, o Banco procedeu à estratificação da
sua carteira de crédito em segmentos homogéneos, implementando um modelo de
análise de imparidade de crédito baseado na análise das frequências de incumprimento
(PD–Probability of default), perdas históricas incorridas (LGD–Loss Given Default) e
exposição total ao risco (EAD–Exposure at Default).

Cálculo da Probabilidade de Incumprimento (PD)

O cálculo da probabilidade de incumprimento foi efectuado tendo por base o número
de contratos em incumprimento numa determinada data (normalmente um trimestre),
face ao número total de contratos do grupo homogéneo de créditos. Seguidamente,
esta mesma relação é anualizada e extrapolada em função do índice macroeconómico
seleccionado, obtendo-se desta forma o valor da PD. 

Cálculo da Perda em Caso de Incumprimento (LGD)

O cálculo da perda económica máxima esperada assentou na análise do histórico de
perdas/recuperações efectivas, o qual foi agregado e atribuído a cada segmento com
base na sua média histórica e utilizado no cálculo das respectivas provisões económicas.

Cálculo da Exposição de Risco (EAD)

Para cada segmento foi determinada a exposição total enquadrável nas suas condições
(EAD), compreendendo:

• a responsabilidade patrimonial (crédito por desembolso vincendo e vencido),
excluindo os créditos que foram objecto de análise individual, para os quais foram
apuradas perdas por imparidade;

• a responsabilidade extrapatrimonial (valor da responsabilidade extrapatrimonial
ponderada pelo respectivo CCF – Credit Conversion Factor utilizando-se para o efeito
os indicadores do Banco de Portugal).

As perdas por imparidade atribuíveis a cada segmento foram calculadas como segue:

• perdas por imparidade em Clientes sem crédito vencido = PD*LGD*EAD;

• perdas por imparidade em Clientes com crédito vencido = 100%*LGD*EAD.
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Risco de Mercado

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 a performance do portfolio. 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.
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VaR

Mil €

Dezembro de 2008 a Dezembro de 2009

Final Média Máximo Mínimo 31-12-2008

Risco de Cotações 
e Índices 308,0 2.898,7 5.584,4 308,0  5.243,6
Risco Cambial 6,5 104,0 158,8 6,5 38,3
Total 314,5 3.002,7 5.708,1 314,5 5.281,9

A evolução verificada no risco de cotações explica-se pela redução dos montantes em
carteira, resultado do desinvestimento efectuado.

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 no 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 €

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

Impacto na Situação Líquida (26.016) (26.839)
Fundos Próprios 296.120 176.479 
Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios (8,8%) (15,2%)

Impacto na Margem Financeira, a doze meses 10.578 (8.681) 
Margem Financeira 90.158 92.567 
Impacto % na Margem Financeira anual 11,7% (9,4%)

31 de 
Dezembro 

de 2009

31 de 
Dezembro 

de 2008

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



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. 
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Mil €

Risco Taxa de Juro – GAPS de Repricing/Vencimento

GAP -438.348 -115.179 59.072 218.230 73.465 9.437
GAP Acumulado -438.348 -553.526 -494.454 -276.224 -202.759 -193.322

(Activos-Passivos) 6 meses 1 ano 2 anos 5 anos 10 Anos >10 anos

31 de Dezembro de 2009

GAP -524.936 -74.324 -26.569 149.900 161.594 10.312
GAP Acumulado -524.936 -599.260 -625.829 -475.929 -314.335 -304.023

(Activos-Passivos) 6 meses 1 ano 2 anos 5 anos 10 Anos >10 anos

31 de Dezembro de 2008

Risco de Liquidez

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 três 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 e planos de contingência,
bem como os princípios orientadores e as 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 e que passam fundamentalmente por:

• valores à ordem junto do Banco Central e outras Instituições de Crédito (IC);

• disponibilidade de linhas de crédito;

• carteira de instrumentos financeiros de elevada liquidez, onde se incluem títulos
elegíveis para colateralizar operações com o Banco Central Europeu.

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. 

Mil €
Sensibilidade da Situação Líquida

-10.979 1.575 -10.674 -5.938 -26.016  

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



O Grupo continua a deter, como principal fonte de financiamento da actividade,
Recursos de Clientes, apresentando um muito bom rácio de 110,2% de transformação
em crédito. Com o crescimento da actividade em Angola é expectável uma melhoria
deste rácio, atendendo a que a estrutura do seu balanço é muito líquida (rácio de
transformação de 78,9%).

O Grupo dispõe de títulos elegíveis para colateralizar operações de cedência de
liquidez no âmbito do Eurosistema. Em 2009 procedeu ao reforço dessa capacidade
com a estruturação de uma operação de titularização de créditos ao consumo,
através da Participada Finicrédito, no montante de 207 milhões de euros. No ano em
apreço, esta facilidade de liquidez foi utilizada, em termos médios, em cerca de
59,6% do plafond. 

Os Recursos de outras instituições de crédito diminuíram 43,1 milhões de euros
relativamente ao ano anterior (-35,2%), em resultado do recurso ao financiamento junto
do Eurosistema que, em 31 de Dezembro de 2009, ascendia a 190 milhões de euros
(6% do activo total) com uma maturidade de contratação de 1 ano.

É importante referir que no contexto atribulado de liquidez, verificado a partir do final
de 2008, o Grupo Finibanco não recorreu ao mecanismo de garantia pessoal do Estado.

No que respeita a Recursos alheios de médio e longo prazo, o Grupo tem vindo a recorrer
à emissão de empréstimos obrigacionistas e às já referidas operações de titularização
de créditos. Em 31 de Dezembro de 2009, o montante emitido de obrigações ascendia
a cerca de 172 milhões de euros, com maturidades entre 2011 e 2018, pelo que não
haverá necessidade de renovar estas emissões no próximo ano.

A estrutura de financiamento do Grupo e a monitorização e gestão diária dos níveis de
liquidez têm permitido ultrapassar, sem sobressaltos, as dificuldades sentidas no
mercado.

Em Junho realizou-se, com sucesso, um aumento de capital de 115 milhões para 175
milhões de euros, com um encaixe de 75 milhões de euros.

Na gestão de tesouraria são também considerados as seguintes rubricas:

2. Actividade do Grupo70 Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Caixa e outras disponibilidades 191.840 191.598

Débitos de curto prazo junto de Instituições 
de Crédito (35.109) (86.667)
GAP de tesouraria I 156.731 104.931

Títulos elegíveis como colateral junto 
do Eurosistema 218.358 118.468

Títulos elegíveis utilizados em 31 de Dezembro (190.000) (60.000)
GAP de tesouraria II 185.089 163.399

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

Em 31 de Dezembro de 2009, o gap de tesouraria era positivo em 185.089 mil
euros, existindo ainda a possibilidade de transformar títulos em meios líquidos, junto
do Banco Central Europeu, no valor de 218.358 mil euros, estando utilizados 190.000
mil euros.

“O Grupo continua 

a deter, como principal

fonte de financiamento

da actividade, 

Recursos de Clientes,

apresentando 

um muito bom rácio 

de 110,2% 

de transformação 

em crédito.”

GAP de tesouraria
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Mil €

Activo financeiro

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 131.212 0 0 0 0 
Disponibilidades em outras instituições de crédito 60.628 0 0 0 0 
Activos financeiros detidos para negociação 0 0 7.192 0 0 
Outros activos financeiros ao justo valor  
através de resultados 0 0 0 0 10.000 
Activos financeiros disponíveis para venda 959 1.173 19.234 9.635 9.529 
Aplicações em instituições de crédito 22.735 42.700 30.130 0 0 
Crédito a Clientes 76.105 562.327 485.415 663.718 656.935
Total do Activo 291.640 606.200 541.972 673.353 676.464

Passivo financeiro

Recursos de bancos centrais 0 0 190.000 0 0 
Passivos financeiros detidos para negociação 0 0 0 0 0 
Outros passivos financeiros ao justo valor através 
de resultados 0 1.000 0 33.676 127.236 
Recursos de outras instituições de crédito 17.385 58.091 3.850 0 0 
Recursos de Clientes e outros empréstimos 67.742 1.355.556 713.440 13.074 0 
Responsabilidades representadas por títulos 0 0 0 5.409 0 
Passivos financeiros associados a activos 
transferidos 0 0 0 237.034 0 
Outros passivos subordinados 0 0 0 15.410 10.601 
Total do Passivo 85.127 1.414.647 907.290 304.602 137.837 

GAP 206.513 (808.447) (365.318) 368.751 538.627 

GAP Acumulado 206.513 (601.934) (967.252) (598.501) (59.874)

31-12-2009 À ordem Até 3 meses
De 3 meses 

a 1 ano
De 1 ano 
a 5 anos

Superior 
a 5 anos

Mil €

Activo financeiro

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 124.701 0 0 0 0 
Disponibilidades em outras instituições de crédito 66.904 0 0 0 0 
Activos financeiros detidos para negociação 9.463 0 0 0 0 
Outros activos financeiros ao justo valor através 
de resultados 0 0 0 0 0 
Activos financeiros disponíveis para venda 0 6.940 10.698 26.126 14.546 
Aplicações em instituições de crédito 59 20.546 0 4.900 0 
Crédito a Clientes 76.012 624.705 465.378 440.084 831.765 
Total do Activo 277.139 652.190 476.076 471.110 846.311 

Passivo financeiro

Recursos de bancos centrais 0 60.000 0 0 0 
Passivos financeiros detidos para negociação 0 0 0 0 0 
Outros passivos financeiros de justo valor 
através de resultados 0 4.100 2.200 37.734 130.206 
Recursos de outras instituições de crédito 7.808 105.163 9.123 0 0 
Recursos de Clientes e outros empréstimos 37.669 1.344.897 729.660 67.784 0 
Responsabilidades representadas por títulos 0 0 0 15.271 0 
Passivos financeiros associados a activos 
transferidos 0 0 0 237.736 0 
Outros passivos subordinados 0 0 0 410 25.647 
Total do Passivo 45.477 1.514.159 740.983 358.936 155.853  

GAP 231.661 (861.969) (264.907) 112.175 690.458 

GAP Acumulado 231.661 (630.307) (895.215) (783.040) (92.582)

31-12-2008 À ordem Até 3 meses
De 3 meses 

a 1 ano
De 1 ano 
a 5 anos

Superior 
a 5 anos

A distribuição dos activos e passivos por prazos de maturidade, em 31 de Dezembro
de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, apresenta-se como segue:



No caso dos Depósitos à Ordem e das Contas Correntes Caucionadas foram utilizados
os prazos comportamentais para o vencimento. As rubricas constantes dos referidos
mapas não incluem juros e correcções de valor.

Risco Operacional

O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de falhas internas ao
nível de sistemas, procedimentos ou recursos humanos, ou da ocorrência de
acontecimentos externos. 

A implementação da plataforma de Gestão de Risco Operacional é composta pelas
seguintes funcionalidades, disponível na intranet do Grupo Finibanco:

• 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 as respectivas acções de
mitigação;

• gestão dos indicadores-chave de risco (KRI) utilizando o modelo de balance scorecard,
parametrizando-o em função dos riscos sediados nos diferentes quadrantes;

• identificação e monitorização dos controlos internos mitigantes dos riscos não
financeiros mais relevantes (exposição ao risco) para as áreas funcionais de peso
mais elevado.

De forma a assegurar o arranque da referida plataforma, está a ser dada prioridade à
integração de todos os processos na cadeia de valor do Finibanco, da Finicrédito e da
Finivalor.

2.7. Área de Operações e Sistemas de Informação

As acções desenvolvidas no exercício de 2009 encontram-se discriminadas pelas
seguintes áreas de actividade, abrangendo todo o Grupo:

• no âmbito da análise de processos, visando a eficiência operacional, procedeu-se à
reengenharia do circuito de crédito, com especial enfoque na formalização e no
processamento; desenvolveu-se idêntico trabalho no circuito de abertura de contas
de particulares e de empresas; processou-se a reengenharia do circuito de operações
passivas (Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo), abrangendo a originação, a
decisão, a formalização e o processamento; implementou-se o processo de abertura
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“Promoveram-se

iniciativas no âmbito 

do acompanhamento

de carreiras, com vista

a possibilitar 

a ascensão a funções

com maior grau 

de exigência 

e responsabilidade 

e a confirmar 

nos respectivos cargos

os que neles haviam

sido investidos a título

experimental.”



de conta na hora; promoveu-se a descentralização, a sistematização e a automação
da produção de minutas e de contratos, para suporte de produtos e de serviços;
passou-se o serviço de gestão documental para o regime de prestação de serviços
por entidade externa e uniformizou-se o sistema de expedição de correspondência,
com vista a torná-lo mais operacional e mais económico;

• na área do Homebanking criaram-se condições para possibilitar a prestação de um
maior número de serviços aos Clientes e promoveu-se o aperfeiçoamento das suas
funcionalidades, designadamente em matéria de segurança;

• no que concerne a infra-estruturas, procedeu-se à migração e ao redimensionamento
da arquitectura que suporta o sistema da Finicrédito e concluiu-se a primeira fase 
do projecto designado “rede corporativa inteligente” que visa a unificação das
comunicações e a revisão das acessibilidades;

• em matéria de segurança e de planos de contingência, com vista a garantir a
continuidade de negócio em situações de desastre, reviu-se e actualizou-se o Disaster
Recovery Plan. Deu-se ainda início a idêntico trabalho com vista à elaboração de plano
do mesmo tipo para o Finibanco Angola;

• em cumprimento das directivas de Basileia II, procedeu-se à integração do motor de
pricing de operações de crédito no processo de decisão e reformulou-se a engenharia
de ferramentas de apoio à decisão, no que respeita a rating e gestão de balanços de
empresas e a informação integrada de Cliente;

• no que concerne a ferramentas comerciais, iniciou-se a instalação da nova aplicação
de front-office na Rede de Balcões;

• por último, com vista a tornar mais acessíveis os circuitos de informação dos
Colaboradores e a aumentar a capacidade de resposta e de interacção da Direcção de
Recursos Humanos com a estrutura do Grupo, deu-se início à instalação do Portal do
Empregado, sistema que possibilitará, entre outros, o cumprimento atempado e
eficiente das diversas obrigações legais que sobre todos impendem e que facilitará o
trabalho de consulta sobre as mais diversas matérias de interesse na área do pessoal.

2.8. Recursos Humanos

No quadro de mudança que o Grupo Finibanco atravessa, com diversos projectos em
desenvolvimento visando a preparação da Instituição para enfrentar desafios cada vez
mais exigentes e complexos, o enfoque feito nos recursos humanos acabou por ser uma
consequência natural deste facto, na medida em que deles depende, essencialmente, a
capacidade para levar por diante as transformações programadas.

Neste contexto, a par da reorganização de serviços e de ajustamentos funcionais
diversos, visando a melhoria do nível e da qualidade do serviço e também da capacidade
de resposta, implementaram-se novas formas e métodos de trabalho, transversais à
rede comercial e às áreas de suporte.

Inseridas no processo de revitalização das estruturas e de valorização e reconhecimento
profissional dos Colaboradores, promoveram-se iniciativas no âmbito do acompanhamento
de carreiras, com vista a possibilitar a ascensão a funções com maior grau de exigência e
responsabilidade e a confirmar nos respectivos cargos os que neles haviam sido investidos
a título experimental.
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Procurou-se ainda dinamizar as iniciativas incentivadoras da mobilidade geográfica e
funcional, também deste modo apostando no reconhecimento dos recursos internos
e alinhando os seus horizontes de evolução profissional com as necessidades da
Organização.

O quadro de pessoal das empresas do Grupo, com excepção do Finibanco Angola, que
passou de 25 trabalhadores no final de 2008, para 52, manteve praticamente estável
o número dos seus Colaboradores, como a seguir se pode verificar:
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Mil €

Finibanco 1.179 117 1.296 1.267 26 1.293 -3
Finivalor 14 1 15 14 2 16 1
Finicrédito 119 25 144 129 21 150 6
Finisegur 7 3 10 10 0 10 0
Finibanco 
Vida 10 0 10 10 0 10 0
Finibanco 
Angola 9 16 25 11 41 52 27
Total 
do Grupo 1.338 162 1.500 1.441 90 1.531 31

Empregados em Dez. 2008 Empregados em Dez. 2009

Efectivos Contratados Total Efectivos Contratados TotalInstituição Variação

O que se verificou no Finibanco Angola justifica-se pela expansão da rede comercial e pelo
reforço das áreas de suporte ao negócio e de infra-estruturas, através da contratação de
quadros técnicos e comerciais com adequado potencial de desenvolvimento.

Continuam a merecer preocupação acrescida o rejuvenescimento, o reforço técnico e a
qualificação das equipas, reformulando-se e afinando-se os processos de recrutamento,
de forma a atrair profissionais que evidenciem características e perfis adequados às
exigências definidas. Neste contexto, destaca-se o recrutamento de 42 novos elementos
para o Finibanco, S.A.

A preparação, a capacitação e a valorização dos quadros constituem o factor diferenciador
das organizações que procuram de forma incessante a melhoria da qualidade do serviço
e o reforço da competitividade e da rentabilidade. Nesse sentido, continuaram a
desenvolver-se esforços para intensificar a vertente formativa.

Preparou-se um plano plurianual, que abarca as diversas áreas de actividade do Banco,
agrupadas por grandes temas (comercial, financeira, riscos, gestão, normativa e
regulamentar e também línguas). Desta iniciativa resultou o lançamento da Academia
Finibanco, projecto ambicioso no qual são depositadas fundadas expectativas para a
adequada preparação dos quadros do Grupo.

Neste âmbito, foram levadas a efeito acções de formação nas áreas técnicas (gestão
de processo de crédito e recuperação de crédito) e comportamental (gestão do
tempo e comunicação), a par de outras iniciativas circunscritas a necessidades
pontuais, determinadas por exigências regulamentares e técnicas. Nesta vertente,
deu-se continuidade à formação dos quadros comerciais no tema “Conhecimento da
Nota do Euro”, inserida num projecto que visa assegurar a integridade das notas de
euro em circulação em Portugal, desenvolvido em parceria com o Banco Central.
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Mantiveram-se, igualmente, esquemas de apoio à valorização profissional, patrocinando-se
algumas iniciativas no plano da formação pós-graduada, em temas de interesse para a
Instituição.

Lançaram-se ainda as bases para uma acção transversal a toda a rede, no sentido de
preparar os elementos das áreas de negócio para uma actuação cada vez mais
concertada e alinhada com os objectivos programados, num quadro de actuação
rigoroso uniforme e criterioso, que permita melhorar os índices de rentabilidade da
Instituição.

No plano das iniciativas desenvolvidas para reforçar os laços de identidade e os valores
corporativos, levou-se a efeito um vasto programa, que abarcou todas as empresas do
Grupo, com excepção do Finibanco Angola, por razões de logística. No referido
programa, intitulado “Ser Finibanco”, trabalharam-se conceitos de visão, missão e
valores e constatou-se com satisfação o contributo e a participação empenhada dos
quadros da Instituição.

A primeira fase de divulgação desta carta de valores coincidiu com a primeira sessão
das “Jornadas Finibanco”, outdoor realizado no final de Setembro, nas termas da Curia,
com a participação de aproximadamente 200 Colaboradores, dinamizada por cerca de
60 quadros. Estes intervenientes aderiram e participaram activamente no processo,
através da preparação e divulgação daqueles conceitos por todo o Banco, nas semanas
imediatas, de Norte a Sul. Realça-se o elevado envolvimento neste processo de todos
os Colaboradores e a forma como o vivenciaram e interpretaram, partilhando
experiências com os colegas, dos mais antigos aos mais recentes, numa clara
manifestação de adesão ao projecto Finibanco.

Outra iniciativa que caracteriza de forma exemplar o compromisso e o empenhamento
nos destinos da Instituição está patente no processo de aumento de capital, que
registou significativa participação dos Colaboradores, de todos os segmentos
profissionais, dando mostras da forma atenta como se identificam com o Grupo e como
estão presentes quando são chamados a responder.

Com o objectivo de, na medida do possível, aproximar da Instituição os Colaboradores
e de dar satisfação às suas expectativas e anseios, aprovaram-se algumas medidas
cujo impacto se estima venha a ocorrer mais significativamente no próximo ano,
designadamente ao nível da comunicação. Neste âmbito, procedeu-se ao lançamento
do Portal do Colaborador, ferramenta que constitui um apoio aos Coordenadores na
gestão das respectivas equipas e que possibilita um conjunto de funcionalidades, com
destaque para o envio electrónico do recibo, a marcação de férias e a consulta de
cadastro.

No domínio dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), para
além de todos os aspectos correntes relacionados com as condições de trabalho,
mereceu uma atenção específica e atenta o evoluir do surto pandémico designado
por Gripe A (vírus H1N1), tendo sido disponibilizados planos de acompanhamento
para o efeito.

Na vertente de responsabilidade social, continuaram a privilegiar-se iniciativas de apoio
à inserção na vida activa, quer através de protocolos e parcerias com diversas entidades
e estabelecimentos de ensino para a concessão de estágios (Instituto de Formação
Bancária, INETESE, Fundação da Juventude e Universidades diversas), quer através da
contratação directa de jovens quadros. 
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2.9. Análise Económica e Financeira

2.9.1. Balanço Consolidado

O activo líquido consolidado do Grupo Finibanco situou-se em 3.155 milhões de euros,
registando um crescimento de 2,4%, face ao exercício anterior.

Este aumento resulta, essencialmente, do crescimento das rubricas Aplicações em
instituições de crédito (+279,5%) e em Outros Activos (47,1%).

A carteira de títulos de negociação e disponíveis para venda registou um decréscimo
de 55 milhões de euros (-49,5%), passando a representar 1,8% do activo total (3,6%
em 2008). Esta redução está relacionada com as vendas na carteira de acções
realizadas em 2009, resultando em mais-valias efectivas em consequência da
valorização registada nos mercados financeiros, em particular no mercado bolsista.

Os activos financeiros detidos para negociação eram de montante reduzido (7,2 milhões
de euros) e, destes, 3,7 milhões de euros referem-se a títulos de rendimento variável.

As obrigações de emissores públicos representam 55,7% do total dos activos
financeiros para venda, enquanto a carteira de títulos de acções registou um
decréscimo de 78,4% (-33,2 milhões de euros) e passou a representar apenas 16,3%
do total desta rubrica (38,1% em 2008).

Os outros Activos financeiros ao justo valor situam-se em 51,6 milhões de euros,
incorporando o investimento feito numa empresa no estrangeiro, no montante de 41,2
milhões de euros. O restante refere-se a um instrumento de capital subscrito em 2009.

Os Investimentos em filiais e empresas associadas registaram uma diminuição de 11,7
milhões de euros, em resultado da venda de parte da Participada Prio (incluindo as
prestações suplementares) e da venda de 50% da Finibanco Vida, de que resultou a
passagem desta para o método de equivalência patrimonial. Em 31 de Dezembro de 2009,
esta rubrica incorpora na totalidade o valor da participação de 50% da Finibanco Vida.

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Mil €

1. Detidos para negociação 7.192 9.463 (24,0)

Obrigações de emissores públicos 0 1.396 -
Outras obrigações 0 2.021 -
Acções 3.712 454 717,0
Unidades de participação 464 892 (48,0)
Instrumentos de derivados com 
justo valor positivo 3.016 4.698 (35,8)
2. Disponíveis para venda 48.990 101.686 (51,8)

Obrigações de emissores públicos 31.302 44.034 (28,9)
Outras obrigações 8.538 14.276 (40,2)
Acções 9.150 42.371 (78,4)
Unidades de participação 0 1.005 -
Total 56.183 111.149 (49,5)

Activos Financeiros
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Os Activos Tangíveis e Intangíveis registaram, em termos líquidos, um decréscimo de
7,6%, em resultado da abertura de apenas um Balcão em Portugal em 2009, em
contraponto com os 85 Balcões abertos nos três anos anteriores. Em 2009, o
investimento total do Grupo atingiu 5,4 milhões de euros, dos quais 1 milhão de euros é
relativo ao Finibanco Angola. As componentes que tiveram maior investimento foram os
equipamentos (2,4 milhões de euros) e as aplicações informáticas (1 milhão de euros).

Carteira de Crédito

A carteira de crédito bruta registou um acréscimo de 31,9 milhões de euros,
relativamente a 31 Dezembro de 2008, correspondendo-lhe um crescimento de 1,3%.
O ligeiro crescimento do crédito está associado ao significativo abrandamento da
actividade económica em Portugal e ao esforço que tem vindo a ser feito internamente
visando uma gestão do crédito mais criteriosa face às adversas condições económicas.

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Mil €

1. Outros Activos Tangíveis 58.685 63.201 (7,1)

Imóveis 68.273 66.969 1,9
Equipamento informático 22.756 22.760 (0,0)
Outros equipamentos 26.371 26.675 (1,1)
Em curso 1.008 1.181 (14,6)
Outros activos tangíveis 3.874 3.656 6,0
Amortizações acumuladas (63.598) (58.040) 9,6
2. Intangíveis 3.700 4.313 (14,2)

Sistemas de tratamento 
automático de dados 17.672 16.066 10,0
Outros activos intangíveis 544 1.849 (70,6)
Amortizações acumuladas (14.517) (13.602) 6,7
Total 62.385 67.515 (7,6)

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Mil €

1. Particulares 960.632 979.540 (1,9)

Habitação 287.081 275.395 4,2
Outros créditos 673.551 704.144 (4,3)
2. Empresas 1.584.852 1.534.008 3,3 

Total 2.545.484 2.513.548 1,3 

O crédito à habitação registou um crescimento de 4,2%, representando cerca de 11,3%
da carteira, enquanto o crédito a particulares para outras finalidades apresentou um
decréscimo de 4,3%. O crescimento do crédito a empresas foi de 3,3%, situando-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) passou a representar 2,4% do crédito total (2,1% em Dezembro de
2008). O grau de cobertura por provisões foi reforçado, tendo passado de 124,2%
(Dezembro de 2008) para 148,9%, em consequência do reforço de imparidade ocorrido
no exercício em análise, na qual se incluem 8,3 milhões de euros adicionais para fazer

Activos Intangíveis e outros Activos Tangíveis

Crédito a Clientes
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face às consequências de uma envolvente económica muito adversa que se prevê se
faça ainda sentir no exercício de 2010.

Recursos

O total dos Recursos de Clientes (incluindo a desintermediação) registou um acréscimo
de 2,6% (+73,5 milhões de euros) face a Dezembro de 2008.

Os Depósitos de Clientes diminuíram 2,2%, em consequência da sua substituição por
outras formas de financiamento com taxas mais atractivas, designadamente através do
recurso ao Eurosistema.

Os Recursos de Clientes no balanço diminuíram 59,8 milhões de euros face ao ano
anterior (-2,5%), em parte pela amortização de empréstimos obrigacionistas junto dos
Clientes (12,3 milhões de euros).

Certamente em resultado da abertura de Balcões feita nos exercícios anteriores, foram
angariados 29,5 mil novos Clientes.

A Desintermediação teve um aumento de 133,3 milhões de euros, como consequência
da recuperação dos mercados e da confiança dos Clientes nos activos geridos pelo
Grupo Finibanco. 

Os Recursos de outras instituições de crédito diminuíram 43,1 milhões de euros
relativamente ao ano anterior (-35,2%), em resultado do recurso ao financiamento
junto do Eurosistema que, em 31 de Dezembro de 2009, ascendia a 190 milhões
de euros (6% do activo total), enquanto em 2008 era de 60 milhões de euros. 
O aumento desta fonte de financiamento deveu-se à sua estabilidade (prazo de
contratação de um ano) e ao facto de as taxas serem inferiores às das restantes
fontes de financiamento.

O Grupo continua a ter como principal fonte de financiamento os recursos de Clientes,
apresentando um muito bom rácio (110,2%) de transformação em crédito.

Com o objectivo de monitorização de activos ilíquidos de balanço, o Grupo tem
estruturadas operações de securitização de créditos, no montante global de 440
milhões de euros, o que lhe permite a diversificação das fontes de financiamento,
através do recurso ao Eurosistema. 

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Mil €

Depósitos 2.149.812 2.197.273 (2,2)
Obrigações colocadas em Clientes 160.992 173.306 (7,1)
Recursos de Clientes no balanço(1) 2.310.804 2.370.579 (2,5)
Desintermediação(2) 577.807 444.489 30,0
Total 2.888.611 2.815.068 2,6

(1) Não considerando juros e outros ajustamentos. Em 2008, e para efeitos de comparativos, os Seguros de capitalização e PPR
geridos pelo Finibanco Vida não foram incluídos nesta rubrica.

(2) Inclui Seguros de capitalização, PPR, fundos de investimento, PPA e gestão de carteiras corrigidos de duplicações de registos
(depósitos de fundos de investimento, UP em carteira e outros). Em 2009, e para efeitos de comparativos, os Seguros de
capitalização e PPR geridos pelo Finibanco Vida foram incluídos nesta rubrica.

Recursos Totais de Clientes
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A estrutura de financiamento do Grupo e a monitorização e gestão diária dos níveis de
liquidez têm permitido ultrapassar, sem sobressaltos, as dificuldades sentidas no
mercado.

O Grupo Finibanco não recorreu à emissão de dívida com garantia do Estado.

Em Junho realizou-se, com sucesso, um aumento de capital de 115 milhões, para 175
milhões de euros, com um encaixe de 75 milhões de euros.

Solvabilidade

O rácio de solvabilidade (não incluindo o resultado líquido de 2009) situa-se em 11,9%
e o Core TIER I em 8,4%, calculados de acordo com o normativo do Banco de Portugal,
e aplicando-se o método padrão para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para
cobertura do risco de crédito e o método do indicador básico para cálculo de requisitos
para cobertura de risco operacional.

Os fundos próprios de base foram reforçados em 81,4 milhões de euros (+63,7%) e
os requisitos de fundos próprios aumentaram 5,7 milhões de euros (3%). 

Em Fevereiro de 2010 foi concretizada uma emissão de Valores Mobiliários Perpétuos
Subordinados, no montante de 15 milhões de euros, operação que é elegível para
efeitos de cálculo do TIER I. A sua consideração à data do final de 2009 teria produzido
um impacto positivo no rácio de solvabilidade, que passaria para 12,8%, com o TIER I
a situar-se em 9%.

Rating
Em 22 de Março de 2010 a agência de rating Fitch Ratings reafirmou para a participada
Finibanco, S.A. a notação de risco BBB- (Longo Prazo), revendo o outlook de estável
para negativo, o que se deve, segundo a Fitch, à pressão que o quadro actual da
economia portuguesa possa vir a exercer na rentabilidade e na qualidade dos activos
do Banco.

A mesma agência de rating confirmou, também, o rating de Curto Prazo em F3.

De acordo com a Fitch, o rating do Finibanco, S.A. reflecte os adequados níveis de
capital, bem como o nível confortável de provisionamento.

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Mil €

Fundos Próprios Elegíveis 296.120 176.777 67,5

De base 209.203 127.778 63,7
Complementares 104.728 63.889 63,9
Deduções (17.811) (14.890) 19,6
Requisitos de fundos próprios 198.951 193.238 3,0

Core Tier I 8,4% 5,3% 3,12 p.p.
Tier II 3,5% 2,0% 1,47 p.p.
Rácio de solvabilidade 11,9% 7,3% 4,59 p.p.

Fundos Próprios e Requisitos de Fundos Próprios
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2.9.2. Conta de Resultados

Produto Bancário

O Produto bancário ascendeu a 167,1 milhões de euros, correspondendo-lhe um
acréscimo de 27,4 milhões de euros (+19,6%) relativamente a Dezembro de 2008.

Mil €

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Valor %

Margem financeira 90.157 92.567 (2.410) (2,6)

Outros resultados correntes 76.922 47.132 29.790 63,2
Comissões líquidas e Outros 
proveitos líquidos 50.274 57.231 (6.957) (12,2)
Resultados em operações financeiras 26.648 (10.100) 36.747 -

Produto bancário 167.079 139.698 27.380 19,6

Provisões e Imparidades líquidas 49.583 82.369 (32.785) (39,8)
Crédito 48.325 29.992 18.333 61,1
Títulos 1.188 53.742 (52.555) (97,8)
Outros 70 (1.365) 1.436 -

Encargos de estrutura 113.443 114.684 (1.241) (1,1)
Gastos administrativos 103.937 105.190 (1.253) (1,2)
Amortizações 9.506 9.495 12 0,1

Resultados por equivalência
patrimonial    1.521 (208) 1.728 -
Resultados antes de impostos 5.573 (57.562) 63.135 (109,7)

Impostos sobre os lucros (1.104) 980 (2.084) -
Interesses minoritários (2.785) (997) (1.788) 179,3
Lucro consolidado do período 9.462 (57.545) 67.007 (116,4)

Demonstração de Resultados

Mil €

Δ%

31-12-2009 31-12-2008 Valor %

Margem financeira 90.157 92.567 (2.410) (2,6)
Intermediação financeira 82.547 84.341 (1.794) (2,1)
Custo amortizado 5.605 1.776 3.829 215,6
Rendimento de instrumentos 
de capital 2.006 6.450 (4.444) (68,9)

Margem Financeira

A Margem financeira, no montante de 90,2 milhões de euros, registou uma redução
líquida de 2,4 milhões de euros (-2,6%) relativamente a 2008, em consequência das
seguintes variações: 

A margem da intermediação financeira de 2009 continuou a ser afectada pela crise
financeira internacional, que se agudizou no quarto trimestre de 2008 e que provocou um
encarecimento no custo dos recursos, essencialmente dos depósitos, em comparação
com as taxas de mercado que registaram uma quebra brusca, situando-se a Euribor 3
meses em 0,7%, a 31 de Dezembro de 2009. A margem das operações activas também
foi afectada negativamente, na medida em que as operações de crédito estavam
maioritariamente indexadas às taxas de mercado, registando uma actualização mais rápida
que os recursos, constituídos em cerca de 80% por depósitos mais resistentes à baixa de
taxas.
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Não obstante o esforço desenvolvido no ajustamento do custo de funding às novas
taxas de mercado do financiamento junto do BCE, em substituição dos depósitos de
elevado montante, cujas taxas eram mais elevadas, e no ajustamento dos spreads nas
operações creditícias às novas condições de risco, não foi ainda possível contrariar o
comportamento negativo da margem financeira no ano 2009, embora no quarto
trimestre já se tenha registado o início da sua recuperação.

O Custo amortizado, que integra a Margem financeira, aumentou 3,8 milhões de euros,
em resultado da revisão de preçário e da redução significativa (cerca de 3,7 milhões de
euros em termos homólogos) das comissões pagas pela angariação de contratos de
crédito ao consumo. 

Os Resultados em operações financeiras ascenderam a 26,6 milhões de euros,
incorporando as mais-valias realizadas no trading. Em 31 de Dezembro de 2009 a
carteira de negociação era reduzida, situando-se em 7,2 milhões de euros.

As Comissões líquidas e os Outros proveitos líquidos situaram-se em 50,3 milhões de
euros, registando um decréscimo de 7 milhões de euros (-12,2%) face ao ano anterior.
Em 2008, esta rubrica incluía 1,6 milhões de euros da actividade seguradora. 
Em resultado da perda do controlo na sequência da venda de 50% do Finibanco Vida,
esta filial passou a ser registada como associada.

Os Outros proveitos líquidos incluem proveitos de 13,6 milhões de euros da venda de
50% do Finibanco Vida e da alienação de outras participações em associadas, dos quais
8,3 milhões de euros foram alocados ao reforço de imparidades para crédito. 

Em termos comparativos, as Comissões líquidas e os Outros proveitos líquidos relacionados
com a actividade bancária registaram um decréscimo de 7,2%, justificados pela diminuição
das comissões associadas à operação de securitização Aqua Finance N.º 2 (-1,8 milhões de
euros) e pelo contributo negativo da actividade de colocação de fundos de investimento e
corretagem, em resultado da crise financeira internacional, que ainda persiste.

Os proveitos relacionados com a prestação de serviços a Clientes tiveram um aumento
de 22,9% (+1,9 milhões de euros).

A actividade de cartões e meios de pagamento registou igualmente um desempenho
positivo, com um crescimento de 4,2%.

A área de retalho foi responsável por 88,1% do total das comissões e a da banca de
investimento por 11,9%. 

As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 49,6 milhões de euros,
correspondendo-lhes um decréscimo de 32,8 milhões de euros (-39,8%) face ao ano
anterior, dado que foram constituídas em 2008 imparidades para títulos, no montante
de 53,7 milhões de euros (1,2 milhões de euros em 2009), em consequência da grave
crise dos mercados financeiros. 

Em resultado da degradação da conjuntura económica, as Imparidades para crédito
situaram-se em 48,3 milhões de euros, registando um reforço de 18,3 milhões de euros
(+61,1% face a Dezembro de 2008), dos quais 8,3 milhões de euros estão associados
a uma imparidade adicional e de reforço de cobertura face à tendência de agravamento
de indicadores de risco de crédito.
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Os Encargos de estrutura diminuíram 1,2 milhões de euros (-1,1%), para o que
contribuiu a redução dos Gastos administrativos em 2,9 milhões de euros (-6,8%).

Os Custos com o pessoal registaram um acréscimo de 1,7 milhões de euros (+2,7%),
justificado essencialmente pelo crescimento da actividade do Finibanco Angola. 
Em 31 de Dezembro de 2009, o número de Colaboradores do Grupo ascendia a 1.531,
traduzindo-se num aumento de 31 elementos (+2,1%) face a 31 de Dezembro de 2008,
dos quais 27 no Finibanco Angola. Em 2009, foram abertos 4 novos Balcões, sendo um
em Portugal e 3 em Angola, passando a rede a dispor de 177 Balcões, dos quais 4 em
Angola.

Para o decréscimo dos Gastos Administrativos, em 6,8%, contribuíram as medidas
implementadas no programa de racionalização dos custos, iniciadas já em 2008.

As Amortizações situaram-se ao nível do exercício anterior, atingindo 9,5 milhões de
euros, com as componentes “imóveis e equipamento” a registar o maior crescimento
(0,2 milhões de euros).

Os Resultados de subsidiárias reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial
ascenderam a 1,5 milhões de euros e referem-se à apropriação do resultado do
exercício do Finibanco Vida.

O Cost to Income registou uma melhoria de 14,9 pontos percentuais, passando de
82,2% para 67,3%, em resultado do efeito conjugado do aumento do Produto Bancário
e da redução dos custos de estrutura.

O Resultado consolidado foi positivo de 9,5 milhões de euros, superior em 67 milhões
de euros ao obtido em Dezembro de 2008. 

Neste exercício, os resultados consolidados foram afectados;

negativamente:

• pelo aumento das Imparidades e das provisões para crédito, em 18,3 milhões de
euros;

• pela redução das Comissões e outros proveitos líquidos, de 7 milhões de euros, em
consequência da actividade dos fundos de investimento e corretagem;

• pela redução da margem relativa da intermediação financeira (-2,1%);

e positivamente:

• pela mais-valia de 12,2 milhões de euros resultante da venda de 50% do Finibanco
Vida;

• pelo bom desempenho dos custos de estrutura, sobretudo na actividade doméstica
(-1,1%);

• pelo bom desempenho da actividade em Angola.

Actividade Internacional 

O Finibanco Angola, apesar da sua curta existência, apresenta já volumes de negócio
e de resultados muito interessantes.
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Em 31 de Dezembro de 2009, o Crédito a Clientes bruto ascendia a 33,5 milhões de
euros (7,5 milhões de euros em 2008) e os Depósitos situavam-se em 42,5 milhões de
euros (19,6 milhões de euros em 2008).

O Resultado líquido do exercício de 2009 foi de 5,3 milhões de euros (3,3 milhões de
euros atribuíveis ao Grupo Finibanco), em contraposição com o resultado negativo de
1,4 milhões de euros no exercício anterior.

O Produto Bancário ascendeu a 13,1 milhões de euros (+11,6 milhões de euros face a
2008) e os Custos de estrutura atingiram 4,2 milhões de euros (+1,5 milhões de euros).

O Finibanco Angola dispõe de 4 Balcões, dos quais 3 abertos em 2009, e o quadro de
Colaboradores era composto por 52 elementos, mais 27 do que no final do exercício
precedente. 

Para 2010 está prevista a continuação do plano de expansão da Rede de Balcões em
Angola.

Indicadores de referência do Banco de Portugal

O quadro abaixo integra os indicadores de referência, de acordo com a Instrução 
n.º 16/2004 do Banco de Portugal.

(a) De acordo com a definição constante da Carta Circular n.º 99/2003 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 n.º 16/2004 do Banco de Portugal (deduzidas as Recuperações de crédito

e juros abatidos ao activo).

Indicadores de referência do Banco de Portugal

1. Solvabilidade

Rácio de adequação de fundos próprios 
Finibanco-Holding, SGPS S.A. (consolidado) 11,9% 7,3%
Finibanco, S.A. 11,7% 9,9%

Rácio de adequação de fundos próprios de base 
Finibanco-Holding, SGPS S.A. (consolidado) 8,4% 5,3%
Finibanco, S.A. 8,2% 6,8%

2. Qualidade do Crédito

Crédito com incumprimento(a)/Crédito total 4,7% 3,3%
Crédito com incumprimento, 
líquido(b)/Crédito total, líquido(b) 1,4% 1,2%
3. Rentabilidade

Resultados antes de impostos/Activo líquido médio 0,2% -1,9%
Produto bancário(c)/Activo líquido médio 5,5% 4,6%
Resultados antes de impostos/Capitais próprios
líquido médio 3,0% -29,9%
4. Eficiência

Custos de funcionamento(c)

+ amortizações/Produto bancário(c) 67,3% 82,2%
Custos com o pessoal 
+ amortizações/Produto bancário(c) 37,7% 44,4%

31-12-2009 31-12-2008

“O Finibanco Angola
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No final do exercício em análise, o activo líquido do Finibanco Holding situava-se em
283,2 milhões de euros, registando um acréscimo de 4,5%, face a Dezembro de 2008. 

Este crescimento resulta, essencialmente, do aumento das rubricas Investimentos em
filiais e associadas, em 13,1 milhões de euros, e Outros Activos em 25,2 milhões de
euros.

A carteira de títulos registou uma diminuição de 26,4 milhões de euros, situando-se em
12,9 milhões de euros (4,6% do total do activo).

Em Junho de 2009 realizou-se, com sucesso, um aumento de capital de 115 para 175
milhões de euros, com um encaixe de 75 milhões de euros.

No decurso do exercício procedeu-se ao aumento do capital social da Participada
Finibanco, S.A., no montante de 40 milhões de euros, e do Finibanco Angola, em 4,4
milhões de euros.

Procedeu-se ainda à dissolução e liquidação da Fini International Luxembourg, S.A. e à
alienação, em Setembro, de parte da participação detida na PRIO, passando o Finibanco
Holding a deter 2,5% do capital desta sociedade (era detentor de 20%) com o seu
consequente registo em Activos financeiros disponíveis para venda (2,2 milhões de
euros).

Em Dezembro de 2009 foi realizada uma parceria na área dos seguros e assurfinance
com o Grupo Mapfre, nos termos da qual se alienou 50% do capital social do
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A., e se transferiu o controlo desta
subsidiária. Desta parceria resultou um encaixe financeiro inicial de 10 milhões de
euros e verificar-se-á um encaixe posterior, de cerca de 5 milhões de euros, variável
em função do cumprimento do plano de negócio estabelecido. Por força da perda
do controlo desta sociedade, a mesma passou a estar registada em Associadas.

O financiamento por capitais alheios diminuiu 77 milhões de euros face ao período
homólogo, em consequência da venda de grande parte da carteira de títulos e do
encaixe proveniente do aumento de capital realizado em Junho de 2009.

Os capitais próprios registaram um acréscimo de 21,9 milhões de euros (+14,1%), por
força do aumento de capital (75 milhões de euros) e da incorporação do resultado
negativo de 2008, no montante de 53,2 milhões de euros.

A Margem financeira foi negativa de 0,3 milhões de euros. Esta rubrica inclui dividendos
recebidos das empresas Participadas (Finivalor e Finicrédito), no montante de 3,6
milhões de euros (-4,8 milhões face a 2008).

O custo do financiamento da actividade foi de 4,8 milhões de euros, situando-se 3,6
milhões de euros abaixo do ocorrido em 2008, em consequência da redução do
montante do financiamento (77 milhões de euros) e da baixa das taxas de juro.

Os Resultados em operações financeiras ascenderam a 8,2 milhões de euros,
incorporando as mais-valias realizadas nos negócios de mercado de capitais.
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As Comissões líquidas foram negativas de 552 mil euros e os Outros proveitos líquidos
positivos em 8,6 milhões de euros, evidenciando conjuntamente um acréscimo de 7,9
milhões de euros mil euros face ao período homólogo. 

Os Outros proveitos líquidos incorporam o resultado das vendas das participações, no
montante de 6,7 milhões de euros.

As Provisões e imparidades líquidas ascenderam a 725 mil euros, das quais 873 mil
euros foram afectas à carteira de títulos. Em 2008 haviam sido constituídas imparidades
para títulos no montante de 53,7 milhões de euros, em consequência da grave crise
verificada nos mercados financeiros. 

Os Encargos de estrutura aumentaram 193 mil euros (+30,3%), em resultado do
acréscimo ocorrido nos gastos administrativos, que cresceram 144 mil euros, face ao
ano anterior.

Para o Resultado do exercício positivo de 14,5 milhões de euros (+67,7 milhões de
euros face a 2008), contribuíram significativamente:

• a venda de parte substancial da carteira de títulos (8,2 milhões de euros);

• o ganho de 6,7 milhões de euros obtido na venda e liquidação de participações;

• os dividendos recebidos de filiais, no montante de 3,6 milhões de euros (-3,7 milhões
face a 2008).

3. Finibanco-Holding, SGPS S.A.Relatório e Contas 09 – Volume I 87



Finibanco-Holding, SGPS S.A.



Relatório e Contas 09 – Volume I

4Participadas

4. Participadas 89
4.1. Finibanco, S.A. 90
4.2. Finibanco Angola, S.A. 93
4.3. Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A. 96
4.4. Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. 100
4.5. Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. 102
4.6. Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. 103
4.7. Fini International Luxembourg, S.A. 105
4.8. Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. 105



Já o Crédito à habitação registou um crescimento de 4,2%, representando cerca de
12,4% da Carteira total de Crédito. Por sua vez, o Crédito a particulares para outras
finalidades apresentou um decréscimo de 1,9% e o Crédito a empresas diminuiu 1,6%.

O Rácio de Crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido de créditos totalmente
provisionados) passou a representar 2,1 % do Crédito total (era 1,7% em Dezembro de
2008) e o grau de Cobertura por provisões situa-se agora em 114,4%.

O total de Recursos de Clientes aumentou 27,1 milhões de euros face ao período
homólogo (+1%) por via do bom desempenho da actividade de desintermediação, que
aumentou 133,3 milhões de euros, em resultado da recuperação dos mercados e da
confiança manifestada pelos nossos Clientes nos activos geridos pelo Grupo Finibanco.

Os Depósitos de Clientes registaram um decréscimo de 3,4% face a Dezembro de
2008, em consequência de terem sido substituídos, em parte, por outras formas de
financiamento com taxas mais atractivas, designadamente as obtidas com recurso ao
Eurosistema.

4.1. Finibanco, S.A.

No final do exercício, o Activo líquido do Finibanco ascendia a 3.051 milhões de euros,
correspondendo-lhe um acréscimo de 1,8% (+54,2 milhões de euros) face a Dezembro
de 2008.

A Carteira de títulos detidos para negociação decresceu 46% (-6,2 milhões de euros),
enquanto os Activos financeiros ao justo valor e disponíveis para venda cresceram
29,7% (+11,6 milhões de euros) face ao ano anterior. 

Em termos líquidos, os Activos tangíveis e intangíveis registam um decréscimo de 4,8
milhões de euros.

A Actividade creditícia, líquida de provisões, também evoluiu negativamente (-1,9%), ou
seja, 44,6 milhões de euros, em termos líquidos. 

A Carteira de crédito bruta registou um decréscimo de 27,1 milhões de euros,
correspondente a 1%. Este comportamento decorre do abrandamento da actividade
económica em Portugal e ainda do esforço que tem vindo a ser feito pelo Banco com
vista à gestão mais criteriosa do crédito face às condições económicas adversas.
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4. Participadas

1. Particulares 685.647 681.776 0,6
Habitação 287.081 275.395 4,2
Outros créditos 398.566 406.380 (1,9)
2. Empresas 1.635.589 1.662.026 (1,6)

Total 2.321.236 2.343.802 (1,0)

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Δ%

Mil €

Crédito a Clientes
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O Finibanco continua a ter nos Recursos de Clientes (75% do total do Activo) a sua
principal fonte de financiamento da actividade, apresentando um muito bom rácio
(101,4%) de transformação de recursos em crédito.

Os Recursos de outras Instituições de crédito diminuíram 21,4 milhões de euros face
a 31 de Dezembro de 2008 (-21,0%), para o que contribuíram os que foram obtidos
junto do Eurosistema, que ascendiam a 190 milhões de euros (6,2% do total do Activo)
no final do ano 2009. 

Os Capitais próprios aumentaram 34,3 milhões de euros face a 31 de Dezembro de
2008, em consequência do aumento de capital realizado em Agosto de 2009, no
montante de 40 milhões de euros. O capital social passou, assim, de 120 milhões para
160 milhões de euros.

O reforço dos Capitais próprios permitiu que o Rácio de solvabilidade se situe agora em
11,7% e o Core TIER I em 8,2% (calculados de acordo com o normativo do Banco de
Portugal, aplicando-se o método padrão para o cálculo dos requisitos de Fundos
próprios, para Cobertura do risco de crédito, e o método do indicador básico, para
cálculo de requisitos para Cobertura de risco operacional).

Os Fundos próprios de base foram reforçados em 33,3 milhões de euros (+24,9%),
enquanto os requisitos de Fundos próprios aumentaram 6 milhões de euros (3,8%).

Em Fevereiro de 2010 foi concretizada uma emissão de Valores Mobiliários Perpétuos
Subordinados, no montante de 15 milhões de euros, operação elegível para efeitos de
cálculo do TIER I. Se a mesma houvesse sido feita à data do final de 2009 teria tido um
impacto positivo no rácio de solvabilidade, que passaria para 12,8%, com o TIER I a
situar-se em 9%.

O Produto bancário foi inferior ao registado em 2008, em 2,6 milhões de euros (-2,3%),
por força do acréscimo ocorrido na rubrica de Resultados em operações financeiras
(+21,1 milhões de euros) que não foi suficiente para cobrir a diminuição registada em
Comissões e Outros proveitos líquidos (-19,8 milhões de euros).

Depósitos 2.123.400 2.197.236 (3,4)
Obrigações colocadas 
em Clientes 164.682 170.982 (3,7)
Recursos de Clientes 
no balanço(1) 2.288.081 2.368.218 (3,4)
Desintermediação(2) 577.807 444.489 30,0
Total 2.865.889 2.812.707 1,9

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

(1) Não considerando juros e outros ajustamentos. Em 2008, e para efeitos de comparativos, os Seguros de capitalização e PPR
geridos pelo Finibanco Vida não foram incluídos nesta rubrica.
(2) Inclui Seguros de capitalização, PPR, fundos de investimento, PPA e gestão de carteiras corrigidos de duplicações 
de registos (depósitos de fundos de investimento, UP em carteira e outros). Em 2009, e para efeitos de comparativos, 
os Seguros de capitalização e PPR geridos pelo Finibanco Vida foram incluídos nesta rubrica.
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A Margem financeira, no montante de 70,7 milhões de euros, registou uma redução
de 3,9 milhões de euros (-5,2%), em consequência das seguintes variações:

A margem da Intermediação financeira continuou a ser afectada pela crise financeira
internacional, que se agudizou no quarto trimestre de 2008 e que provocou um
encarecimento no custo dos recursos, essencialmente dos depósitos, em comparação
com as taxas de mercado que caíram bruscamente, situando-se a Euribor a 3 meses
em 0,7% em 31 de Dezembro de 2009. A margem das Operações activas também 
foi afectada negativamente, uma vez que as Operações de crédito, que estavam
maioritariamente indexadas às taxas de mercado, tiveram uma actualização mais rápida
do que os recursos e estes eram constituídos em cerca de 75% por depósitos mais
resistentes à baixa de taxas.

Não obstante o esforço desenvolvido no ajustamento do custo de funding às novas
taxas de mercado, o recurso ao financiamento junto do BCE em substituição dos
depósitos de montante elevado, cujas taxas eram mais altas, e o ajustamento dos
spreads nas operações creditícias às novas condições de risco, não foi ainda possível
contrariar o comportamento negativo da margem financeira no exercício a que nos
reportamos, embora no quarto trimestre já se tenha iniciado a sua recuperação.

O Custo dos recursos remunerados registou uma diminuição de 150 pontos
percentuais, situando-se em termos médios anuais em 2,96%, enquanto as aplicações
remuneradas tiveram um recuo de 180 pontos percentuais, traduzindo-se numa
redução da margem em cerca de 30 pontos percentuais.

O Custo amortizado, que integra a Margem financeira, aumentou 1,4 milhões de euros,
em resultado da revisão de preçário.

A rubrica Rendimento em instrumentos de capital diminuiu 2,3 milhões de euros, em
consequência de evolução idêntica verificada na carteira de títulos de acções, que em
31 de Dezembro de 2009 se situava em 3,7 milhões de euros.

Os Resultados em operações financeiras ascenderam a 16,9 milhões de euros,
incorporando as mais-valias realizadas na actividade de trading. A carteira de negociação
diminuiu, situando-se em 7,3 milhões de euros.

As Comissões líquidas e os Outros proveitos líquidos situaram-se em 23,6 milhões de
euros, patenteando um decréscimo de 19,8 milhões de euros (-45,6%) face ao ano
anterior. Em 2008, esta rubrica incluía os resultados de operações não recorrentes de
venda de diversos activos, pelo que a sua não consideração evidencia um recuo de 3,6
milhões de euros (-13,6%) em 2009. 

As Comissões líquidas decresceram 5%, situação justificada, em parte, pela diminuição
da actividade de investimento, destacando-se as comissões associadas aos fundos de

Margem financeira 70.734 74.617 (3.884) (5,2)

Intermediação financeira 60.564 63.595 (3.031) (4,8)
Custo amortizado 8.326 6.914 1.411 20,4
Rendimento de instrumentos de capital 1.844 4.108 (2.265) (55,1)

31-12-2009 31-12-2008 Valor %

Δ
Mil €
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investimento e à montagem de empréstimos obrigacionistas. A actividade de retalho,
em resultado da degradação da conjuntura económica, também registou um
decréscimo em algumas componentes, com realce para as associadas a garantias e
avales e operações com o estrangeiro.

As componentes que apresentaram comportamentos mais positivos foram as
relacionadas com transferências de valores, cartões e ATM.

As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 28,9 milhões de euros,
correspondendo-lhes um acréscimo de 9 milhões de euros (+45,2%) face ao ano
anterior. As provisões para crédito registaram um incremento de 11,2 milhões de euros
face a 2008 (+65,6%), em consequência da degradação da conjuntura económica, que
fez aumentar as dificuldades dos Clientes na regularização das suas responsabilidades.
As provisões para títulos foram reforçadas em 0,3 milhões de euros (4,1 milhões de
euros em 2008). 

Os Encargos de estrutura situaram-se ligeiramente acima do verificado no exercício anterior
(+0,4%), para o que contribuiu o recuo de 1,9 milhões de euros (-5,5%) dos outros gastos
administrativos, que não foi suficiente para compensar os aumentos verificados nos custos
com o pessoal e nas amortizações de, respectivamente, 3,4% e 5,2%. 

Os Custos com o pessoal aumentaram 1,8 milhões de euros (+3,4%), embora o número
de Colaboradores tenha diminuído em 3, situando-se em 1.293. No final de 2009, a Rede
Tradicional era constituída por 173 Balcões, um dos quais aberto no exercício. 

Os Gastos Administrativos tiveram um decréscimo de 5,5%, correspondentes a uma
diminuição de 1,9 milhões de euros, para o que contribuíram as medidas implementadas
no programa de racionalização dos custos, iniciado em 2008.

O Cost to Income registou um agravamento de 2,3 pontos percentuais, passando de
83% para 85,2%, em resultado do comportamento do Produto Bancário.

O Resultado líquido negativo de 9,7 milhões de euros, obtido no exercício de 2009, foi
muito influenciado:

• pelo aumento das Imparidades e provisões para crédito, em 11,2 milhões de euros;

• pela redução da margem relativa da Intermediação financeira (-4,8%).

De destacar, contudo, o bom desempenho dos custos de estrutura, em consequência
das medidas implementadas no programa de racionalização de custos ainda em curso.

4.2. Finibanco Angola, S.A.

O Finibanco Angola, S.A., Banco de direito angolano constituído em Setembro de 2007,
iniciou a sua actividade no segundo semestre de 2008, motivo pelo qual todas as análises
comparativas que se façam terão de ter em conta este facto. Assim, estando-se a
efectuar comparações com o período homólogo anterior, estaremos a comparar um ano
completo de actividade (2009) com a correspondente à segunda metade de 2008.

No período em análise, o Finibanco Angola teve um crescimento muito acentuado a
vários níveis, reflectido na quase totalidade da actividade desenvolvida.

4. Participadas
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O aumento de capital de 740 para 1.332 milhões de kwanzas (de 7 milhões para 10
milhões de euros), inteiramente subscrito e realizado, que ocorreu durante o ano 2009,
revelou-se de extrema importância. O Banco ficou, assim, financeiramente mais estável
e apto para fazer face ao seu plano de crescimento e expansão, que começou em 2009. 

Assim, a somar ao Balcão-sede, situado na Marginal de Luanda, procedeu-se à abertura de
três novos Balcões, dois deles também situados em Luanda (Mulemba e Viana) e um outro
no Huambo, concretizando-se desta forma a pretensão que tínhamos de chegar cada vez
mais perto dos nossos Clientes e de lhes disponibilizar a excelência dos nossos serviços.

No início de 2010, procedeu-se à abertura de um Centro de Empresas, de forma a
prestar um apoio mais especializado a este segmento de mercado. Encontram-se em
vias de conclusão as obras do Balcão de São Paulo (Luanda), prevendo-se que a sua
inauguração ocorra durante o mês de Abril. No decurso deste ano estão agendadas as
aberturas de mais cinco Balcões, três em Luanda (Sagrada Família, Morro Bento e
Aeroporto) e dois nas províncias do Lobito e do Lubango.

O nível de acesso da sociedade angolana aos serviços bancários tem registado um
incremento exponencial e este facto fica também patenteado na subida de 372% do
número dos nossos Clientes durante o exercício em análise e não terá sido apenas
resultante do aumento do número de Balcões.

Outro forte indicador deste facto espelha-se na adesão dos angolanos ao uso da Rede
Multicaixa, confirmada pela cada vez mais forte utilização do cartão Multicaixa como
meio de pagamento.

Clientes particulares 2.454 463
Clientes empresa 544 172
Total 2.998 635

31-12-2009 31-12-2008

Cartões Multicaixa activos 1.795 266
Percentagem de adesão 60% 42%
Número de transacções 18.011 504
Valor das transacções (Mil €) 1.287 33

31-12-2009 31-12-2008

ATM activas 7 2
Valores dispensados (Mil €) 13.685 560

31-12-2009 31-12-2008

Em matéria de crédito, o Rácio de Transformação, que evoluiu de 59% para 80%, revela que
o Finibanco Angola está apostado em apoiar o crescimento da economia daquele país, na
medida em que por cada milhão de recursos captados concedeu crédito no valor de 800 mil.

O crédito concedido, de forma selectiva e criteriosa, destinou-se maioritariamente a
empresas, na sequência da aposta em criar as condições necessárias para que estas
constituam o motor do desenvolvimento económico do país, de forma a diminuir
rapidamente a sua excessiva dependência das importações. 
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Crédito concedido 28.053 5.482 6.754 741
Crédito por assinatura 5.427 521 402 0
Total 33.480 6.003 7.156 741

Empresas Particulares Empresas Particulares

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

As operações de crédito em moeda estrangeira, que representavam 80% do total do
crédito concedido, passaram a representar apenas 52% em 2009, indo desta forma ao
encontro da política do governo que pretende afastar gradualmente o dólar americano
da economia angolana.

Conta corrente 6.794 6.471 71 2.451
Financiamento 1.805 5.278 1.052 1.959
Rendas 5.319 5.708 10 1.783
Descobertos 2.155 4 138 32
Total 16.073 17.462 1.271 6.224

Moeda Moeda Moeda Moeda 
nacional estrangeira nacional estrangeira

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

O mesmo se constata quando se analisa a Carteira por tipos de crédito, verificando-se
que 76% do crédito concedido se destinou a investimento e ao apoio de tesouraria.

Crédito automóvel 900 202
Construção 1.215 1.465
Consumo 2.915 92
Produtos prestígio 37 34
Habitação 231 49
Importação 0 1.097
Investimento 6.793 1.097
Tesouraria 19.122 2.971
Outros 2.320 489
Total 33.535 7.495

31-12-2009 31-12-2008

Durante o ano 2009, a Carteira de depósitos teve um crescimento muito elevado,
registando-se um equilíbrio na distribuição entre as duas componentes por força do
facto de as nossas taxas de depósitos a prazo se mostrarem competitivas.

Depósitos à ordem 10.141 10.907 2.717 1.885
Depósitos a prazo 10.151 11.322 2.759 5.297
Total 20.292 22.229 5.476 7.182

Empresas Particulares Empresas Particulares

31-12-2009 31-12-2008

Mil €
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Carteira de Crédito por Segmento

Carteira de Crédito por Tipo de Produto e Moeda

Carteira de Depósitos por Segmento

Carteira de Crédito por Tipo de Crédito

Mil €



A tendência de aumento das operações em moeda nacional, registada no crédito,
também se verifica nos depósitos, o que leva a concluir que os depositantes já
“confiam” mais no kwanza para efectuarem as suas poupanças. Os depósitos em
moeda estrangeira, que representavam 84% da totalidade dos depósitos, baixaram
para 63%, espelhando a queda da “dolarização” da economia.
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Depósitos à ordem 11.713 9.336 1.630 2.972
Depósitos a prazo 3.845 17.628 445 7.611
Total 15.558 26.964 2.075 10.583

Moeda Moeda Moeda Moeda 
nacional estrangeira nacional estrangeira

31-12-2009 31-12-2008

Mil €

O lucro do exercício cifrou-se em cerca de 5,3 milhões de euros, contribuindo com 3,3
milhões de euros para o lucro consolidado atribuível aos Accionistas do Finibanco Holding.

4.3. Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A.

A crise financeira e económica, a que nos referimos por diversas vezes, teve repercussões
significativas no consumo, no emprego, no rendimento disponível, na poupança e nas
expectativas de curto e médio prazos dos diversos agentes económicos. 

Tendo por referência os dados disponibilizados pela Associação das Empresas de
Crédito ao Consumo, em 2009 o crédito total regrediu cerca de 17,3%, correspondente
a pouco menos de mil milhões de euros. Este indicador já havia regredido 5,1% em
2008, como consequência da crise que se iniciou na parte final desse ano. 

Particularizando para os segmentos onde a Finicrédito actua, no denominado crédito
clássico, poderemos concluir que a dimensão do mercado passou de 2.865 milhões de
euros em 2007 para 2.697 milhões em 2008 e cifrou-se em 2.109 milhões no exercício
a que nos reportamos. A contracção do mercado, que tinha sido de 5,9% em 2008,
atingiu 21,8% em 2009.

A Associação das Empresas de Leasing, a ALF, por seu turno, evidencia também uma
quebra no mercado do leasing mobiliário, na ordem dos 33%.

Outro aspecto que afectou particularmente a actividade da empresa foi a contínua
pressão sobre o crédito em incumprimento.

Estes factores macroeconómicos condicionaram fortemente a actividade e os
resultados da empresa que teve, também neste exercício, de utilizar medidas
excepcionais para obter o seu equilíbrio económico.

A actividade da Finicrédito desenvolveu-se essencialmente em Portugal, uma vez que,
por haver sido descontinuada a actividade comercial da Sucursal na Roménia, esta se
limitou a gerir a carteira de crédito existente.

Nos termos do programa estabelecido, a Finicrédito concentrou os seus esforços na
implementação de mudanças da estratégia e das políticas comercial, de risco e de
controlo e gestão de crédito. Em paralelo, foram também estabelecidos equilíbrios nos
sistemas informáticos e nos processos operacionais internos.
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Em consequência dos factores externos e internos referidos, a actividade desenvolvida
em 2009 caracterizou-se, essencialmente, pela evolução negativa da produção de
carteira de crédito e pela evolução positiva nos seus aspectos mais estratégicos e
estruturantes a médio prazo.

A evolução negativa da produção de nova carteira de crédito foi de 33%, o que provocou um
decréscimo de 20 milhões de euros na carteira de crédito total, correspondentes a 5,9%. 

Não obstante, as referidas alterações internas relacionadas com a implementação das
mudanças de estratégia e de política revelaram-se francamente positivas, com especial
incidência no perfil que se pretendia para o novo negócio, designadamente no seguinte:

• os contratos em Leasing aumentaram 141%, representando no final do ano 33% do
total da produção;

• a produção do produto «crédito» passou a significar 64%, contra 88% em 2008;

• o segmento de financiamento automóvel representou 77% da produção, quando era
de 81%;

• a nova área de financiamento a equipamentos em Leasing já representa 14% da
produção total de crédito;

• o Crédito Pessoal desceu a sua quota de 7% para 0% e o Crédito Lar de 11% para 9%;

• cerca de 10% da nova produção foi originada em novas parcerias e 67% em parceiros
de média ou grande dimensão, designadamente em Grupos de retalho nacionais ou
regionais;

• a produção oriunda dos Balcões do Finibanco aumentou 2% e representou 17% da
produção total. Em 2008 este indicador era de 12%;

• a qualidade do negócio angariado pelos pontos de venda melhorou significativamente,
atendendo ao rating que lhes é determinado, através de métodos estatísticos baseados
em função da produção angariada nos períodos anteriores.

As políticas rigorosas de controlo do risco de crédito fizeram-se sentir na produção de
novos contratos. Foram recebidas e analisadas 25.341 propostas de financiamento, no
montante global de 302,4 milhões de euros. Da quantidade de propostas recebidas,
cerca de 63,8% respeitaram a financiamento para viaturas, 30,5% para bens ou
serviços do segmento lar e 5,7% para bens de equipamentos diversos, destinados ao
sector produtivo. Em termos de valor aportado pelas propostas, poderá concluir-se que
cerca de 71,0% se referiu a financiamento de viaturas, 5,0% a bens ou serviços para
o lar e 24,0% para bens de equipamento.

A área de recuperação de crédito esteve particularmente activa em termos de alterações
que se efectuaram ao longo do ano e que resultaram num maior índice de recuperação. 

A cobrança de contratos delinquentes, correspondentes a contratos com menos de três
prestações em mora, que é efectuada por equipas de telecobradores, atingiu performances
próximas dos 77%, no final do ano, com um ganho de eficiência superior a 50%. Os
contratos em default, correspondentes a contratos com três ou mais prestações em mora,
também viram o seu índice de recuperação aumentado de forma significativa, para valores
um pouco acima dos 40%.
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Como forma de recuperação mais célere de valores em mora, foi dada uma especial
atenção à política de recuperação de bens, especialmente de viaturas, tendo no
exercício sido recuperadas 1.307 e vendidas 1.333, pelo montante global de 6,3 milhões
de euros.

O aumento de eficiência na área de recuperação de crédito resultou, naturalmente,
das alterações estruturais que se verificaram e, muito especialmente, da introdução
de novas políticas e tecnologias.

Em matéria de estrutura orgânica, a área comercial, que era composta por dois ramos
perfeitamente definidos, com funções e direcção diferentes (ramo de consumo e ramo
profissional), foi fusionada numa única estrutura e esta reorganização provocou também
alterações ao nível das estruturas regionais. 

As estruturas de apoio comercial, nomeadamente o marketing e o desenvolvimento de
novos produtos, foram reforçadas em termos de recursos humanos, sendo assim
possível criar-se bases de desenvolvimento do produto de renting e disponibilizar
serviços associados. Este novo produto foi desenvolvido em parceria com a Leaseplan,
que assegura a prestação dos serviços associados ao renting, bem como a compra
das viaturas no fim dos contratos. 

A área de operações foi também objecto de alterações estruturais, sendo a mais
relevante a passagem das funções de análise e decisão de crédito para o Gabinete de
Risco. 

O Gabinete de Risco, que tinha como responsabilidade acompanhar o risco aportado
pelos diversos pontos de venda, propor políticas de crédito, implementar os modelos
de scoring e acompanhar a evolução do risco de crédito, passou a ter também a
responsabilidade total pela análise e decisão de crédito. Esta alteração foi proporcionada
pela criação de estruturas adequadas no Finibanco Holding, no que respeita ao
acompanhamento dos diversos riscos a nível de todo o Grupo Financeiro.

Na recuperação de crédito extinguiram-se alguns núcleos e criaram-se outros, muito
mais focados na cobrança de valores no início do processo de recuperação. 

Em simultâneo, conseguiu-se estabilizar o processo de funcionamento do software
base da empresa, com a implementação de um conjunto de alterações e
funcionalidades há muito desejadas. Por outro lado, foi estabelecido um programa para
a implementação de novas ferramentas informáticas, denominado “Finismart” com o
objectivo de:

• melhorar os processos internos nas áreas operacionais, de risco e de recuperação de
crédito;

• disponibilizar aos parceiros de negócios ferramentas de acesso rápido e fácil à
empresa, possibilitando uma melhor interacção e disponibilizando aos Clientes
ferramentas de acesso, de transacção e de informação mais directas e adequadas;
novas funcionalidades na área de gestão do risco de crédito e indicadores de gestão
de forma mais rápida e automatizada.

Foram ministradas diversas acções de formação, destinadas a todos os Colaboradores
da empresa, mas com especial relevo aos que integram a área comercial. O número de
horas de formação foi incrementado em 71%, comparativamente com o ano transacto.
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Quanto aos aspectos económicos e financeiros, em 2009 o financiamento da actividade
da Sociedade foi feito maioritariamente por recurso ao endividamento bancário. A operação
de titularização Aqua Finance N.º 2 continuou a ser amortizada e chegou ao montante
mínimo para o exercício da clean-up-call, a qual será executada no início de 2010.

Em meados do ano efectuou-se uma operação de titularização sintética, a Aqua Finance
N.º 3, que transformou a carteira de crédito em activos disponíveis para serem utilizados
junto do Banco Central Europeu. A operação de desconto dos títulos foi efectuada
através do Finibanco e possibilitou a obtenção de fundos a taxas de juro bastante
competitivas.

O activo líquido registou um decréscimo de 4,5%, tendo atingido, no final do ano, o
montante de 326 milhões de euros. Cerca de 85% desse valor corresponde à rubrica
de crédito concedido a Clientes, cujo valor ascende a cerca de 277 milhões de euros.
A carteira de crédito existente no mercado externo atingiu 1,8 milhões de euros.

A política de constituição de provisões manteve-se adequada ao volume de crédito
em mora, de acordo com critérios prudenciais conservadores. No final do ano, as
provisões constituídas, quando comparadas com o montante de crédito vencido com
mais de 3 meses, permitiram um rácio de cobertura de 148%.

Cerca de 91% do passivo é constituído por dívidas de financiamento da actividade, no
total de 264 milhões de euros.

Durante o ano, os capitais próprios da Sociedade observaram um reforço de 890 mil
euros, resultante do registo dos impactos relacionados com o fundo de pensões e com
impostos diferidos. Considerando a alocação dos resultados obtidos em 2008, bem como
as variações patrimoniais registadas, os capitais próprios observaram um crescimento de
190 mil euros, influenciado pela política de distribuição de dividendos. Assim, no final do
ano os capitais próprios da Sociedade totalizavam 34,1 milhões de euros.

Tendo em conta o valor ponderado dos activos da Sociedade, bem como os fundos
próprios existentes, obteve-se um rácio de solvabilidade de 15,8%.

A diminuição do valor da carteira de crédito e das taxas de juro activas provocou uma
descida da margem financeira em cerca de 7,6%, equivalente a 1,5 milhões de euros.
De salientar que as taxas de juro passivas também observaram uma descida
significativa, que possibilitou a redução dos encargos financeiros em cerca de 3,7
milhões de euros. Os resultados não financeiros observaram uma redução de 2,2
milhões de euros, correspondente a 35,6%, quando comparado com o período
homólogo. Esta redução deveu-se à diminuição das comissões recebidas da operação
de titularização Aqua Finance N.º 2, que se encontra no período normal de amortização.

O produto bancário diminuiu cerca de 14,3%, atingindo o montante de 22,4 milhões de
euros. 

Os encargos de estrutura, correspondentes a 53,7% do produto bancário, sofreram
uma redução de 9,0% em relação ao ano 2008 e incluem os custos de 192 mil euros
relativos à sucursal da Sociedade na Roménia.

As provisões constituídas no ano registaram, em termos líquidos, uma redução de
19,9%, correspondente a cerca de 2,3 milhões euros, e o peso deste indicador no
produto bancário é de cerca de 42,2%. 
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Os resultados antes de impostos ascenderam a 911 mil euros, ou seja 4,1% do produto
bancário. O Resultado Bruto obtido em Portugal foi de 996 mil euros, enquanto a
actividade da sucursal romena registou um prejuízo de 85 mil euros.

Os impostos sobre o rendimento atingiram o montante de 211 mil euros, sendo que
41 mil euros correspondem a impostos correntes e os restantes 170 mil euros a
impostos diferidos. 

Como consequência, o resultado líquido da actividade da Sociedade em 2009 foi de 700
mil euros.

A rentabilidade média dos fundos próprios foi de 2,1%, em termos líquidos, e de 2,7%,
em termos brutos.

O resultado líquido apurado por acção foi de 2,33 cêntimos.

Para o exercício de 2010 procurar-se-á a consolidação das linhas estratégicas definidas
no segundo semestre de 2008, pese embora os grandes condicionalismos existentes
a nível legislativo e do mercado de crédito, no que respeita à sua dimensão e maior
concorrência.

Na área comercial e no segmento automóvel, irá prosseguir-se a aposta nos parceiros
com grande grau de profissionalismo, de dimensão regional, ou mesmo nacional, que
vendam essencialmente viaturas novas ou semi-novas, incrementando o nível de
serviços integrados nessas parcerias e nos contratos.

O segmento de equipamentos terá o seu foco no financiamento, orientado para uma
óptica de incorporação de serviços de valor acrescentado, das Pequenas e Médias
Empresas, desde que se insiram em áreas de actividade com grande potencial de
crescimento.

O segmento lar terá de ser reavaliado, por questões de rentabilidade, tendo em
consideração o risco associado, o volume individual do crédito, os prazos médios, os
custos operacionais e a legislação que entrou em vigor no início de 2010.

Por último, irá prosseguir-se o desenvolvimento de programas de redução de custos,
através da utilização de sinergias ainda existentes a nível do Grupo Finibanco.

4.4. Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A.

O ano 2009 iniciou-se ainda num cenário de crise financeira com efeitos de contágio à
economia real a nível global, resultando num acentuado abrandamento do crescimento
económico e num crescendo de dúvidas e de opiniões diversas sobre o momento em
que terminaria a recessão mundial.

Neste quadro, foi com naturalidade que ainda se assistiu a fortes resgates nos fundos
de investimento, durante os primeiros meses do exercício, com reflexos nos volumes
sob gestão e, obviamente, no comissionamento efectuado pela Sociedade.

Assim, durante o ano 2009, a Finivalor preocupou-se em recuperar das quedas nos
volumes de gestão, ocorridas no ano anterior, e achou não ser oportuno pensar no
lançamento de novos produtos. Os efeitos da crise mundial económica e financeira
foram devastadores para a actividade dos fundos de investimento e, naturalmente, 
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a Finivalor não escapou ao enorme fluxo de resgates, iniciados em 2008 e que se
estenderam pelos primeiros meses de 2009.

Do que fica dito resulta que a evolução dos valores líquidos globais dos fundos geridos
pela Finivalor reflectiu essa preocupação, tendo-se a actividade da empresa
caracterizado por uma significativa recuperação dos montantes sob gestão, após a
referida forte retracção verificada em 2008.

O valor líquido global do fundo imobiliário aberto Finipredial atingiu 282,8 milhões de
euros, um crescimento de cerca de 25,9% relativamente a igual período de 2008,
evolução que se situa muito acima das expectativas iniciais e por isso mais digna de
especial realce face à crise vivida ainda no primeiro semestre. A gestão de fundos
imobiliários, no seu todo (fundos abertos e fechados), registou um acréscimo de 22,7%.

Nos fundos mobiliários, o total de valores líquidos globais situou-se em 123,4 milhões
de euros e registou um aumento anual de 64,9% face ao valor apresentado em 31 de
Dezembro de 2008.

Dos dez fundos mobiliários geridos pela Finivalor apenas um, o Finifundo Taxa Fixa
Euro, apresentou evolução negativa dos valores sob gestão. 

Na gestão de patrimónios, os montantes sob gestão registaram também um aumento,
cerca de 52,8%, passando de 47 milhões para 71,7 milhões de euros.

Em suma, o Valor Líquido Global dos Activos sob gestão da Finivalor aumentou 33,9%,
atingindo no final do exercício cerca de 549 milhões de euros, face a 410,1 milhões de
euros em igual período do ano anterior. 

Refira-se ainda que em 22 de Dezembro de 2009 foi constituído um novo fundo
imobiliário, o Polaris-Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição
Particular.
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“O Valor Líquido Global

dos Activos sob gestão 

da Finivalor aumentou

33,9%, atingindo 

no final do exercício

cerca de 549 milhões 

de euros, face 

a 410,1 milhões 

de euros em igual

período do ano

anterior.“

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo e cifrou-se em cerca de 2,4 milhões de
euros, valor inferior em 17,8% ao verificado em 2008, que foi de 3 milhões de euros.



A actividade desenvolvida pela Finivalor encontra-se sintetizada no seguinte quadro resumo:
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4.5. Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A.

A Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. cumpriu no exercício de 2009 o
seu terceiro ano de actividade efectiva.

Não obstante ter decorrido num contexto económico e financeiro muito adverso, com
a actividade seguradora do Ramo Vida em Portugal a sofrer uma perda de receita
processada da ordem de 5,7% face ao ano anterior, o exercício de 2009 foi para a
Finibanco Vida extraordinariamente positivo em todos os seus aspectos.

Atingiu-se um crescimento relevante do volume de receita processada, alargou-se e
diversificou-se o leque de produtos disponibilizados aos Clientes, deu-se continuidade ao
aperfeiçoamento da estrutura organizativa, reforçaram-se as competências internas em
diversos domínios, nomeadamente no âmbito da gestão de risco e do controlo interno, e
obtiveram-se resultados expressivos e consistentes, considerando a dimensão da sociedade.

Ao nível da receita processada verificou-se, em claro contra-ciclo com o mercado, um
crescimento de 28% comparativamente com o ano anterior, com o volume global de
prémios processados a situar-se na ordem dos 33 milhões de euros.

Para este facto concorreram os seguros de Vida Risco, com um crescimento próximo
dos 50%, o de Capitalização Finibanco, com 90%, e o PPR Finibanco, com cerca de 35%.

Fundos Mobiliários 123.367 82.236 50,0 10.554 9.880

Finirendimento 48.338 27.663 74,7 3.228 2.944 5,4
Finiglobal 19.525 18.988 2,8 1.710 2.305 15,4
PPA Finibanco 1.798 406 343,0 1.428 174 35,4
Finicapital 12.470 9.283 34,3 1.224 1.521 25,8
Finifundo Merc. Emerg. 2.239 1.542 45,2 318 513 20,4
Finifundo Taxa Fixa Euro 7.047 10.067 (30,0) 587 975 6,1
Acções Internacionais 9.694 6.847 41,6 956 1.202 28,0
Finifundo Moderado 6.969 2.761 152,4 285 81 16,1
Finifundo Conservador 9.296 3.223 188,4 566 104 12,0
Finifundo Agressivo 5.992 1.457 311,3 252 61 24,6
Fundos Imobiliários 353.878 288.276 22,8 9.981 7.255

Finipredial 282.819 224.664 25,9 9.973 7.247 4,0
Predicaima 41.994 41.925 0,2 1 1 -
Portugal Estate Fund 5.029 4.786 5,1 1 1 -
Polaris 7.197 0 - - - -
Imomarvãs 16.838 16.900 (0,4) 6 6 -
Patrimónios 71.742 46.694 53,6

Gestão de Carteiras 70.758 6.492 989,9 - - -
FiniPPR/E - 0 - - - -
Finibanco Vida 0 38.146 (100,0) - - -
Finicarteira(1) 983 2.056 (52,2) - - -
Total 548.987 417.206 31,6 - - -

VLGF (103 EUR) Δ% Participantes Rendibilidades

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08 31-12-2009 31-12-2008 2009 (%)

(1) Estes valores não incluem as verbas investidas em Fundos geridos pela Sociedade.
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Apenas o Finigarantia, na sua versão 5.1 de 2009, registou um decréscimo de receita
de 2%, por razões de oportunidade interna do Grupo Finibanco, face à conjuntura
adversa do mercado financeiro.

Quanto às carteiras de investimento, registou-se um comportamento continuado e
sustentado de recuperação das perdas generalizadas que ocorreram ao longo de todo
o ano 2008.

No que diz respeito à sinistralidade relacionada com os seguros de risco e ao volume de
resgates de produtos financeiros, salienta-se com satisfação o seu comportamento
altamente favorável, contribuindo para suportar as margens técnicas em níveis elevados.

Neste contexto, o exercício de 2009 encerrou tendo sido atingidos, ou mesmo
superados, todos os objectivos.

Destacam-se os seguintes indicadores:
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N.º de Apólices/Adesões 37.918 26.190 45
N.º Pessoas Seguras 45.474 33.034 38
Total Activos sob Gestão 
(Carteira de Investimentos) 71.905 41.825 72
Total Provisões 
Técnicas/Passivos 
Financeiros Contratos  
de Investimento 63.084 36.084 75
Capitais Próprios 9.474 7.139 33
Taxa Cobertura Margem 
Solvência 251,7% 204,3% 24
Resultados Líquidos 1.601 (181) >1000

31-12-2009 31-12-2008 Dez. 09/Dez. 08

Mil €

Como já foi referido neste relatório, a venda de 50% do capital social desta filial ao
Grupo Mapfre, aliada à perda do seu controlo, conduziu à alteração da natureza da sua
detenção, tendo passado a Associada.

4.6. Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, S.A.

Num contexto de mercado desfavorável, onde o volume de produção (prémios) do Sector
Segurador atingiu os 14,5 mil milhões de euros, representando uma quebra de 5,4%
relativamente ao ano anterior, o trabalho desenvolvido em 2009 consubstanciou-se:

• no acolhimento muito favorável da estrutura comercial do Finibanco dado ao programa
de objectivos de seguros Vida e Não Vida;

• na assunção, por parte das respectivas Direcções Comerciais, das vantagens estratégicas
apresentadas pelos Seguros de Vida Capitalização de que resultaram, em algumas
circunstâncias, vendas muito superiores às mais ambiciosas perspectivas;

• na celebração de contratos de seguros exteriores ao Grupo, com prospecção própria
da Finisegur junto do mercado “não cativo”;
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• na racionalização de meios e na optimização de rotinas para produzir mais, melhor e
a menor custo;

• no início do projecto de digitalização da totalidade do arquivo físico dos 35.000
dossiers de Clientes e na disponibilização no site do Finibanco de informação
estratégica, nos termos das normas legais aplicáveis;

• no arranque de acções específicas para consubstanciação dos acordos estabelecidos
entre o Grupo Finibanco e o Grupo Mapfre, projecto que mobilizará toda a capacidade
instalada nos próximos exercícios.

Por força do afrouxamento do negócio PPF-Plano Protecção ao Crédito, da Finicrédito,
registou-se uma diminuição de proveitos de 719,9 mil euros, determinando, por essa
via, uma quebra de 15,3% nas comissões cobradas. De referir, contudo, que, se
exceptuarmos este negócio específico, a produção efectiva da Finisegur subiu de 1,1
para cerca de 1,5 milhões de euros.

Mercê de uma forte política de contenção de despesas, o total de encargos foi de 1,3
milhões de euros contra 1,5 do exercício anterior (-14,2%), dos quais 466,5 mil euros
respeitam a Despesas com Pessoal (+0,6% que em 2008) e 709,2 mil euros a
Fornecimento de Serviços Externos (-23,5% do que no exercício anterior), nela se reflectindo
também uma diminuição do valor de custos de distribuição, na ordem dos 27%.

O resultado, líquido de impostos, foi de 220,9 mil euros (havia sido de 255,7 mil euros
em 2008) a que corresponde uma rentabilidade de capitais próprios de 42,48%
(48,32% no exercício anterior).

Para o exercício de 2010, mau grado as reservas resultantes de um contexto económico
recessivo, estima-se, por força dos acordos estabelecidos com a Mapfre Seguros,
alterar muito significativamente o modus operandi da Sociedade através:

• da reconversão da totalidade dos produtos protocolados destinados a distribuição
nas redes de Balcões do Finibanco e da Finicrédito;

• da criação de novos produtos para comercialização, apoiada no know-how do novo
parceiro;

• da automatização dos procedimentos administrativos de Produção, Cobranças e
Sinistros, entre a Finisegur e a Mapfre, através do aplicativo “e-GIS Não Vida”;

• do desenvolvimento de acções intensivas de informação e formação para a
identificação das redes comerciais com os novos produtos e rotinas.

Estima-se ainda prosseguir as políticas já anteriormente adoptadas com vista a:

• melhorar o tratamento da informação, nomeadamente com recurso a técnicas de
CRM; 

• potenciar, por essa via, a fidelização dos Clientes em carteira; 

• reforçar as acções comerciais junto da Rede de Balcões do Finibanco; 

• incrementar o negócio de intermediação no mercado exógeno ao Grupo.
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4.7. Fini International Luxembourg, S.A.

A crise económica e financeira que se instalou no mercado e a ausência de
perspectivas para o desenvolvimento da actividade da sociedade, que em 2008 não
teve qualquer novo investimento, motivaram a decisão de a dissolver e liquidar, facto
que ocorreu em meados de 2009.

4.8. Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A.

Em 2009, o mercado imobiliário manteve a ostensiva apatia que registara no exercício
anterior, com consequências directas na actividade da sociedade.

Nestes termos, as oportunidades de negócio que surgiram, e foram algumas,
traduziram-se em perdas importantes, face ao custo relevado.

Não obstante, conseguiu-se vender duas fracções do imóvel da Quinta das Sedas, por
188 mil euros, praticamente ao preço de custo, assim realizando os meios líquidos
necessários ao cumprimento do calendário de encargos decorrentes do financiamento
obtido.

Os custos de gestão diminuíram ligeiramente, continuando a maior fatia a pertencer às
despesas com condomínios e aos trabalhos especializados que foram feitos.

O Resultado do exercício, pelas razões expostas, foi negativo de cerca de 40,8 mil
euros.

O futuro é encarado com algumas reservas, pois não se vislumbra para o exercício de
2010 a saída da crise imobiliária que se encontra instalada.
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Para o exercício de 2010 o Finibanco Holding elegeu um conjunto de objectivos
orientadores da acção das suas Participadas, certamente exigentes, tendo em conta as
dificuldades que se nos deparam, mas também por isso motivadoras, de que se
destacam as seguintes:

• rentabilização dos capitais próprios através da fixação de uma adequada taxa interna
de rentabilidade bruta, na utilização dos modelos de pricing;

• reforço da liquidez, dando prioridade à captação de recursos domésticos na Rede de
Balcões e à reestruturação de operações de financiamento, para substituição da
operação de titularização Aqua SME 1, que vai entrar em fase de amortização;

• desenvolvimento do Finibanco Angola, prosseguindo o programa de alargamento da
sua Rede de Balcões;

• reforço da rede de Promotores de Negócios, através da consolidação de 600
contratos activos, e o alargamento das funcionalidades do Net-Banking;

• enfoque da actividade nos sectores mais dinâmicos, de forma a posicionar o Finibanco
como uma Instituição de relação, moderna e inovadora, acessível e dotada de excelência,
em cumprimento do estabelecido no Programa CRESCERE, designadamente no Private,
Affluent, PME, Upper-Mid Mass Market. Enfoque ainda nos produtos fidelizadores e na
elaboração de pacotes de cross-selling, na centralização da relação no Balcão, na gestão
integrada de canais com vista ao incremento do peso dos canais directos e na melhoria
da qualidade do serviço, através da redução dos tempos de espera;

• incremento do produto bancário e o controlo dos custos através, designadamente, da
dinamização de produtos-âncora, da inovação em produtos e packaging da diferenciação
de ofertas por fase de ciclo de vida ou sector, do desenvolvimento de bundles, do aumento
da prestação de serviços, do aproveitamento das oportunidade de desintermediação que
se nos deparem, do controlo sistemático dos custos e da reorganização da estrutura;

• gestão de riscos, assumindo uma postura tendencialmente mais conservadora;
obtendo a homologação dos modelos de quantificação de riscos, no âmbito de
Basileia II e operacionalizando a sua utilização diária, impondo maior rigor nas fases
do processo de gestão do risco de crédito: selectividade na originação, rigor na
avaliação do risco, das garantias e do pricing, alinhamento da decisão com os
objectivos, as políticas e as estratégias, melhor acompanhamento da carteira e maior
agressividade na recuperação; adoptando sistemas de financiamento e de pricing
orientados para a qualidade e discriminantes na alocação de fundos próprios,
alinhados pelo normativo de Basileia II, e na transferência de fundos alheios em
função do risco;
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• criação e desenvolvimento da Academia de Formação Finibanco, projecto a implementar,
através de meios próprios e também com o concurso do financiamento à formação, no
âmbito do Plano Operacional de Potencial Humano, identificando temas a desenvolver
e planos curriculares a estabelecer, com vista à obtenção de cerca de 50 horas de
formação por Colaborador;

• assunção de uma postura socialmente responsável a todos os níveis, nas empresas
do Grupo, baseada em atitudes ética e deontologicamente correctas na condução
dos negócios e na adopção de procedimentos coerentes com os objectivos sociais
da comunidade, actuando dentro do quadro legal e regulamentar, prevenindo
tentativas de lavagem e branqueamento de capitais e usando a função creditícia com
base na qualidade dos projectos, aferidos pelos grandes desígnios comunitários.

No âmbito do Programa CRESCERE, iniciado em 2008 e cuja implementação se
prolonga ainda pelo exercício de 2010, há a referir:

• que se encontram em fase de conclusão os projectos transitados do exercício em
análise, designadamente:

• na área comercial, as infra-estruturas, a dinamização, a Rede de Balcões e o
Factoring;

• a optimização do pricing e dos riscos;

• a infra-estrutura e a arquitectura dos sistemas de informação;

• que se encontram em fase de estudo, para início no decurso do exercício de 2010,
os projectos de Private, de Corporate Brand Strategy de ALM-Asset Liability
Management e de estratégia a desenvolver em Angola.

O Programa CRESCERE contempla ainda outras acções programadas e a aguardar
melhor oportunidade, eventualmente no exercício de 2011.

Os objectivos eleitos que se descrevem constituirão, certamente, uma meta muito
ambiciosa, tendo em conta o momento de crise económica e financeira que se
atravessa e que, tudo o indica, se manterá no decurso do exercício de 2010.

Esta situação constituirá, estamos em crer, um desafio à nossa capacidade de
adaptação às circunstâncias menos favoráveis do mercado e de reacção perante as
dificuldades que se nos apresentam.
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O Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A. declara que, tanto
quanto é do seu conhecimento, o relatório de gestão e as contas anuais relativas ao
exercício de 2009 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 Holding e das empresas incluídas no seu perímetro de consolidação.

Mais declara ainda que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios,
do desempenho e da posição do Finibanco Holding e do seu Grupo financeiro, bem
como a descrição dos principais riscos e incertezas com que se defronta.

Humberto da Costa Leite

Armando Esteves

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Artur de Jesus Marques

Carlos Manuel Marques Martins

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso

6. Declaração dos Membros 
do Conselho de Administração 
Efectuada em Cumprimento do Disposto na Alínea c) 
do N.º 1 do Artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários
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Como se refere nos pontos 2.1. e 2.9. do Relatório sobre o Governo da Sociedade, o
conjunto dos Administradores Não Executivos do Finibanco-Holding, SGPS S.A. era
constituído pelo Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Pinho da Costa Leite,
até 4 de Novembro de 2009, data do seu falecimento, e ficou a partir de então
composto pelos Vogais António Luís Alves Ribeiro de Oliveira; Arlindo da Costa Leite;
Carlos Manuel Marques Martins; Fernando da Rocha e Costa; e Joaquim Mendes
Cardoso.

O Presidente do Conselho de Administração integrou a Comissão de Compliance e
Controlo Interno, de que também faz parte o Vogal executivo Jorge Manuel de Matos
Tavares de Almeida, para dar cumprimento aos requisitos expressos no Aviso n.º 5/2008
do Banco de Portugal, Comissão que tem reunido e desenvolvido a sua actividade com
a frequência que a análise das situações em presença justifica.

O Vogal Joaquim Mendes Cardoso é membro também não executivo do Conselho de
Administração do Finibanco, S.A. e integra o quadro de pessoal deste Banco, com a
categoria de Director. A sua actividade centra-se na vertente comercial, preferentemente
no acompanhamento de Clientes de referência, e também na área do crédito.

Aos restantes quatro membros não executivos do Conselho de Administração, porque
não têm vínculo laboral com nenhuma das empresas do Grupo, não lhes foram ainda
atribuídas quaisquer funções, no âmbito do cargo que ocupam desde aquela data.

Não obstante, acompanharam de perto a evolução dos negócios da Instituição, quer
participando activamente nas reuniões plenárias onde a sua análise e discussão se
produziu, quer através da documentação que periódica e sistematicamente lhes foi
fornecida pelos serviços competentes.

Humberto da Costa Leite

Armando Esteves

Artur de Jesus Marques

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

7. Actividade Desenvolvida pelos
Administradores Não Executivos
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Como se refere nos pontos 2.1. e 2.9. do Relatório sobre o Governo da Sociedade, os
Administradores Executivos do Finibanco-Holding, SGPS S.A. são o Presidente da
Comissão Executiva, Humberto da Costa Leite, os Vice-Presidentes, Armando Esteves
e Artur de Jesus Marques, e os Vogais, Daniel Bessa Fernandes Coelho e Jorge Manuel
de Matos Tavares de Almeida.

A Comissão Executiva do Finibanco-Holding, SGPS S.A., de que fazem parte, reúne
uma vez por mês para tratar os assuntos de gestão corrente inerentes ao Grupo,
descritos no ponto 2.3. do Relatório sobre o Governo da Sociedade.

Os três primeiros elementos referidos, Humberto da Costa Leite, Armando Esteves e
Artur de Jesus Marques, são também Membros Executivos do Conselho de Administração
do Finibanco, S.A., que reúne normalmente uma vez por semana para análise e decisão
dos diversos assuntos em agenda.

Nos termos de Deliberação tomada na primeira sessão da Comissão Executiva, em 
31 de Março de 2008, revista na sessão de 10 de Novembro do mesmo ano, o Presidente
responde pelos pelouros de Auditoria e Controlo Interno, Jurídico, de Recursos Humanos,
de Logística, de Mercado de Capitais e Operações de Mercado, de Operações, de
Organização e de Sistemas de Informação.

O Vogal Armando Esteves assume os pelouros Financeiro e Internacional, de
Planeamento e Contabilidade, de Transacções Imobiliárias, de Crédito e de Recuperação
de Crédito.

Ao Vogal Artur de Jesus Marques estão atribuídos os pelouros da Área Comercial,
Negócios e Particulares e Empresas, de Marketing, de Promotores de Negócios, de
Private Banking, de Corporate e também de Factoring.

Dos restantes dois membros, o Vogal Daniel Bessa Fernandes Coelho não exerce as
suas funções em permanência mas, não obstante, participa na Comissão Executiva da
Holding, que reúne uma vez por mês, e visita com assiduidade a Sede da Instituição
para análise e emissão da sua avalizada opinião sobre as situações em presença.

O outro Vogal, Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida, faz parte dos quadros do
Finibanco, S.A. e desempenha cumulativamente as funções de responsável pela área
jurídica.

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Carlos Manuel Marques Martins

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso

8. Actividade Desenvolvida pelos
Administradores Executivos

8. Actividade Desenvolvida pelos Administradores Executivos 115



Finibanco-Holding, SGPS S.A.

9Aplicação de Resultados



Relatório e Contas 09 – Volume I

O resultado do exercício de 2009 do Finibanco-Holding, SGPS S.A. obteve um lucro
individual de 14.490.410,35 euros.

Assim, o Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do lucro individual do
exercício de 2009:

Para Reserva Legal (10%) 1.449.041,04 euros
Para Dividendos 3.500.000,00 euros
Para Resultados Transitados 9.541.369,31 euros

Total 14.490.410,35 euros

9. Aplicação de Resultados
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Terminado este conturbado exercício, pleno de intenso trabalho, o Conselho de
Administração entende dever expressar o seu reconhecido agradecimento a todos
quantos deram o seu contributo para levar a bom termo a tarefa de que se ocupa,
designadamente:

• à Autoridade Monetária e Financeira e à CMVM-Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, pela compreensão e pelo diálogo que sempre souberam pôr nos
contactos havidos;

• aos Órgãos Sociais, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de
Contas Ernst & Young Audit & Associados-SROC, S.A., pela cooperação evidenciada;

• aos Colaboradores do Grupo Finibanco, pelo empenhamento e dedicação que souberam
colocar no desempenho das suas funções, não obstante os resultados obtidos;

• aos Senhores Accionistas, pela confiança demonstrada, que muito nos honra e, neste
momento difícil, nos incentiva e encoraja para enfrentar o futuro.

Porto, 26 Março de 2010
O Conselho de Administração

Humberto da Costa Leite

Armando Esteves

Artur de Jesus Marques

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Carlos Manuel Marques Martins

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso
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Abóboda
Estrada Nacional 249, n.º 4,
Edifício Costa
Abóboda
2785-035 São Domingos 
de Rana
Tel.: 214 480 650
Fax: 214 480 651

Abrantes
Av. Dom Manuel I, Lote 2,
Loja Dta.
2200-494 Abrantes
Tel.: 241 330 370
Fax: 241 330 371

Abraveses
Av. Tenente Coronel Silva
Simões, Lote 1, 
R/C, n.º 201
3515-150 Viseu
Tel.: 232 430 510
Fax: 232 430 511

Águeda
Rua Comandante Pinho
Freitas, n.º 42
3750-172 Águeda
Tel.: 234 610 700
Fax: 234 610 701

Albergaria-a-Velha
Av. Napoleão Luís Ferreira
Leão, n.º 16, R/C
3850-101 Albergaria-a-Velha
Tel.: 234 520 620
Fax: 234 520 621

Albufeira
Rua António Aleixo, 
n.º 28 – Caliços
8200-044 Albufeira
Tel.: 289 540 000
Fax: 289 540 001

Alcântara
Rua Prior do Crato, n.º 1
1350-259 Lisboa
Tel.: 213 931 070
Fax: 213 931 071

Alfandanga
Estrada Nacional 125
Cruz da Fuzeta
8700-061 Moncarapacho
Tel.: 289 790 250
Fax: 289 790 251

Algés
Rua Damião de Góis, n.º 22
R/C Dto.
1400-089 Algés
Tel.: 213 008 090
Fax: 213 008 091

Alhandra
Av. Afonso de Albuquerque,
n.º 40/40A
2600-405 Alhandra
Tel.: 219 518 400
Fax: 219 518 401

Aliados
Av. dos Aliados, n.º 66/80
4050-065 Porto
Tel.: 223 394 530
Fax: 223 394 531

Almada
Praça do Comércio, 
n.º 7 A-C, R/C
2800-051 Almada
Tel.: 212 729 240
Fax: 212 729 241

Alpendurada
Edifício Memorial, Lote F-2,
Bloco A, n.º 8, R/C
4575-032 Marco 
de Canaveses
Tel.: 255 618 170
Fax: 255 618 171

Alverca
Praceta Salgueiro Maia, 
n.º 1, Subcave Dta.
2615-157 Alverca
Tel.: 219 938 300
Fax: 219 938 301

Amadora
Av. Conde Castro Guimarães,
LY2 – Lote 26 – Loja B
2720-119 Amadora
Tel.: 214 998 920
Fax: 214 998 921

Amadora II
Estrada da Serra da Mira, 
n.º 20-A
2700-786 Amadora
Tel.: 214 929 840
Fax: 214 929 841

Amarante
Av. 1.º Maio, Clube
Residencial da Madalena,
Lote 15, Lojas 7 e 8
4600-012 Amarante
Tel.: 255 410 440
Fax: 255 410 441

Anadia
Edifício Lages, Lote 4,
Fracção B/D – Malaposta
3780-294 Anadia
Tel.: 231 510 900
Fax: 231 510 901

Antas
Rua Silva Tapada, n.º 122
4200-500 Porto
Tel.: 225 073 770
Fax: 225 073 771

Aradas
Largo Acácio Rosa, n.º 24
Verdemilho
3810-604 Aveiro
Tel.: 234 379 950
Fax: 234 379 951

Arcos de Valdevez
Rua Fernando de Freitas,
Lote B4, Cave, n.º 79
4970-446 Arcos de Valdevez
Tel.: 258 510 000
Fax: 258 510 001

Areosa
Travessa Heróis da Pátria, 
n.º 10
4435-281 Rio Tinto
Tel.: 229 774 190
Fax: 229 774 191

Arões
Campo de Arca, R/C
3730-003 Vale de Cambra
Tel.: 256 400 100
Fax: 256 400 101

Arouca
Av. 25 de Abril, 
Lt. 1 B
Alto da Estrada
4540-102 Arouca
Tel.: 256 940 170
Fax: 256 940 171

Arrancada do Vouga
Rua Conselheiro Rodrigues
Bastos 
Arrancada do Vouga
3750-805 Valongo do Vouga
Tel.: 234 630 970
Fax: 234 630 971

Arruda dos Vinhos
Urbanização São Lázaro, 
Lote A 1, R/C Esq.
2630-192 Arruda dos Vinhos
Tel.: 263 979 090
Fax: 263 979 091

Árvore
Rua Estrada Velha, n.º 790
L. Areia – Árvore
4480-107 Árvore
Tel.: 252 240 480
Fax: 252 240 481

Aveiro
Rua Dr. Alberto Souto, n.º 36
3800-148 Aveiro
Tel.: 234 377 340
Fax: 234 377 341
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Barcelos
Largo Campo 5 de Outubro,
n.º 278-282
Centro Comercial do Terço
4750-274 Barcelos
Tel.: 253 808 390
Fax: 253 808 391

Barreiro
Urb. Quinta dos Loios, 
Rua A, n.º 3 B
2835-342 Lavradio
Tel.: 212 099 340
Fax: 212 099 341

Beja
Rua do Canal, n.º 8
7800-483 Beja
Tel.: 284 310 660
Fax: 284 310 661

Benavente
Praça Duarte Lopes, 
18 e 19
2130-036 Benavente
Tel.: 263 518 110
Fax: 263 518 111

Benedita
Avenida Padre Inácio
Antunes, n.º 24
2475-102 Benedita
Tel.: 262 925 520
Fax: 262 925 521

Benfica
Av. Colégio Militar, 
n.º 5 A-C, R/C
1500-179 Lisboa
Tel.: 217 110 710
Fax: 217 110 711

Berna
Av. Berna, n.º10
1050-040 Lisboa
Tel.: 217 902 800
Fax: 217 902 801

Bessa
Rua O Primeiro de Janeiro,
n.º 462, R/C
4100-365 Porto
Tel.: 225 431 350
Fax: 225 431 351

Braga – Campo da Vinha
Praça Conde de Agrolongo,
n.º 182
4700-312 Braga
Tel.: 253 609 300
Fax: 253 609 301

Bragança Sé 
Av. Sá Carneiro, n.º 197
5300-252 Bragança
Tel.: 273 300 030
Fax: 273 300 031

Cacém
Rua Dona Maria II, 
Parcela 5, Loja 2 
(Fracção B)
2735-296 Agualva-Cacém 
Tel.: 219 128 250
Fax: 219 128 251

Caldas da Rainha
Rua Infante Dom Henrique,
Lt. 19
2500-218 Caldas da Rainha
Tel.: 262 889 360
Fax: 262 889 361

Caldas das Taipas
Rua Banda da Música S/N
4850-193 Caldas das Taipas
Tel.: 253 479 140
Fax: 253 479 141

Caminha
Rua Fonte da Vila, n.º 918
4910-604 Vilarelho
Tel.: 258 710 030
Fax: 258 710 031

Canidelo
Rua da Fitela, n.º 8, Loja 3
4400-710 Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 728 320
Fax: 227 728 321

Cantanhede
Largo Dom João Crisóstomo
de Amorim, n.º 22, R/C
3060-130 Cantanhede
Tel.: 231 419 300
Fax: 231 419 301

Carcavelos
Rua 5 de Outubro, 
n.º 2 – Loja 2
2775-562 Carcavelos
Tel.: 214 568 140
Fax: 214 568 141

Cartaxo
Quinta da Cabreira, n.º 57A
2070-162 Cartaxo
Tel.: 243 750 060
Fax: 243 750 061

Cascais
Empreendimento 
"Parque Cidadela", 
Av. 25 de Abril, n.º 850 A-C
2750-512 Cascais
Tel.: 214 839 020
Fax: 214 839 021

Castanheira do Ribatejo
Urb. das Saibreiras, 
Lote 6, R/C Esq.
2600-679 Castanheira 
do Ribatejo
Tel.: 263 285 190
Fax: 263 285 191

Castelo Branco
Av. Nuno Álvares, S/N
6000-083 Castelo Branco
Tel.: 272 340 240
Fax: 272 340 241

Castêlo da Maia
Via Eng. Belmiro Mendes 
de Azevedo, n.º 13, R/C
4475-401 Gemude
Tel.: 229 865 300
Fax: 229 865 301

Ceira
Rua da Beira, n.º 344, 
R/C – Ceira
3030-853 Ceira
Tel.: 239 920 110
Fax: 239 920 111

Celas
Rua Bernardo de
Albuquerque, n.º 15/17
3000-072 Coimbra
Tel.: 239 487 780
Fax: 239 487 781

Celeirós
Av. da Igreja, n.º 25
4705-732 Celeirós
Tel.: 253 304 220
Fax: 253 304 221

Chaves
Rua das Longras
5400-355 Chaves
Tel.: 276 340 400
Fax: 276 340 401

Coimbra
Rua João Machado, n.º 17
3000-226 Coimbra
Tel.: 239 854 640
Fax: 239 854 641

Columbano Bordalo 
Pinheiro
Av. Columbano Bordalo
Pinheiro, n.º 108 C
1070-167 Lisboa
Tel.: 217 209 160
Fax: 217 209 161

Corroios
Av. 25 de Abril, n.º 24 B-C
2855-099 Corroios
Tel.: 212 558 630
Fax: 212 558 631

Covas
Urb. Vila das Trofas, Lote 7,
R/C – Urgeses
4810-517 Guimarães
Tel.: 253 520 580
Fax: 253 520 581

Cucujães
Rua Clube Desportivo
Cucujães, 
Lote 10, R/C Esq., 
Fracção A – Lugar da Igreja
3720-664 Vila de Cucujães
Tel.: 256 005 420
Fax: 256 005 421
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Duque de Ávila
Av. Duque D' Ávila, n.º 79 A
1000-139 Lisboa
Tel.: 213 114 537
Fax: 213 114 515

Ermesinde
Rua Rodrigues de Freitas, 
n.º 1358/1370
4445-636 Ermesinde
Tel.: 229 774 540
Fax: 229 774 541

Espinho
Av. 32, n.º 612
4500-308 Espinho
Tel.: 227 331 070
Fax: 227 331 071

Esposende
Rua Santa Maria dos Anjos,
n.º 5
4740-248 Esposende
Tel.: 253 960 240
Fax: 253 960 241

Estarreja
Rua dos Bombeiros
Voluntários, Antigo Quartel
dos Bombeiros Voluntários
de Estarreja, 
R/C, Fracção F
3870-367 Estarreja
Tel.: 234 810 920
Fax: 234 810 921

Évora 
Travessa de Chartres, n.º 4
7000-930 Évora
Tel.: 266 739 090
Fax: 266 739 091

Fafe
Rua Dr. José Summaville
Soares, n.º 205
4820-253 Fafe
Tel.: 253 700 800
Fax: 253 700 801

Fajões
Rua Central de Fajões 
– Ed. Nova Cruz
3700-736 Fajões
Tel.: 256 852 700
Fax: 256 852 701

Famalicão
Rua Luís Barroso, 
n.º 158, Bloco C
4760-153 Vila Nova Famalicão
Tel.: 252 301 550
Fax: 252 301 551

Faro
Av. 5 de Outubro, n.º 82 B-C
8000-076 Faro
Tel.: 289 898 100
Fax: 289 898 101

Fátima
Rotunda Norte, Bloco A,
Lojas A e B
2495-412 Fátima
Tel.: 249 530 320
Fax: 249 530 321

Febres
Praça Florindo José Frota 
Edíficio Costa Pereira, 
Loja 9
3060-318 Febres
Tel.: 231 467 440
Fax: 231 467 441

Felgueiras
Rua Agostinho Ribeiro,
Edifício Santa Ovaia
4610-102 Felgueiras
Tel.: 255 318 770
Fax: 255 318 771

Fermentelos
Rua da Igreja, n.º 4 B
3750-437 Fermentelos
Tel.: 234 729 990
Fax: 234 729 991

Ferrara Plaza
Centro Comercial Ferrara
Plaza, Av. 20 de Maio, 
Loja 1-9, Carvalhosa
4590-073 Paços de Ferreira
Tel.: 255 880 190
Fax: 255 880 191

Freamunde
Largo António José 
de Brito, n.º 18
4590-309 Freamunde
Tel.: 255 880 210
Fax: 255 880 211

Gala
Rua do Hospital, 
Lote 2 – Gala
3090-707 Figueira da Foz
Tel.: 233 401 420
Fax: 233 401 421

Gondomar
Rua 25 de Abril, n.º 31
4420-356 Gondomar
Tel.: 224 663 630
Fax: 224 663 631

Guarda
Av. S. Miguel, 
Bloco A, R/C
S. Miguel da Guarda
6300-864 Guarda
Tel.: 271 200 000
Fax: 271 200 001

Guia
Largo Nossa Senhora da Guia
Loja L
8200-410 Guia
Tel.: 289 560 190
Fax: 289 560 191

Guifões
Largo Padre Joaquim P.
Santos, n.º 314
4460-033 Guifões
Tel.: 229 579 120
Fax: 229 579 121

Guimarães – Hortas
Rua Dr. Ricardo Marques,
Loja 1, R/C 
Freguesia de S. Sebastião
4810-025 Guimarães
Tel.: 253 423 480
Fax: 253 423 481

Jardins da Parede
Av. dos Plátanos, 
151 B, Loja B
2775-352 Parede
Tel.: 214 679 510
Fax: 214 679 511

Júlio Dinis
Rua Júlio Dinis, n.º 157
4050-323 Porto
Tel.: 226 084 500
Fax: 226 084 501

Lagos
Rua do Baluarte,
Lote 31, Loja B
8600-561 Lagos
Tel.: 282 770 680
Fax: 282 770 681

Lamaçães
Rua Luís António Correia, 
n.º 115, R/C Dto.
4751-310 Braga
Tel.: 253 201 150
Fax: 253 201 151

Laranjeiras
Rua Lúcio de Azevedo, 
n.º 14, R/C
1600-148 Lisboa
Tel.: 217 209 110
Fax: 217 209 111

Leiria
Rua Arq. Camilo Korrodi
Terraços do Marachão
2400-111 Leiria
Tel.: 244 817 860
Fax: 244 817 861
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Loulé
Rua Serpa Pinto, n.º 1/7
8100-714 Loulé
Tel.: 289 420 550
Fax: 289 420 551

Loures
Rua Barbosa de Resende, 
n.º 17, R/C, Loja 2
2670-420 Loures
Tel.: 210 063 100
Fax: 210 063 101

Lourinhã
Rua de São Roque, Lote 3,
Loja D
2530-178 Lourinhã
Tel.: 261 430 110
Fax: 261 430 111

Lousada
Av. General Humberto
Delgado, n.º 146
4620-659 Lousada
Tel.: 255 810 420
Fax: 255 810 421

Lumiar
Alameda das Linhas 
de Torres, n.º 94 B
1750-147 Lisboa
Tel.: 217 503 100
Fax: 217 503 101

Macedo de Cavaleiros
Rua Alexandre Herculano, 
n.º 7
5340-228 Macedo 
de Cavaleiros
Tel.: 278 420 000
Fax: 278 420 001

Mafra
Rua Almirante Gago
Coutinho, n.º 12 – Loja C
2640-487 Mafra
Tel.: 261 818 280
Fax: 261 818 281

Maia
Rua Padre António, n.º 358,
Loja 1
4470-136 Maia
Tel.: 229 470 710
Fax: 229 470 711

Malveira
Rua Eng. Rui Nogueira
Simões, n.º 2 – A
Fracção A
2665-291 Malveira
Tel.: 219 666 770
Fax: 219 666 771

Mangualde
Av. da Liberdade, n.º 52
3530-113 Mangualde
Tel.: 232 620 310
Fax: 232 620 311

Marco de Canaveses
Rua Amália Rodrigues, n.º 242
4630-420 Marco 
de Canaveses
Tel.: 255 539 260
Fax: 255 539 261

Massamá
Rotunda Dra. Laura Aires,
Lote 32, Loja E
2745-758 Queluz
Tel.: 214 388 540
Fax: 214 388 541

Matosinhos
Rua Tomáz Ribeiro, n.º 516
4450-295 Matosinhos
Tel.: 229 397 580
Fax: 229 397 581

Mealhada
Av. Dr. Manuel Lousada, 
Lote 9
3050-343 Mealhada
Tel.: 231 000 100
Fax: 231 000 101

Meirinhas
Estrada Nacional n.º 1
– Meirinhas

3105-253 Meirinhas
Tel.: 236 949 120
Fax: 236 949 121

Mem Martins
Estrada de Mem Martins, 
n.º 154 B-C
2725-380 Mem Martins
Tel.: 219 226 810
Fax: 219 226 811

Miranda do Douro
Rua do Mercado, n.º 12
5210-210 Miranda do Douro
Tel.: 273 438 330
Fax: 273 438 331

Mirandela
Av. 25 de Abril, n.º 1
5370-202 Mirandela
Tel.: 278 201 020
Fax: 278 201 021

Nova Leiria
Av. 22 de Maio, Lote 35,
Lojas A-B
2415-396 Leiria
Tel.: 244 843 260
Fax: 244 843 261

Odivelas
Urbanização 
Quinta da Memória, 
Rua Francisco Relvas
Marques, Lote 3, Lj. A
2675-218 Odivelas
Tel.: 219 349 440
Fax: 219 349 441

Oeiras
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro,
n.º 13 F
2780-241 Oeiras
Tel.: 214 464 180
Fax: 214 464 181

Olhão
E.N. 125, Brancanes, Lote 3,
Loja B
8700-207 Olhão
Tel.: 289 710 560
Fax: 289 710 561

Oliveira de Azeméis
Rua Dr. Manuel Brandão, 
n.º 277, R/C Esq.
3720-252 Oliveira 
de Azeméis
Tel.: 256 661 470
Fax: 256 661 471

Oliveira de Frades
Av. Dr. Arménio Maia, 
Ed. Torto, Ala A, 
Lt. 135 – Fr. A/B/C
3680-115 Oliveira de Frades
Tel.: 232 767 010
Fax: 232 767 011

Ossela
Lote F-1, Bloco B, R/C D
Salgueiros
3720-189 Oliveira 
de Azeméis
Tel.: 256 480 130
Fax: 256 480 131

Ourém
Av. António Justiniano Luz
Preto, n.º 27
2490-552 Ourém
Tel.: 249 549 300
Fax: 249 549 301

Ovar
Rua Timor, n.º 123 – R/C
Bloco – A
3880-180 Ovar
Tel.: 256 580 760
Fax: 256 580 761

Paços de Ferreira
Rua Luís e Camões, n.º 50,
R/C, Fracção A
4590-596 Paços de Ferreira
Tel.: 255 860 060
Fax: 255 860 061
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Palmeira
Lugar do Outeiro – Palmeira
4700-678 Palmeira BRG
Tel.: 253 607 520
Fax: 253 607 521

Paredes
Parque José Guilherme, 
n.º 39, R/C 
Castelões de Cepeda
4580-229 Paredes
Tel.: 255 780 340
Fax: 255 780 341

Parque das Nações
Av. D. João II, Lote 4.45.01
Edifício 2, Loja 10
1990-306 Lisboa 
Tel.:218 982 130
Fax: 218 982 131

Pedroso
Av. Dr. Moreira Sousa, 
n.º 3495 – Pedroso
4415-386 Pedroso
Tel.:227 470 660
Fax: 227 470 661

Penafiel
Av. Pedro Guedes 
Ed. Riviera 2, n.º 356, 
Bloco A, R/C Dto.
4560-452 Penafiel
Tel.: 255 710 650
Fax: 255 710 651

Penha de França
Av. General Roçadas, 3,
Fracção B
1170-155 Lisboa
Tel.: 218 103 040
Fax: 218 103 041

Pêro Pinheiro
Av. da Liberdade, n.º 4
2715-003 Pêro Pinheiro
Tel.: 219 676 540
Fax: 219 676 541

Pevidém
Av. Sociedade Musical 
de Pevidém, n.º 534
Selho de São Jorge
4835-297 Guimarães
Tel.: 253 539 270
Fax: 253 539 271

Pindelo
Rua dos Barreiros
3720-447 Pindelo
Tel.: 256 600 360
Fax: 256 600 361

Pinheiro da Bemposta
Estrada Nacional 
n.º 1 – Prados
3720-480 Pinheiro 
da Bemposta
Tel.: 256 990 130
Fax: 256 990 131

Portimão
Rua Dom Carlos I, 
Bloco H4 - Loja B
8500-607 Portimão
Tel.: 282 450 840
Fax: 282 450 841

Porto Alto
E.N. 10/5 – Av. Mário Mendes
Delgado, n.º 44
2135-115 Samora Correia
Tel.: 263 659 440
Fax: 263 659 441

Porto de Mós
Lagoa da Figueiroa
São Jorge
Calvaria de Cima
2480-062 Calvaria de Cima
Tel.: 244 480 150
Fax: 244 480 151

Póvoa de Varzim
Av. Repatriamento 
dos Poveiros, n.º 265
4490-404 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 640 060
Fax: 252 640 061

Queluz
Av. José Elias Garcia, 
51 C/D, R/C
2745-147 Queluz
Tel.:214 344 790
Fax: 214 344 791

Régua
Rua dos 4 Caminhos 
Edifício São José III
5050-067 Godim
Tel.:254 310 180
Fax: 254 310 181

Santa Iria de Azóia
Rua da Circunvalação, n.º 37 A
2690-214 Santa Iria de Azóia
Tel.: 219 540 490
Fax: 219 540 491

Santa Joana
Rua da República, 
n.º 22 B – Edifício Vouga
Santa Joana
3810-157 Aveiro
Tel.: 234 302 430
Fax: 234 302 431

Santa Maria da Feira
Av. de Portugal, n.º 571
4520-165 Santa Maria 
da Feira
Tel.: 256 377 150
Fax: 256 377 151

Santa Maria de Lamas
Rua Bairro da Mata, C 34
4535-350 Santa Maria 
de Lamas
Tel.: 227 471 510
Fax: 227 471 511

Santarém
Campo Emílio Infante
Câmara, Lote 12
Outeiro da Forca
2000-014 Santarém
Tel.: 243 303 170
Fax: 243 303 171

Santo Tirso
Praça Camilo Castelo Branco,
n.º 19-20
4780-374 Santo Tirso
Tel.: 252 830 090
Fax: 252 830 091

São Brás de Alportel
Rua Jornal O Sambrasense,
Lote 2, R/C
8150-134 São Brás de Alportel
Tel.: 289 840 570
Fax: 289 840 571

São João da Madeira
Av. Dr. Renato Araújo, n.º 259
3700-243 São João 
da Madeira
Tel.: 256 202 280
Fax: 256 202 281

São João de Ver
Rua São Bento, 
Edifício São Bento, 
Bloco B, Loja B
4520-616 São João de Ver
Tel.: 256 379 520
Fax: 256 379 521

São Pedro de Merelim
Lugar da Ramoa, Lote 4 A,
Loja D, R/C (Lado Sul)
4700-860 São Pedro Merelim
Tel.: 253 607 950
Fax: 253 607 951

São Romão
Rua de Santo António, 
n.º16, R/C Esq.
6270-299 São Romão
Tel.: 238 310 460
Fax: 238 310 461

São Roque
Rua das Lagomas, 
Ed. Santista B, n.º 115, 
R/C Esq., Fracção C 
Lugar da Gândara
3720-636 São Roque
Tel.: 256 005 400
Fax: 256 005 401
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Matosinhos
Rua dos Caminhos, n.º 57
4460-391 Senhora da Hora
Tel.: 229 574 130
Fax: 229 574 131

Serpa
Rua dos Lagares, n.º 1
7830-423 Serpa
Tel.: 284 540 250
Fax: 284 540 251

Setúbal
Av. Luísa Todi, n.º 274/284
2900-452 Setúbal
Tel.: 265 542 570
Fax: 265 542 571

Sever do Vouga
Av. Comendador Augusto
Martins Pereira, 
Bloco D, Lj. BU
Qta. da Póvoa
3740-256 Sever do Vouga
Tel.: 234 590 460
Fax: 234 590 461

Sines
Rua Júdice Fialho, n.º 10 B
7520-218 Sines
Tel.: 269 750 000
Fax: 269 750 001

Tavira
Rua 1.º de Maio, n.º 60
8800-360 Tavira
Tel.: 281 380 020
Fax: 281 380 021

Terrugem
E.N. n.º 247, Km 65, 
Lugar da Casa Encarnada,
Fracção C
2705-784 São João 
das Lampas
Tel.: 219 614 330
Fax: 219 614 331

Tocha
Rua Dr. José Gomes da Cruz
(Largo da Cruz)
3060-714 Tocha
Tel.: 231 440 360
Fax: 231 440 361

Tomar
Praceta de Santo André, n.º 6
2300-445 Tomar
Tel.: 240 320 090
Fax: 240 320 091

Tondela
Rua Dr. António Manuel
Tenreio Cruz, Lj.10
3460-522 Tondela
Tel.: 232 814 030
Fax: 232 814 031

Torres Novas
Av. Dr. Sá Carneiro, Lote 1,
Loja 3-4 (Chãs)
2350-536 Torres Novas
Tel.: 249 830 050
Fax: 249 830 051

Torres Vedras
Rua Maria Barreto Bastos, 
n.º 12 A, R/C
2560-351 Torres Vedras
Tel.: 261 335 200
Fax: 261 335 201

Trofa
Rua Joaquim A. Pedrosa, n.º
125
4785-274 Trofa
Tel.: 252 499 020
Fax: 252 499 021

Vagos
Rua Dr. Mendes Correia Pai,
n.º 242
3840-443 Vagos
Tel.: 234 799 650
Fax: 234 799 651

Vale de Cambra
Av. Camilo Tavares Matos,
Edifício do Mercado
3730-240 Vale de Cambra
Tel.: 256 420 970
Fax: 256 420 971

Vale do Lobo
Parque do Golfe
Vale do Lobo
8135-034 Almancil
Tel.: 289 352 600
Fax: 289 352 601

Valença
Rua Dr. Tito Fontes, 
Bloco 2, Loja 2 e 3
4930-673 Valença 
Tel.: 251 804 020
Fax: 251 804 021

Valongo
Avenida 25 de Abril, n.º 330
4440-502 Valongo
Tel.: 224 219 460
Fax: 224 219 461

Valpaços
Rua General Carmona, 
n.º 16, R/C
5430-843 Valpaços
Tel.: 278 712 240
Fax: 278 712 241

Viana do Castelo
Rua Frei Bartolomeu 
dos Mártires, n.º 183-191
4900-364 Viana do Castelo
Tel.: 258 801 030
Fax: 258 801 031

Vila das Aves
Av. Conde Vizela
4795-004 Aves
Tel.: 252 820 050
Fax: 252 820 051

Vila do Conde
Rua Dr. António José Pereira,
n.º 321, R/C
4480-813 Vila do Conde
Tel.: 252 248 910
Fax: 252 248 911

Vila Nova de Gaia
Rua Marquês Sá da Bandeira,
n.º 300
4400-217 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 771 950
Fax: 223 771 951

Vila Nova de Gaia 
Av. República
Av. da República, n.º 1483
4430-205 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 774 430
Fax: 223 774 431

Vila Pouca de Aguiar
Praça Luís de Camões, n.º 1-2
5450-016 Vila Pouca 
de Aguiar
Tel.: 259 419 320
Fax: 259 419 321

Vila Real
Av. Rainha Santa Isabel, 
Lote 13, Loja 3-4
5000-434 Vila Real
Tel.: 259 320 360
Fax: 259 320 361

Vila Real de Santo 
António
Estrada Nacional n.º 125
Encalhe – Hortas, R/C N
8900-209 Vila Real de Santo
António
Tel.: 281 510 660
Fax: 281 510 661

Vila Verde
Rua da Misericórdia, n.º 143
4730-745 Vila Verde
Tel.: 253 310 900
Fax: 253 310 901

Viseu
Av. Calouste Gulbenkian n.º 2
3510-055 Viseu
Tel.: 232 483 490
Fax: 232 483 491

Vizela
Rua das Teixugueiras, n.º 150
4815-490 Vizela
Tel.: 253 589 000
Fax: 253 589 001
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