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Principais Indicadores Consolidados

31.12.2008 31.12.2007 Dez08.Dez07 

vALOr %

Activo líquido consolidado 

desintermediação 

Activo líquido consolidado + desintermediação

Recursos de clientes no balanço(1)

desintermediação(2)

Total de recursos de Clientes(3)

Crédito a clientes (bruto)(4)

Crédito vencido / crédito total(4) (5)

Crédito vencido há mais de 90 dias / crédito total(4) (5)

Provisões e imparidades para crédito / crédito vencido(4) (5)

Provisões e imparidades para crédito / crédito vencido 
há mais de 90 dias (4) (5)

Crédito com incumprimento / crédito total (6) 

Crédito com incumprimento, líquido / crédito total líquido (6) 

Custos de funcionamento + amortizações 
/ produto bancário (6) (7)

Custo com o pessoal / produto bancário (6) (7) 

Margem financeira (8)

Outros resultados correntes (7)

Produto bancário  (7)

Cash-flow antes de impostos 

Lucro consolidado 

Resultado antes de imposto / Activo líquido médio (6)

Produto bancário (7) / Activo líquido médio (6)

Resultado antes de imposto / Capitais próprios médio(6)

ROA

ROE

Resultado do exercício por acção (básico) (euro)

Resultado do exercício por acção (diluído) (euro)

Nº de balcões

 

3.082.556

408.710

3.491.266

2.406.358

408.710

2.815.068

2.513,548

2,4%

2,1%

105,2%

124,2%

3,3%

1,2%

82,2%

44,4%

92.567

47.131

139.698

34.301

(57.545)

-1,9%

4,6%

-29,9%

-1,9%

-29,9%

-0,50

-0,50

172

184.941

-81.725

103.216

189.217

-81.725

107.492

256.948

0,6 p,p,

0,5 p,p,

-32,8 p,p,

-43,4 p,p,

0,4 p,p,

0,4 p,p,

24,6 p,p,

11,7 p,p,

10.073

-47.564

-37.491

-48.296

-83.153

-3,4 p,p,

-2,2 p,p,

-51,6 p,p,

-2,9 p,p,

-44,7 p,p,

-0,73

-0,73

22

6,4%

-16,7%

3,0%

8,5%

-16,7%

4,0%

11,4%

-

-

-

-

-

-

-

-

12,2%

-50,2%

-21,2%

-58,5%

-324,7%

-

-

-

-

-

-

-

14,7%

2.897.615

490.434

3.388.049

2.217.142

490.434

2.707.576

2.256.600

1,9%

1,5%

138,1%

167,6%

2,9%

0,8%

57,6%

32,6%

82.494

94.695

177.189

82.597

25.608

1,5%

6,8%

21,7%

1,0%

14,8%

0,23

0,23

150

(1) Inclui depósitos, empréstimos obrigacionistas e subordinados, seguros de capitalização e PPR não considerando juros e outros ajustamentos;  (2) Inclui fundos de 
investimento, PPA e gestão de carteiras corrigidos de duplicações de registos (depósitos de fundos de investimento, UP’s em carteira e outros);  (3) Inclui recursos 
de clientes no balanço e desintermediação;  (4) O crédito a clientes não inclui juros, outros valores a receber/pagar e ajustamentos;   (5) Crédito deduzido da parcela 
totalmente provisionado;  (6) Calculado de acordo com a Instrução nº 16/2004 do banco de Portugal;  (7) deduzido das recuperações de créditos e juros abatidos 
ao activo;   (8) Inclui rendimentos de instrumentos de capital.  

Mil Euros
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Mensagem aos Accionistas

Ao fazê-lo, permitam-me que comece por mencionar que se 
cumpriu o décimo quinto Aniversário da constituição do nosso 
Grupo, que aconteceu em 9 de Junho de 1993 com a transformação 
da Finindústria em Banco.

Permitam-me também que lembre que ele começou com 
apenas uma Agência, na Rua de Júlio Dinis, com cerca de trinta 
elementos, e que graças ao árduo trabalho de todos quantos nele 
se empenharam se desenvolveu, lenta mas sustentadamente, 
contando hoje com sete Empresas Participadas, uma rede de 172 
Agências, só no Finibanco, e com um quadro de pessoal de cerca 
de mil e quinhentos empregados.

Por coincidência, o Finibanco Angola que havia sido constituído 
em quatro de Setembro de 2007, detido agora a sessenta e um por 
cento pelo Finibanco-Holding, iniciou a sua actividade na cidade de 
Luanda no dia do aniversário do Grupo, 9 de Junho de 2008, tendo o 
facto sido assinalado com a presença do seu Presidente do Conselho 
de Administração, de alguns outros Administradores e de altas 
individualidades locais, que ao acto conferiram assinalável dignidade.

Nas Assembleias Gerais do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e 
do Finibanco, S.A., realizadas ambas em 28 de Março de 2008, 
foram eleitos os seus respectivos membros dos órgãos sociais, 
foram criadas Comissões Executivas em cada uma delas e foram-
-lhes delegadas competências para a gestão corrente. 

A partir dessa data deixei as funções executivas que exercia 
nos respectivos Conselhos de Administração tendo-me sucedido 

Álvaro Pinho da Costa Leite
Presidente do Conselho de Administração

Senhores Accionistas,
Em obediência ao que sobre a matéria dispõe o Código das 
Sociedades Comerciais, o Código dos Valores Mobiliários 
e o Contrato de Sociedade, estou por esta via a dar público 
testemunho do modo como evoluiu a actividade do nosso 
Grupo Financeiro no decurso do exercício de 2008.

nas mesmas, Humberto da Costa Leite. Passei desde então a 
desempenhar as funções de Presidente não executivo dos dois 
referidos Conselhos de Administração.

O novo Presidente da Comissão Executiva agarrou com 
determinação e muito entusiasmo uma missão reconhecidamente 
difícil, agravada ainda por uma crise sem precedentes, que muito 
dificultou a concretização dos nossos melhores desejos. 

No desenvolvimento da sua acção, com o apoio de uma 
conceituada empresa da especialidade de consultoria, clarificou-se o 
posicionamento estratégico do Finibanco com vista a uma melhor 
abordagem de mercado. O programa apresentado, que tomou a 
sugestiva designação de Programa CRESCERE, identificou as 
oportunidades de optimização a todos os níveis, mas com relevância 
especial no que se refere à dinâmica comercial, à assumpção de risco, 
à recuperação de crédito, à utilização de meios, à reorganização da 
estrutura e ainda à reflexão sobre o modelo societário de governo. 

Com base neste trabalho, foi lançado um conjunto de projectos 
com vista a proporcionar bases sólidas de Crescimento, aumento 
da Eficiência e melhoria da Rentabilidade, num espaço temporal 
de quatro anos.

Foram definidos objectivos ambiciosos em matéria de estrutura 
de balanço, de alargamento da base de Clientes, de abordagem do 
mercado e de profunda reestruturação orgânica interna, que certamente 
não deixarão de proporcionar oportunidades de desenvolvimento de 
competências profissionais aos colaboradores mais empenhados. 



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S . 2 0 0 8     11

Naturalmente, é ainda cedo para contabilizar os resultados deste 
programa, tanto mais que ele surgiu num momento extremamente 
difícil da nossa economia, mas os esforços desenvolvidos e o 
manifesto empenhamento que vem sendo notado por parte de 
todos os colaboradores, permitem-nos consolidar a esperança de 
que os resultados finais serão certamente consentâneos com as 
nossas expectativas.

Como é sabido, a conjuntura de enorme instabilidade que se tem 
verificado nos mercados financeiros tem trazido graves problemas 
ao sistema bancário. Sem dúvida que o Finibanco não deixou 
de os sentir, mas apesar de tudo a posição de liquidez do nosso 
Grupo tem-se mantido estável, na medida em que beneficia da sua 
forte base de depósitos e também dos efeitos de uma operação de 
securitização de créditos que efectuou em 2008, que lhe permite 
aceder ao financiamento junto do Banco Central Europeu.

A par de tudo isto, tem em preparação outra operação que 
lhe possibilitará aumentar a capacidade de financiamento junto 
daquela Instituição, também com vista a sustentar a política de 
crescimento que pretende prosseguir.

O aumento do capital social foi decidido na Assembleia Geral 
de 26 de Novembro de 2008, expressamente convocada para 
o efeito, havendo sido deliberado o aumento de cento e quinze 
milhões de euros para até cento e sessenta e cinco milhões de euros, 
por uma ou mais vezes, através da emissão e subscrição reservada 
a Accionistas e ao público em geral, de até cinquenta milhões de 
novas acções escriturais, com o valor nominal de um euro cada, 
sendo o valor de subscrição o que for determinado pelo Conselho 
de Administração, em função das condições de mercado, e também 
as tranches a atribuir aos Accionistas e ao público em geral, tal 
como os direitos de subscrição, em função das acções detidas. Mais 
deliberou a mesma Assembleia Geral a renúncia pelos Accionistas 
ao seu direito de preferência relativamente à tranche destinada 
à subscrição pública, nos termos do disposto no artigo 460.º do 
Código das Sociedades Comerciais, caso entendam não dever 
subscrever a parte que lhes for destinada.

As condições de mercado, porém, não foram favoráveis à 
concretização do aumento de capital nos termos definidos, pelo que o 
assunto voltará a ser avaliado e decidido em novos moldes, na próxima 
Assembleia Geral marcada para o próximo dia 4 de Maio.

Em matéria de estrutura orgânica, para além da referência 
genérica que aqui se faz à reestruturação operada no Finibanco 
em resultado da implementação do Programa CRESCERE e 
no local próprio pormenorizadamente descrita, releva o que se 
produziu em consequência das disposições contidas no Aviso n.º 
5/2008 do Banco de Portugal.

Como é sabido, aquele Aviso veio pôr o acento tónico no 
sistema de controlo interno das instituições financeiras, de modo 
a torná-lo adequado e eficaz, a garantir o efectivo cumprimento 
das obrigações legais e dos deveres a que estão sujeitas, a 
apropriada gestão dos riscos inerentes às suas actividades e ainda 
a sua estabilidade e sobrevivência.

Em consequência e tendo em conta o que dispõe o número 3 
do artigo sexto do referido Aviso quanto à adequação do sistema 
de controlo interno à dimensão, à natureza e à complexidade da 
actividade desenvolvida, procedeu-se à criação de uma comissão, ao 
nível do Conselho de Administração da Holding, com a designação 
de Comissão de Compliance e Controlo Interno, convenientemente 
regulamentada, à transformação da área de auditoria interna, 
acentuando-lhe o carácter de independente e corporativo, e à criação 
de dois novos órgãos, de acção independente e transversal a todo 
o Grupo, um que se ocupa do controlo corporativo de riscos e o 
outro da matéria de compliance, tendo este por objectivo o controlo 
do respeito pelas disposições legais aplicáveis, incluindo as que 
se reportam à prevenção do branqueamento de capitais e aos usos 
profissionais e deontológicos.

Como se referiu, em termos conjunturais a evolução da situação 
económica e financeira, sobretudo no segundo semestre do exercício, 
ficou muito aquém do expectável, mesmo considerando as previsões 
mais pessimistas, e a evolução do mercado de capitais não contribuiu, 
muito pelo contrário, para compensar a quebra verificada nos 
resultados operacionais. A tudo isto acresce a circunstância de estes 
se ressentirem ainda do esforço que foi desenvolvido no alargamento 
da rede de Agências do Finibanco, com o acréscimo de 22 em 2008, 
totalizando 69 nos últimos anos, sabendo-se que nos primeiros 3 
anos de actividade são deficitários. A acrescer a tudo isso a evolução 
do mercado de capitais agravou ainda mais a situação e o resultado 
obtido foi excepcionalmente penalizador.

Contudo, sendo o resultado do exercício muito penalizador, há 
que notar que o Grupo valorizou às cotações de 31 de Dezembro 
de 2008 e reconheceu como prejuízo na Conta de Resultados, todas 
as menos-valias potenciais, no valor de 53,7 milhões de euros.

Trata-se de posições accionistas adquiridas com o propósito 
de as manter em Balanço, por se lhes reconhecer forte potencial 
de valorização futura, situação confirmada pela recuperação que 
estão a ter em 2009, até esta data.

Álvaro Pinho da Costa Leite
Presidente do Conselho de Administração



O Finibanco 
procura contribuir 
para o desenvolvimento 
da economia portuguesa, 
disponibilizando 
as suas capacidades 
de uma forma empenhada 
para uma boa gestão 
dos recursos financeiros, 
direccionando-os para 
os projectos e sectores 
com maior potencial 
de crescimento.
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Relatório de Gestão

1.  Enquadramento Macroeconómico

1.1.  Economia Internacional

O ano de 2008 foi marcado pela manutenção e agravamento da 
crise financeira e seus efeitos de contágio à economia real a nível 

global, resultando num acentuado abrandamento do crescimento 
económico e na antecâmara da recessão mundial de 2009. 

Ao nível da estabilidade de preços, o ano dividiu-se em dois 
períodos distintos, determinados essencialmente pela evolução 
do preço das matérias-primas nos mercados internacionais. 
No primeiro, persistiram os riscos inflacionistas enquanto, 

no segundo, assistimos a uma clara redução dos indicadores 
de inflação, na medida em que se materializou um choque 
deflacionista associado à acentuada descida do preço do petróleo 
e à incapacidade de fixação de preços por parte das empresas. 

Projecções sobre a economia mundial (taxas de variação, em %)

PIb MuNdIAL 

Economias Avançadas 

Área Euro 

EuA* 

Países Emergentes e em Desenvolvimento 

China 

VOLuME dO COMéRCIO 

Importações 

Economias Avançadas  

Países Emergentes e em desenvolvimento 

Exportações  

Economias Avançadas 

Países Emergentes e em desenvolvimento 

Preços no Consumidor 

Economias Avançadas 

Países Emergentes e em desenvolvimento 

5,2

2,7

2,6

2,0

8,3

13,0

7,2

4,5

14,5

5,9

9,6

2,1

6,4

0,5

-2,0

-2,0

-1,6

3,3

6,7

-2,8

-3,1

-2,2

-3,7

-0,8

0,3

5,8

3,4

1,0

1,0

1,1

6,3

9,0

4,1

1,5

10,4

3,1

5,6

3,5

9,2

2007 2009p2008e

Fontes: fMI, World Economic Outlook, actualização de Janeiro de 2009 e; *departamento do Comércio dos EuA, para 2008. 
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A inflação, medida pela variação homóloga do índice de preços no 
consumidor, aumentou no primeiro semestre para níveis não vistos 
desde o início da década de 90, reflectindo a tendência ascendente 
do preço do petróleo, cuja cotação atingiu um máximo histórico nos 
primeiros dias de Julho. O posterior recuo do preço do petróleo, que 
caiu mais de 70% desde então até ao final do ano, em simultâneo com o 
agravamento da crise financeira e o acentuar do ritmo de deterioração 
das condições económicas, configuraram um choque deflacionista que 
levou, em alguns casos, a inflação para mínimos da história recente e 
que deverá atingir pontualmente valores negativos em 2009.

Ainda assim, 2008 ficará na história não pela evolução dos preços, 

mas sim pela manutenção e agravamento da crise financeira. A 
dimensão desta coloca desafios às empresas, Governos e autoridades 
nacionais e supra-nacionais como já não acontecia desde a Grande 
Depressão da década de 30. As pressões nos mercados financeiros 
tornaram-se mais acentuadas e abrangentes a partir de meados de 
Setembro, com a intensificação dos problemas de solvência de 
diversas instituições financeiras de referência a nível internacional 
e que resultaram no virtual desaparecimento do modelo de banca 
de investimento norte-americano. Em paralelo, os índices de 
volatilidade implícita aumentaram para novos máximos históricos, 
sublinhando os elevados níveis de incerteza quanto ao real valor dos 
títulos subjacentes.

Notas: 31-12-2007=100

Fonte: Reuters EcoWin
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Fonte: Reuters EcoWin
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Relatório de Gestão

A deterioração dos balanços das instituições financeiras e a 
persistência de elevados níveis de incerteza, em Setembro e 
Outubro, realçaram o carácter sistémico da crise e originaram 
a uma resposta sem precedentes por parte das autoridades 
monetárias e dos Governos a nível global. De entre as medidas 
tomadas destacam-se a aprovação do “Troubled Assets Relief 
Program” ou Plano Paulson, nos EUA, e a subscrição de aumentos 
de capital das instituições financeiras em dificuldade por parte de 
diversos Estados dos dois lados do Atlântico, que resultaram em 
alguns casos em nacionalizações de facto.

O agravamento da crise financeira, em simultâneo com 
a inversão do ciclo de construção em alguns dos países de 
referência, trouxe como consequência a aceleração do ritmo 
de deterioração da actividade económica. A maioria dos países 
avançados fechou o ano em recessão técnica (ou em vias de 
entrar em recessão) e deverá manter uma dinâmica recessiva, 
pelo menos, no primeiro semestre de 2009, num contexto de 
contracção da produção industrial e de redução do comércio 
internacional.

A persistência de condições financeiras restritivas e de elevados 
níveis de incerteza estão a corroer a confiança dos agentes 
económicos, a condicionar o investimento privado, tanto ao nível 
das famílias como das empresas, e a contribuir para uma rápida 
deterioração das condições do mercado de trabalho, mesmo em 
economias aparentemente dinâmicas até ao terceiro trimestre 
do ano, como é o caso da Alemanha. Nos EUA, por exemplo, 
foram destruídos mais de 1,5 milhões de empregos no último 
trimestre do ano, o que representa a mais grave perda de emprego 
em quaisquer três meses consecutivos desde a reconversão da 
economia de guerra, em 1945. 

Neste contexto, os Governos ficaram na contingência de 
conjurar medidas de incentivo à actividade económica, seja ao 
nível da descida de impostos ou da realização de importantes 
obras públicas, as quais vão resultar no aumento dos gastos do 
Estado e, consequentemente, das necessidades de financiamento 
da economia. Deste modo, espera-se a subida dos défices 
orçamentais da generalidade dos países avançados em 2009, 
com os EUA a encabeçarem a lista com estimativas que vão 
até aos 11% do produto interno bruto (PIB), enquanto na zona 
euro diversos países, Portugal incluído, vão ultrapassar a fasquia 
dos 3% no biénio de 2009/2010.

1.1.1  Estados Unidos da América do Norte (EUA)

Nos EUA, a actividade económica manteve a tendência de 
abrandamento iniciada em 2007, com a taxa de crescimento do 
PIB a descer de 2,0%, para 1,3%. O padrão de crescimento intra-
-anual mostra a recuperação da actividade económica no primeiro 
semestre, seguida de um processo de progressiva deterioração das 
condições económicas na segunda metade do ano.

Globalmente, a evolução da actividade económica continuou a ser 
dominada pela queda do investimento residencial privado, a que se 
adicionou a significativa contracção do consumo privado de bens, num 
contexto de dificuldades de acesso ao crédito e de rápida deterioração 
do mercado de trabalho. A procura externa compensou parcialmente 
estas dificuldades, com as exportações a aumentarem, beneficiando 
de um superior dinamismo económico relativo dos mercados de 
exportação, enquanto as importações caíram pela primeira vez desde 
1991 e ao ritmo mais elevado desde 1980.

Segundo o Comité para os Ciclos Económicos do Departamento 
Nacional de Estudos Económicos (NBER), a economia norte-  
-americana entrou oficialmente em recessão em Dezembro de 2007, 
colocando término a um período de 73 meses de expansão.

O sentimento dominante à altura da realização deste relatório é 
que a economia norte-americana, a primeira a entrar em recessão 
de entre os países desenvolvidos, seja também a primeira a entrar 
num processo sustentado de recuperação económica. Não obstante, 
os dados disponíveis não permitem antecipar quando esta ocorrerá, 
já que todos os indicadores qualitativos e quantitativos disponíveis 
continuam a apontar para uma prolongada e profunda recessão. 
Isto é especialmente verdade ao nível do mercado de trabalho mas, 
também, ao nível do mercado de habitação, onde os elevados níveis 
de existências e sistemáticas quebras de preços estão a ampliar os 
problemas do crédito imobiliário e, por esta via, não estão a fornecer 
o necessário suporte para a estabilização do mercado financeiro.

A instabilidade financeira está a dificultar o acesso ao crédito, dando 
lugar a uma situação de escassez de crédito (ou “credit crunch”), e a criar 
uma forte resistência à transmissão da política monetária altamente 
expansionista aos consumidores e empresas – falhando portanto no 
estímulo à actividade económica. Neste contexto, os EUA encontram-se 
em risco de atravessar a mais grave crise económica desde a reconversão 
da economia militar da segunda metade da década de 40.
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  Recessão1   Perda de emprego

 INíCIO fIM duRAçãO (MESES) TOTAL (MIL) MédIA (MIL) % dO EMPREgO

fev.1945 Out.1945 9 -3305 -367 -7,9%

Nov.1948 Out.1949 12  -2300 -192 -5,1%

Jul.1953 Mai.1954 11 -1557 -142 -3,1%

Ago.1957 Abr.1958 9 -2096 -233 -3,9%

Abr.1960 fev.1961 11 -902 -82 -1,7%

dez.1969 Nov.1970 12  -679 -57 -1,0%

Nov.1973 Mar.1975 17 -956 -56 -1,2%

Jan.1980 Jul.1980 7  -837 -120 -0,9%

Jul.1981 Nov.1982 17 -2712 -160 -3,0%

Jul.1990 Mar.1991 9  -1493 -149 -1,4%

Mar.2001 Nov.2001 9 -1629 -181 -1,2%

dez.2007 ??? 132 -2548 -193 -1,8%

Médias globais  11  -1679 -158 -2,8%

Pós 2ª Grande-Guerra: Recessões e perda de emprego

1 Segundo a definição do NBER; 2 Valores à data de Dezembro de 2008    fonte NBER; Reuters EcoWin e; Finibanco.

A sublinhar a dimensão do impacto da corrente recessão na 
deterioração das condições no mercado de trabalho, em 2008 
contabilizou-se a destruição líquida de empregos em cada um dos 
doze meses, o que resultou numa quebra acumulada de 2 milhões e 
589 mil postos de trabalho, valor que supera as perdas de emprego 
em quaisquer doze meses consecutivos, desde a “desmilitarização” 
da economia norte-americana com o fim da Segunda Grande-
-Guerra e subsequente recessão. Mais significativo, a perda de 
empregos no quarto trimestre ascendeu a 1,5 milhões, registo 
por si só idêntico ou superior ao observado em sete das últimas 
doze recessões. A taxa de desemprego evoluiu em conformidade, 
aumentando de 4,9% para um máximo de quase 16 anos de 7,2%, 
em Dezembro.

A dinâmica actual e os dados prospectivos indiciam que o 
processo de ajustamento do mercado de emprego ainda está longe 
de se concluir, pelo que existem expectativas fundamentadas de 
que a taxa de desemprego possa atingir os 10% em 2009.

Pelo terceiro ano consecutivo, o investimento residencial foi 
o principal responsável pela redução da actividade económica, 
caindo 20,9% e contribuindo negativamente em 1 ponto 
percentual para a taxa de crescimento do PIB. O agudizar da 
crise da habitação resultou no acentuar da tendência descendente 
dos preços das casas e no aumento dos incumprimentos, num 
contexto de excesso de oferta e de dificuldades no acesso ao 
crédito.

A continuação de uma situação de crise na construção residencial 
por um período prolongado acarretou a descida do peso desta no 
PIB, de 5,4% em 2006 para um mínimo desde que existem dados 
comparáveis (1990) de 2,9%, no último trimestre de 2008, valor 
claramente abaixo da média histórica e do observado em outras 
economias desenvolvidas. 

O processo de correcção do investimento residencial, em 
simultâneo com o aumento do ritmo de transmissão dos efeitos 
de contágio da crise financeira à economia real, num contexto 
de deterioração dos balanços das instituições financeiras e de 
instabilidade no sistema financeiro, acabaram por subjugar a 
confiança das famílias e originar um comportamento mais defensivo 
das mesmas, com o consumismo de anos recentes a dar lugar a uma 
atitude mais cautelosa e à recuperação da taxa de poupança. 

O consumo privado apresentou uma tendência descendente, 
apenas temporariamente interrompida no segundo trimestre em 
consequência da aplicação do pacote de estímulo orçamental 
aprovado em Fevereiro, o qual estipulava a redução e devolução de 
impostos pagos pelas famílias e empresas, num total acumulado 
de cerca de 1% do PIB.

As exportações mantiveram um crescimento significativo nos primeiros 
três trimestres do ano, beneficiando dos ganhos de competitividade 
decorrentes da depreciação do dólar e da manutenção de um superior 
dinamismo económico relativo dos principais mercados de destino. 
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Esta situação inverteu-se no quarto trimestre, com as exportações a 
retraírem-se quase 5%. Por outro lado, as importações caíram em todos 
os trimestres, reflectindo o abrandamento da procura interna e alguma 
substituição de importações por produção doméstica. A melhoria 
da balança comercial em bens e serviços resultou numa contribuição 
positiva da procura externa líquida para a taxa de crescimento do PIB 
em 1,41 pontos percentuais. 

O recuo do défice comercial em bens e serviços, provavelmente 
inferior ao incorporado nas estimativas de Outono do FMI e 
CE1, mitigou o aumento das necessidades de financiamento da 
economia norte-americana, em face do agravamento do défice 
orçamental. Ainda assim, as estimativas indiciam que estes défices 
gémeos superem largamente os 10% do PIB em 2009, situação 
usualmente conotada com o emergir de crises cambiais.

Ao nível das Finanças Públicas, o défice orçamental praticamente 
duplicou em 2008, com as estimativas mais conservadoras a 
apontarem para um valor ligeiramente acima dos 5%, reflectindo 
os efeitos combinados dos estabilizadores automáticos, em face 
de uma situação de menor crescimento e, sobretudo, do pacote de 
incentivo orçamental, de Fevereiro, e do “Troubled Assets Relief 
Program” (TARP), de Setembro.

O TARP, também conhecido como Plano Paulson, surgiu como 
a resposta do Departamento do Tesouro à eminência da falência do 
sistema financeiro norte-americano, em consequência das dificuldades 
de balanço e do agravamento da instabilidade financeira em Setembro. 
O TARP previa a esterilização do sistema financeiro através da 
compra ou garantia de 700 mil milhões de dólares de activos tóxicos 
(ou troubled assets). Estes activos incluíam uma variedade de títulos 
emitidos antes de 14 de Março e a sua compra visava remover activos 
ilíquidos ou de difícil avaliação dos balanços dos bancos e de outras 
instituições – estes activos são apontados como a causa para a falta de 
confiança entre instituições financeiras, uma vez que se desconhece o 
seu montante e quem os detém.

O TARP tem sofrido algumas mutações desde a sua apresentação, a 
primeira das quais a 14 de Outubro e que permitiu ao Departamento 

do Tesouro utilizar a primeira tranche, de 250 mil milhões, na compra 
de acções preferenciais e de warrants dos nove maiores bancos norte-
americanos, bem como de outros bancos de menor dimensão. Outras 
alterações foram feitas, algumas apresentadas pela Presidência e outras 
pelo Departamento do Tesouro. No total foi já despendido metade 
do valor previsto, sobretudo, em ajudas aos bancos em dificuldade. 
Em 2009 espera-se que a Administração Obama recorra à segunda 
tranche do TARP, sendo igualmente de esperar a aprovação de um 
novo pacote de incentivo fiscal, estimado em 800 mil milhões (cerca 
de 5,5% do PIB) a aplicar entre 2009 e 2010.

O incentivo orçamental ascendeu a cerca de 1% do PIB, em 
redução e devolução de impostos a particulares e empresas, enquanto 
a parcela aplicada em 2008 do plano TARP totalizou 2,5% do PIB, 
o que representa um efeito combinado de 3,5 pontos percentuais de 
incremento no défice orçamental, em percentagem do PIB. 

1.1.2  Zona Euro

A economia da zona euro manteve a tendência de abrandamento 
iniciada no final de 2007, com o ritmo de deterioração das 
condições económicas a aumentar ao longo do ano e a resultar 

1 As estimativas mais recentes apontam para um défice da BTC de 4,9%, em 2008.

Défices orçamental e da BTC (em % do PIB)

2004 2005 2006 2007e 2008p 2009p 

Fonte: Eurostat, Previsões de Outono de 2008 e Previsões Interinas 

de Janeiro de 2009, para o défice orçamental em 2009.
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na desaceleração da taxa de crescimento do PIB de 2,7% em 
2007 para 0,9% em 2008. No segundo e terceiro trimestres o PIB 
diminui 0,2%, o que significa que a zona euro entrou em recessão 
técnica pela primeira vez desde que foi criada a moeda única.

 
O menor dinamismo é extensível à generalidade dos Estados 

Membros, sendo que a actividade se situou particularmente 
abaixo das expectativas na Alemanha e na Itália, ocorrendo o 
inverso em França, país que contabilizou um crescimento positivo 
no terceiro trimestre e que não entrou assim em recessão técnica, 
apesar desta fazer parte do discurso oficial do Governo francês.

O abrandamento da actividade económica reflecte o menor 
dinamismo da procura interna, em especial ao nível do 
investimento empresarial, a que se adicionou uma evolução 
desfavorável da procura externa líquida, associada à perda de 
competitividade em preço, decorrente da apreciação do euro, e ao 
menor dinamismo do comércio internacional.

A deterioração da envolvente económica e financeira fez-se 
sentir na capacidade de criação de emprego, com as empresas 
do bloco a aumentarem progressivamente o número de 
despedimentos ao longo do ano. No cômputo do ano, o número 
de desempregados aumentou quase 1 milhão e 400 mil, com a 
Espanha a ser responsável por mais de dois terços desse valor.     
A taxa de desemprego aumentou em conformidade, de 7,2% em 
Janeiro para 8,0% em Dezembro.

A Alemanha foi o país que maior resiliência mostrou, continuando 
a criar abundantes postos de trabalho, mesmo com a economia em 
plena recessão. No entanto, nem mesmo o colosso alemão foi capaz 
de resistir à aceleração do ritmo de deterioração das condições 
económicas do último trimestre do ano, período onde o número 
de desempregados aumentou em 23 mil e a taxa de desemprego, 
calculada segunda a metodologia da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT)2, subiu marginalmente para 7,2% em Dezembro, 
de um mínimo de quase 16 anos de 7,1% em Outubro.

Ao nível da estabilidade de preços, aferida pela variação 
homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor 
(IHPC), esta acentuou-se nos últimos meses do ano, caindo 
de 3,8% em Agosto para 1,6% em Dezembro, reflectindo a 
diminuição dos preços das matérias-primas nos mercados 
internacionais, num contexto de incapacidade de fixação de 
preços por parte das empresas. Este processo, que se intensificará 
até ao Verão de 2009, permite ganhos reais dos salários e será um 
factor a estimular o consumo privado em 2009.

Ainda assim, e em termos globais, a inflação média anual 
ascendeu a 3,3% em 2008, valor que representa uma aceleração 

face aos 2,1% do ano anterior e que resulta essencialmente do 
comportamento desfavorável do preço do petróleo na primeira 
metade do ano. 

Excluindo o preço da energia do cálculo do IHPC, constatamos 
que este apresenta uma maior estabilidade ao longo do ano, com a 
sua variação homóloga a oscilar entre o máximo de 2,8% de Março 
e o mínimo de 2,1% de Dezembro. A tendência descendente deve-
-se acentuar em 2009, na medida em que as condições económicas 
mais desfavoráveis comecem a reflectir-se nas negociações 
salariais, ajudando ao processo de descida de preços dos bens não- 
-transaccionáveis e dos serviços. Esta evolução configura um quadro 
propício à adopção de taxas de juro nominais historicamente baixas 
por parte do Banco Central Europeu (BCE). 

Os desafios colocados à actividade económica pela crise 
financeira e seus efeitos de contágio levaram à adopção de medidas 
orçamentais excepcionais pela generalidade dos Estados Membros, 
que resultaram no agravamento do défice orçamental para o 
conjunto da zona euro, de 0,6% para 1,7% em 2008. A deterioração 
dos saldos orçamentais reflectiu-se ao nível da dívida pública, com 
o rácio em percentagem do PIB a aumentar de 66,1% para 68,7%. 

 

1.1.3  Economia Espanhola

Em anos recentes as economias irlandesa e espanhola foram apontadas 
como exemplos de sucesso no âmbito da convergência real no seio 
da União Europeia, conseguindo manter sistematicamente taxas 
de crescimento do PIB superiores à da média comunitária. No caso 
Espanhol, a construção provou ser o sector fulcral da convergência, 
garantindo em simultâneo abundância de empregos e ganhos no 
produto, os quais se estenderam às zonas fronteiriças de Portugal, 
onde trabalhadores e empresas atravessaram a fronteira em busca de 
novas oportunidades. No entanto, esta realidade mudou.

O ritmo de crescimento da actividade económica desacelerou 
acentuadamente em 2008, com a taxa de crescimento do PIB a cair 
de 3,7% para 1,2%, condicionado por uma queda do investimento 
produtivo, em particular do investimento residencial, num 
contexto de abrandamento dos níveis de consumo privado, de 
aceleração dos gastos públicos e de contribuição líquida positiva 
da procura externa. 

Tal como muitos outros países, a Espanha entrou em recessão 
técnica no último trimestre do ano, o que não acontecia desde 1993. 

Dos Estados Membros da zona euro, a Espanha foi o primeiro 
a mostrar sinais de deterioração das condições no mercado de 
trabalho, logo nos primeiros momentos da crise financeira 

2 A única válida para comparações internacionais mais preterida domésticamente face às taxas de desemprego calculadas segundo as 
metodologias do Bundesbank e do Departamento do Trabalho.  
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internacional, e é onde se vivem actualmente as maiores 
dificuldades, espelhadas numa escalada do desemprego que 
atingiu níveis incomportáveis nos últimos meses do ano.

O número de desempregados encetou uma tendência ascendente 
em Julho de 2007, fechando o ano de 2008 num máximo histórico 
de 3 milhões e 128 mil indivíduos desempregados e com a taxa de 
desemprego num máximo de 9 anos de 13,9% - a mais elevada da 
União Europeia. Refira-se que, só no último trimestre do ano, 500 
mil espanhóis engrossaram os números do desemprego em 20%.

1.1.4  Economias Emergentes

A deterioração das condições económicas e financeiras a nível 
global tem sido acompanhada por um abrandamento do comércio 
internacional, em geral, e pela quebra na procura das economias 
avançadas, em particular, e está a ter inevitáveis repercussões 
negativas nas economias emergentes, com especial incidência 
naquelas que nos últimos anos acomodaram a maior fatia da 
deslocalização da produção dos países desenvolvidos e em que o 
sector exportador tem mais peso.

 
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa 

de crescimento das economias emergentes e em desenvolvimento 
abrandou 2 pontos percentuais para 6,3% e deverá descer mais 
3 pontos percentuais em 2009. A maior resiliência destas 
economias aos efeitos de contágio da crise financeira, no período 
de 2008 e 2010, trará como consequência que países como a 
China e a Índia vão continuar a deter o estatuto de motores do 
crescimento económico mundial e vão reforçar o seu peso na 
economia global.

O ritmo de crescimento da China abrandou para 9,0%, 
valor extremamente elevado para os padrões das economias 
desenvolvidas mas que representa um claro abrandamento, após a 
recente explosão económica do país, onde a taxa de crescimento 
económico superou sempre os 10% e atingiu um pico de 13% em 
2007. Este menor ritmo de expansão deve-se ao abrandamento 
das exportações, apenas parcialmente compensado pelo aumento 
da taxa de crescimento do consumo privado.

Para este desiderato terá contribuído a mudança estratégica de 
Pequim, que passou a fornecer fortes incentivos à procura interna. 

Em Novembro, Pequim anunciou um ambicioso programa 
de estímulo fiscal, o qual prevê a aplicação de 4 triliões de 
yuan renmimbi até 2010, sob a forma de descida de impostos, 
investimento em infra-estruturas e em serviços sociais, com 
apenas uma pequena parcela (cerca de 6%) prevista para 2008. 

De acordo com as estimativas do FMI, a taxa de crescimento 
da economia chinesa deverá abrandar para 6,7% em 2009 e 
recuperar para 8,0% em 2010. 

O ritmo de crescimento também abrandou na Índia, em 2 pontos 
percentuais para 7,3% em 2008, esperando-se para 2009 uma 
desaceleração da mesma amplitude. Refira-se que, como excepção, 
o Brasil registou um incremento de 0,1 pontos percentuais na taxa 
de crescimento do PIB, para 5,8% mas, de acordo com o FMI, o 
crescimento dever-se-á situar abaixo da tendência em 2009, em 1,8%. 

A maior esperança de recuperação da economia mundial reside 
na manutenção de elevados níveis de crescimento em países 
como a China e a Índia, uma vez que os EUA atravessam um 
processo de ajustamento do orçamento das famílias e que uma 
Europa envelhecida dificilmente suportará os níveis de consumo 
e de investimento privado necessários para se encetar um novo 
período de crescimento económico sustentado a nível global.

1.2  Enquadramento Nacional

Em 2008, a economia portuguesa interrompeu o processo de 
recuperação da actividade económica observado nos dois anos 
anteriores, reflectindo os elevados desafios proporcionados 
pela crise financeira internacional e seus efeitos de contágio na 
economia real, nomeadamente ao nível da diminuição da actividade 
industrial e do comércio internacional. A taxa de crescimento do 
produto interno bruto (PIB) recuou de 1,9% para 0,2%, reflectindo 
essencialmente a acentuada deterioração das componentes mais 
susceptíveis à evolução das condições financeiras e da procura 
externa, designadamente o investimento e as exportações.

Projecções económicas para Portugal

 2007 2008e 2009p

Consumo Privado 1,6 1,4 -0,2

Consumo Público 0,0 0,1 0,3

fbCf 3,2 -0,8 -5,5

Exportações 7,5 0,3 -3,8

Importações 5,6 2,3 -2,8

PIB 1,9 0,2 -1,6

   

Saldo Orçamental (em % do PIb) -2,6 -2,2 -4,6

dívida Pública (em % do PIb) 63,6 64,6 68,2

   

IhPC 2,4 2,7 1,0

 Notas e - Estimado ; p - Previsto.   fonte Comissão Europeia, Previsões Intercalares de Janeiro 2009.
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A desaceleração da actividade económica afectou a capacidade 
de criação de emprego por parte do tecido empresarial, em 
especial na segunda metade do ano, período em que se observou 
a destruição líquida de 1% dos postos de trabalho e em que a 
taxa de desemprego subiu de 7,3% para 7,8% do segundo para o 
quarto trimestre do ano.

A rápida deterioração das condições determinaram a tomada 
de medidas orçamentais com vista a estabilizar a actividade 
económica e a minimizar os efeitos de contágio da crise 
financeira. O aumento da despesa pública, num contexto de 
redução do valor previsto para o PIB, implica o aumento do 
défice orçamental em percentagem do PIB para além do valor 
de referência de 3,0%, em 2009. No entanto, este é um quadro 
de excepção, previsto no âmbito da legislação comunitária, pelo 
que Portugal não incorrerá num processo de défices excessivos, 
mesmo que o défice orçamental se confirme bem acima dos 3% 

do PIB (4,6% ou 3,9%, respectivamente, segundo a Comissão 
Europeia ou o Governo).
 

Ao nível da estabilidade de preços, a evolução da inflação voltou 
a ser determinada pela oscilação dos preços dos combustíveis, com 
a acentuada queda do preço do petróleo no segundo semestre a 
proporcionar a descida da variação homóloga do índice harmonizado de 
preços no consumidor de 3,4% em Junho para 0,8% em Dezembro. 

Componentes da Despesa
A economia nacional apresentou um padrão de crescimento 
distinto ao longo do ano, com o maior dinamismo do primeiro 
semestre a contrastar com a recessão da segunda metade do ano. 

A procura interna voltou a assumir-se como o motor do 
crescimento, impulsionada pela manutenção de níveis do consumo 
privado próximos da tendência de longo prazo, por oposição a 
novo retraimento da formação bruta de capital fixo.

O consumo privado foi a componente mais dinâmica da procura 
interna, pese embora prosseguindo a trajectória de desaceleração 
característica do passado recente. Globalmente, o consumo 
privado apresentou um comportamento relativamente estável ao 
longo do ano, em particular no que concerne ao consumo de bens 
não duradouros, o que contrasta com a instabilidade de outras 
componentes da procura e com o comportamento do mesmo 
agregado noutras economias de referência. Esta maior estabilidade 

terá sido conseguida em parte pelo recurso ao endividamento, 
situação que é insustentável a prazo, em especial numa altura de 
tanta incerteza e aversão ao risco. 

O pico do consumo privado terá sido atingido no terceiro trimestre, 
após um segundo trimestre de fraco dinamismo, situação que está 
associada ao adiamento de despesas importantes em face da descida da 
taxa normal do IVA, no dia 1 de Julho. No último trimestre do ano o 

Projecções económicas para Portugal

Fonte: Reuters EcoWin
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consumo privado acentuou a tendência de abrandamento, reflectindo, 
por um lado, o efeito de base do maior consumo do terceiro trimestre 
e, por outro lado, a reconhecida deterioração da envolvente global. 
A quebra do consumo foi minorada pela antecipação de compra de 
veículos automóveis em Dezembro, em face do agravamento fiscal 
previsto para o ano de 2009.

 
A formação bruta de capital fixo (FBCF) terá caído 0,8% em 

2008, voltando a contribuir negativamente para o PIB após ter 
contabilizado o crescimento mais elevado da década em 2007 - 
ainda assim valores bastante distintos do observado em idênticas 
posições cíclicas, como seja o crescimento médio de 13% em 
1997/1998. A queda da FBCF traduz a evolução desfavorável de 
todas as suas componentes, em especial ao nível da construção 
e material de transporte. A FBCF em máquinas e equipamento 
foi a componente mais dinâmica do investimento, pese embora 
desacelerando da taxa de crescimento de 8,2% em 2007 para 
3,7% no ano em análise.

Ao nível do investimento, mas na sua componente não 
produtiva, a variação das existências contribuiu positivamente 
para a taxa de crescimento do PIB, em 0,2 pontos percentuais, 
após uma contribuição nula no ano precedente.

 
No seu cômputo, a procura interna, incluindo variação de 

existências, terá contribuído com 1 ponto percentual para a 
taxa de crescimento do PIB, abrandando da contribuição de 1,8 
pontos percentuais do ano anterior.

A procura externa teve uma contribuição negativa para a taxa de 
crescimento do PIB, em consequência do superior abrandamento 
da taxa de crescimento das exportações face às importações.

As exportações acentuaram a trajectória de desaceleração 
iniciada em 2007, devendo mesmo apresentar uma variação 
homóloga negativa no último trimestre do ano, reflectindo o 
menor dinamismo da economia global e o retraimento do comércio 
internacional. A taxa de crescimento das importações caiu para 
cerca de metade mas, a sua queda foi limitada pela manutenção 
de algum dinamismo da procura interna, em especial ao nível do 
consumo privado. Esta evolução proporcionou o incremento da 
taxa de penetração das importações.

Política Orçamental
O défice do Sector Público Administrativo deverá ter recuado de 
2,6% para 2,2% do PIB em 2008, dando seguimento ao processo 
de consolidação das finanças públicas portuguesas e assegurando 

o objectivo definido no Pacto de Estabilidade e Crescimento, que 
resultou no levantamento do processo de défice excessivo, por 
parte das instâncias europeias.

Esta redução inclui o impacto de medidas temporárias, em 
particular ao nível das despesas de capital, sem as quais o défice 
orçamental teria subido marginalmente de 2,7% para 2,8% do 
PIB. De entre essas medidas destaca-se a renegociação dos 
contratos de exploração das barragens já existentes e a cedência 
de novas concessões, em particular no sector rodoviário.

Ao nível do saldo corrente, observou-se a inversão da tendência 
descendente da despesa corrente em percentagem do PIB, 
estimando-se que a mesma tenha subido 1,1 pontos percentuais 
para 42,4% do PIB, num contexto de estabilização do rácio da 
receita fiscal. Esta terá ficado aquém do orçamentado e limitada 
por factores pontuais, em particular ao nível dos impostos 
indirectos.

A receita do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) cresceu 
1,8% face a 2007 mas ficou em 95% do orçamentado, reflectindo 
essencialmente a alteração da taxa normal do IVA de 21% para 
20%, a partir de 1 de Julho, conforme estipulado pela Lei nº26-
A/2008, de 27 de Junho, bem como os aumentos dos reembolsos 
para as empresas e das transferências para as Regiões Autónomas. 
Por sua vez, a receita do Imposto sobre Produtos Petrolíferos 
(ISP) ficou aquém do orçamentado e do valor arrecadado 
em 2007, devido ao efeito conjunto da quebra na procura dos 
produtos petrolíferos, da não actualização da taxa de imposto e da 
consignação da Contribuição de Serviço Rodoviário prevista na 
Lei nº55/2007. Corrigido deste último, a quebra do ISP reduz-se 
de 20,2% para 3,6%.

Quanto ao rácio da dívida pública, a Comissão Europeia estima que o 
mesmo tenha aumentado 1 ponto percentual, para 64,6% do PIB. 

Balança de Pagamentos
As estimativas disponíveis apontam para um significativo 
incremento das necessidades de financiamento da economia 
portuguesa, medidas pelo défice conjunto das balanças corrente 
(BTC) e de capital (BC), de 8,2% para 10,3% do PIB, retomando 
a tendência de deterioração da posição externa de Portugal 
após as melhorias observadas em 2007. Este agravamento das 
necessidades de financiamento reflecte o aumento de 2,3 pontos 
percentuais do défice de transacções correntes, para 11,8% de 
PIB, parcialmente minorado pelo incremento de 0,2 pontos 
percentuais no excedente da balança de capital.
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População activa, emprego e desemprego (taxas de variação, em %)

font INE, Inquérito trimestral ao emprego.

O incremento do rácio do défice da balança corrente no PIB 
reflecte sobretudo o aumento dos saldos negativos das balanças 
de bens e de rendimentos, a que se juntaram a diminuição do 
fluxo de remessas dos emigrantes. A evolução adversa do preço 
do barril do petróleo na primeira metade do ano contribuiu para 
o agravamento do défice comercial, sendo que a sua posterior 
descida apenas se começou a sentir em finais do ano, situação que 
se deverá prolongar pelos primeiros meses de 2009.

 O saldo da balança financeira evoluiu em conformidade 
com as necessidades de financiamento, tendo atingido 10,8% 
do PIB. A desagregação do saldo permite constatar que a 
economia portuguesa foi maioritariamente financiada por 
via do “investimento de carteira”, que terá totalizado 74% do 
investimento total, com os títulos de dívida de curto prazo a 

liderarem as preferências dos investidores, destronando as 
obrigações e outros títulos de longo prazo. 

Mercado de Trabalho
Na primeira metade do ano, o comportamento do mercado de 
trabalho caracterizou-se pela manutenção da tendência de aumento 
da taxa de actividade, em simultâneo com a gradual recuperação do 
mercado de trabalho, seja ao nível da criação de emprego ou de 
descida da taxa de desemprego. No entanto, esta dinâmica mudou 
no segundo semestre, na medida em que se intensificaram os efeitos 
de contágio da crise financeira e económica internacional. Os dados 
do final do ano mostram apenas uma modesta deterioração das 
condições do mercado de trabalho, o que pode ser entendido como 
confirmação do hiato temporal entre a evolução das condições 
económicas e a resposta do mercado de emprego.

Necessidades de financiamento (em % do PIB)

2003 2004 2005 2006 2007 2008e 

Fonte: Banco de Portugal, dados online e Boletim 

Económico de Inverno de 2008; INE e; Finibanco (cálculos).
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0,1% na população activa, o que resultou na melhoria generalizada 
dos indicadores de desemprego. O número de indivíduos sem 
emprego recuou 4,8%, o que se reflectiu na descida da taxa de 
desemprego de 8,0% para 7,6%.

Estas melhorias são corroboradas pelos dados dos centros de 
emprego. O número médio de inscritos nos centros de emprego 
recuou 2,5% para 471.899 indivíduos em 2008, reflectindo 
essencialmente a descida de 4,1% no número de desempregados 
à procura de um novo emprego, a que se juntaram as descidas de 
1,2% e de 7,0% dos que estão à procura do primeiro emprego e dos 
que procuram empregos mas que estão temporariamente ocupados 
em programas especiais de emprego, respectivamente.

No cômputo de 2008, a taxa de actividade da população activa recuou 
0,1 pontos percentuais, para 62,5%, reflectindo variações de idêntica 
magnitude em ambos os sexos, com os Homens a manterem uma 
taxa de actividade 13,2 pontos percentuais acima da das Mulheres.

 O emprego aumentou modestamente, não obstante as perdas 
observadas nos dois últimos trimestres, confirmando a dinâmica 
de recuperação iniciada em 2006. Por sectores, observou-se um 
incremento de 3,0% do emprego nos serviços, o que permitiu 
compensar as quebras de 3,6% e de 1,0% do emprego na indústria 
e na agricultura, silvicultura e pescas, respectivamente.

O incremento do emprego foi acompanhado pela subida de 

A descida do número de pedidos de emprego foi moderada pelo 
incremento dos processos colocados por trabalhadores sem emprego 
e temporariamente indisponíveis por motivos de saúde (valor que 
praticamente duplicou em dois anos) e por trabalhadores que estão 
empregados mas que pretendem melhorar as suas condições (8,6%). 

A descida do desemprego registado foi novamente acompanhada 
por um aumento das ofertas de emprego e das colocações em 8,6% 
e 7,0%, respectivamente. 

No final do ano as condições no mercado de emprego começaram 
a piorar, sendo de registar que o número de desempregados inscritos 
aumentou 6,6% em Dezembro face ao mês homólogo de 2007. 

Na evolução anual do desemprego, o acréscimo percentual mais 
elevado foi contabilizado ao nível dos “operários e trabalhadores 
similares da indústria extractiva e construção civil” (38,8%), o que é 

consistente com um cenário de correcção significativa do mercado 
imobiliário – à semelhança do que acontece em outros países, 
sendo Espanha um exemplo próximo.

Estabilidade de preços
A evolução do preço da energia e de outras matérias-primas voltou a 
revelar-se determinante para a estabilidade de preços em Portugal, com 
os principais índices de preços e expectativas inflacionistas a oscilarem, 
primeiro com a subida do preço do petróleo Brent iniciada ainda em 
2007 e, mais próximo do fim do ano, com a reversão desse movimento. 

O índice de preços dos bens industriais acompanhou de perto esta 
tendência, fechando o ano marginalmente positivo (0,2%) e longe dos 
máximos de 8,1% do mês de Julho. A dinâmica foi mais discreta ao nível 
dos preços do consumidor, moderado por um comportamento mais 
estável dos preços dos serviços, genericamente não transaccionáveis, 
por oposição à maior volatilidade dos preços dos bens.

ColocaçõesOfertas de emprego Pedidos de emprego Nota: Valores ao longo do mês.

Fonte: IEFP.
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Os preços no consumidor registaram um aumento médio anual 
de 2,7% em 2008, acelerando face ao crescimento de 2,4% do ano 
anterior. Este incremento decorre do efeito de base do aumento dos 
preços na primeira metade do ano e cuja reversão poderá resultar em 
variações homólogas negativas pontuais do índice harmonizado de 
preços (IHPC) nos meses de Verão de 2009. Atentando à variação 
homóloga do IHPC, esta atingiu em Dezembro um mínimo histórico 
de 0,8%, recuando face aos 3,4% de Junho.

Situação Monetária e Financeira
O crédito total concedido ao sector privado não financeiro 

manteve uma trajectória de desaceleração ao longo do ano, 
acompanhando igual dinâmica do crédito a sociedades não 
financeiras e do crédito a particulares, em especial na sua vertente 
do crédito à habitação, que totaliza cerca de 80% dos empréstimos 
tomados por particulares. 

Ao nível do crédito a particulares há que referir a divergência 
entre a evolução dos empréstimos ao consumo e os empréstimos 
para habitação, com os primeiros a manterem um elevado 
dinamismo até Setembro e com os segundos a acentuarem a 
tendência de desaceleração iniciada em 2006.

Fonte: Reuters EcoWin e; Boletim Estatístico 

do Banco de Portugal de Janeiro de 2009.
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A deterioração da envolvente económica e a maior aversão ao risco 
por parte das outras instituições financeiras, menos propensas a 
renovar créditos a clientes de maior risco, aumentaram as dificuldades 
de cumprimento das responsabilidades financeiras de empresas e 
famílias. O crédito da cobrança duvidosa aumentou de forma muito 
significativa em todas as suas vertentes, atingindo sucessivos máximos 
históricos em valor, enquanto o seu rácio no crédito total aumentou 
de 1,7% em Janeiro para 2,4% em Novembro, valor em linha com 
a média dos últimos 10 anos. Esta dinâmica aliviou ligeiramente 
no último mês do ano, em simultâneo com a maior estabilidade do 
sistema financeiro internacional.

Refira-se que, os sectores da actividade que mais contribuíram 
para o aumento do crédito de cobrança duvidosa foram a 
“construção” e as “actividades imobiliárias e de serviços”, com 
taxas de crescimento de 92,6% e 123,6%, respectivamente, 
consolidando o seu peso dominante no ranking do malparado, 
onde no conjunto ultrapassam metade do total do crédito de 
cobrança duvidosa a sociedades não financeiras. 

A manutenção de um ritmo de crescimento do crédito 
concedido ao sector privado acima da taxa de crescimento do 
PIB nominal resultou no acréscimo de endividamento das 
famílias à banca de 78% para 79% do PIB, em 2008.

1.3  Política Monetária

A manutenção de perturbações no sistema financeiro condicionou 
a actuação das autoridades monetárias a nível global, em 2008, 
exigindo medidas para estabilizar o sistema financeiro e promover 
a confiança dos agentes económicos. Na primeira metade do ano 
estas preocupações coexistiram com os riscos à estabilidade de preços, 
associados essencialmente às pressões inflacionistas decorrentes do 
aumento do preço dos combustíveis, pelo que a descida de taxas de 
intervenção foi limitada a alguns países. 

A conjuntura começou a mudar no Verão, primeiro com a 
inversão da tendência ascendente do preço do petróleo, o que 
aliviou as pressões inflacionistas e forneceu maior margem 
de manobra às autoridades monetárias e, finalmente, com a 
intensificação da crise financeira, em Setembro. Este mês ficou 
marcado pela sucessão de problemas de solvência de importantes 
instituições financeiras de maior dimensão, que resultaram 
na alteração da estrutura accionista ou mesmo em falência, 
como foi o caso da Lehman Brothers. Dentro das empresas 
em dificuldades, e só nos EUA, refiram-se as nacionalizações 
de facto das duas principais empresas de garantia de crédito 
hipotecário, a Fannie Mae e a Freddie Mac, bem como da maior 
seguradora mundial, a American International Group (AIG).

A Reserva Federal norte-americana voltou a desempenhar um 
papel de liderança nos meios utilizados para ajudar o sistema 
financeiro em dificuldades e mitigar os efeitos de contágio da crise. 
Neste contexto, a Reserva Federal prosseguiu o ciclo de descida 
de taxas de intervenção, iniciado a 18 de Setembro de 2007, 
procedendo a mais sete alívios da política monetária, dois dos 
quais entre reuniões agendadas do comité de política monetária. 
No final do ano, a “fed funds target rate” situava-se virtualmente 

em zero, mais concretamente num intervalo objectivo de 0,0% a 
0,25%, descendo dos 4,25% com que iniciou 2008.

O agressivo alívio da política monetária foi acompanhado por outras 
medidas de excepção, que culminaram com a aprovação do Plano 
Paulson, o qual previa um montante de 700 mil milhões de dólares 
para esterilizar o mercado, através da compra de títulos “tóxicos” e do 
reforço do capital de instituições financeiras em risco.

Nota: Este diferencial, conhecido por Ted Spread, é um importante 

indicador de problemas de liquidez no sistema fiananceiro.

Fonte: Reuters EcoWin.
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Sem possibilidade de voltar a descer taxas de intervenção (pelo 
menos ao nível da “fed funds”), a Reserva Federal antecipou 
possíveis medidas adicionais, nomeadamente através da injecção 
massiva de liquidez no sistema financeiro, via compra de títulos 
associados ao crédito imobiliário ou mesmo de dívida pública. 
Deste modo a Reserva Federal persegue o duplo objectivo de 
combater os riscos deflacionistas e estimular o crescimento 
económico.

No Reino Unido, o Banco de Inglaterra seguiu o exemplo 
norte-americano e acentuou a tendência descendente da sua 
taxa de referência, procedendo ao alívio da política monetária 
em cinco ocasiões, num total acumulado de 3,25 pontos 
percentuais. A taxa base terminou o ano em 2,0%, igualando os 
mínimos desta secular taxa de juro – o último dos quais atingido 
na segunda metade da década de 1940. 

Na zona euro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve 
uma postura mais conservadora, optando por eleger o combate 
à inflação como primeira prioridade, mesmo quando já existiam 
sinais claros de acentuado abrandamento económico e de 
esbatimento das pressões inflacionistas. 

Contra a tendência geral, o BCE subiu as suas taxas de 
intervenção em 25 pontos base (pb) no dia 3 de Julho. Esta 
medida acabou por se confirmar como inadequada à conjuntura, 
uma vez que em pouco tempo se intensificaram as pressões 
do sistema financeiro e se confirmou a materialização de um 
choque deflacionista. O BCE fechou o ano com três descidas 
de taxas de intervenção, num total acumulado de 1,75 pontos 
percentuais, colocando a principal taxa de refinanciamento do 
Eurosistema nos 2,5%.

1.4  Mercado de Capitais

Em 2008 confirmou-se o abrupto fim do bull market accionista, com 
as cotações dos títulos a serem pressionadas pelos elevados níveis 
de risco e de incerteza, bem como pela acentuada deterioração das 
expectativas dos resultados das empresas. 

A desvalorização simultânea dos principais índices accionistas, com os 
máximos e mínimos do ano a serem obtidos genericamente no mesmo 
período, evidencia o retorno de elevados níveis de correlação entre praças 
e, sobretudo, sublinha o carácter sistémico e global da crise financeira.

Ainda a Crise Financeira
O processo de ajustamento dos desequilíbrios observados em anos 
anteriores, cuja principal manifestação era a persistência de prémios 
de risco historicamente baixos e pouco diferenciados por classe de 
activo, prosseguiu em 2008. Este movimento foi despoletado pela 
deterioração da qualidade de crédito no segmento de maior risco do 
mercado hipotecário norte-americano (conhecido como subprime), 
no Verão de 2007, e transmitiu uma forte instabilidade ao sistema 
financeiro internacional. Os problemas centraram-se inicialmente no 
mercado de dívida, em especial no segmento de créditos titularizados, 
mas rapidamente contagiaram outros mercados e tipos de activos.

A instabilidade reflectiu-se na desvalorização das carteiras e na 
quebra de resultados das empresas financeiras, em geral, e da banca, 
em particular. Por outro lado, a incerteza quanto à magnitude e 
distribuição das perdas no conjunto dos grandes grupos bancários 
internacionalmente activos aumentou a dificuldade de obtenção de 
fundos, mesmo nos mercados monetários interbancários – situação 
que conduziu ao significativo incremento dos custos de financiamento 
das instituições financeiras.

Fonte: Reuters EcoWin.
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Estavam reunidas as condições para mais um capítulo no 
processo de reestruturação do sistema financeiro internacional, 
que se iniciou em Setembro na sequência da falência do banco 
de investimentos norte-americano Lehman Brothers e que se 
intensificou com o agudizar de problemas em outras instituições 
um pouco por todo o Mundo. 

O aumento dos níveis de volatilidade e de incerteza, conduziram 
a uma onda de aversão a todo e qualquer tipo de risco, em especial 
o risco de contraparte, que se consubstanciou na quebra dos índices 

accionistas e na disfunção dos mercados monetários interbancários. 

Chegou-se aos casos extremos da necessidade de nacionalizações 
de bancos e companhias de seguros nos EUA e da generalidade 
dos fundos pensões na Argentina ou do caso islandês, em que o 
Governo anunciou que a Nação se encontrava em risco de falência. 
Neste contexto, aumentou a pressão para a intervenção coordenada 
por parte de Governos, autoridades monetárias e instituições 
internacionais, de forma a estabilizar o mercado e minimizar os 
efeitos de contágio à economia real.  

Fonte: Reuters EcoWin.
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Este foi o pior ano desde a grande depressão para a maioria dos índices 
bolsistas de referência. A generalidade das praças iniciou o ano em 
perda, situação que se foi agravando com o avançar do ano, razão pela 
qual a maioria dos índices obteve os máximos do ano no primeiro dia 
de negociação. Por oposição, os mínimos do ano foram genericamente 
obtidos entre final de Outubro e Novembro, período em que se 
intensificou o ritmo de deterioração das condições económicas e se 
reduziram acentuadamente as expectativas de resultados das empresas. 

Para os índices europeus este foi no cômputo geral o pior ano de sempre, 

sendo de destacar os piores anos de que há registo do francês CAC40 e 
do italiano MIB30, com colapsos de 42,7% e 48,4%, respectivamente. 
O alemão DAX30 desvalorizou-se 40,4%, desempenho que é apenas 
ultrapassado pelo registo de 2002 (quebra de 43,9%).

Nos EUA, o Dow Jones Industrial Average e o S&P500 
contabilizaram o terceiro pior ano de sempre, com desvalorizações 
de 33,84% e de 38,49%, respectivamente. A queda do Nasdaq 
Composite foi ainda maior, de 40,5%, o que representa a mais 
elevada quebra anual da sua ainda relativamente curta história.

 2007 2008   MíNIMO DO ANO    MáxIMO DO ANO

 31-DEZ  31-DEZ VARIAçãO* VALOR VARIAçãO* DATA VALOR VARIAçãO* DATA

EUA	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Dow	Jones	 13264,8	 8776,4	 -33,8	 7552,3	 -43,1	 20-Nov	 13058,2	 -1,6	 02-Mai
Nasdaq	 2652,3	 1577,0	 -40,5	 1316,1	 -50,4	 20-Nov	 2609,6	 -1,6	 02-Jan

ZONA EURO           

IBEX35	 15182,3	 9195,8	 -39,4	 7905,4	 -47,9	 28-Out	 15002,5	 -1,2	 02-Jan

DAX30	 8067,3	 4810,2	 -40,4	 4127,4	 -48,8	 21-Nov	 7949,1	 -1,5	 02-Jan

PSI20	 13019,4	 6341,3	 -51,3	 5801,8	 -55,4	 27-Out	 12892,7	 -1,0	 02-Jan

CAC40	 5614,1	 3218,0	 -42,7	 2881,3	 -48,7	 21-Nov	 5550,4	 -1,1	 02-Jan

MIB30	 38885,0	 20064,0	 -48,4	 18668,0	 -52,0	 05-Dez	 38433,0	 -1,2	 03-Jan
STOXX50	 4399,7	 2447,6	 -44,4	 2165,9	 -50,8	 21-Nov	 4339,2	 -1,4	 02-Jan

EMERGENTES           

RTS	($)		 2290,5	 631,9	 -72,4	 549,4	 -76,0	 24-Out	 2487,9	 8,6	 19-Mai

ISE100	 54873,2	 26864,1	 -51,0	 21228,3	 -61,3	 20-Nov	 54708,4	 -0,3	 02-Jan

Hang	Seng	 27812,7	 14387,5	 -48,3	 11015,8	 -60,4	 27-Out	 27615,9	 -0,7	 09-Jan

MERVAL	 2151,7	 1079,7	 -49,8	 829,0	 -61,5	 21-Nov	 2248,6	 4,5	 22-Mai
BOVESPA	 63886,1	 37550,3	 -41,2	 29435,1	 -53,9	 27-Out	 73516,8	 15,1	 20-Mai

OUTROS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

NIkkey225	 15307,8	 8859,6	 -42,1	 7162,9	 -53,2	 27-Out	 14691,4	 -4,0	 04-Jan

FTSE100	 6456,9	 4434,2	 -31,3	 3781,0	 -41,4	 21-Nov	 6479,4	 0,3	 03-Jan

	MSCI	World	 1131,7	 677,8	 -40,1		 585,8	 -48,2	 20-Nov		 1131,7	 0,0	 01-Jan

Evolução de alguns índices de referência em 2008

* face a 31 de dezembro de 2007, em % / Fonte Reuters EcoWin e; finibanco (cálculos).



30    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Relatório de Gestão

Portugal não foi excepção ao quadro negro do segmento accionista, 
sendo que o principal índice de referência, o PSI20, perdeu mais de 
metade do valor, desvalorizando 51,3% no ano. O pior desempenho 
relativo não teve origem em factores domésticos, reflectindo antes 
o carácter periférico e de menor dimensão do mercado português. 

No segmento obrigacionista, os títulos de dívida contabilizaram 
um ano de ganhos excepcionais, beneficiando da conjugação do 
cenário recessivo com a descida de inflação, na segunda metade 
do ano, num contexto de instabilidade financeira e consequente 
reforço da procura de segurança da dívida pública. Esta dinâmica 
inverteu a tendência de subida das taxas de longo prazo observada 
no primeiro semestre do ano.

As taxas de rentabilidade da dívida pública evidenciaram 
uma tendência ascendente nos primeiros seis meses do ano, 
período em que a sua evolução permaneceu condicionada pelo 
acumular de pressões inflacionistas, associadas à subida do 
preço do petróleo e de outras matérias-primas. Os máximos do 
ano das taxas de juro de médio e longo prazo foram atingidos, 
genericamente, em meados de Junho, permanecendo em “range” 
até finais de Julho.

A taxa de rentabilidade do “bund” alemão a 10 anos atingiu um 
máximo de fecho de 4,275%, a 16 de Junho, enquanto a taxa de 
rentabilidade dos “treasuries” norte-americanos, para o mesmo 
prazo, chegou a 4,698%, três dias depois.

31/Dezembro/2007=100

Fonte: Reuters EcoWin.
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Com o avançar do Verão a tendência de desvalorização 
das obrigações de dívida pública inverteu-se, primeiro com o 
desanuviar das pressões inflacionistas e, posteriormente, com a 
procura de segurança e qualidade decorrente da intensificação 
da instabilidade do sistema financeiro. 

Nos dois últimos meses do ano acentuou-se o movimento 
descendente das taxas de juro de longo prazo, na medida em que 
aumentou o ritmo de deterioração das condições económicas e 
que se consubstanciou o choque deflacionista, num contexto de 
rápidas e agressivas descidas das taxas de intervenção.

Refira-se que, em geral os mercados de taxa fixa se valorizam 

com expectativas de abrandamento do crescimento económico, 
pois esta situação está associada a menores taxas de inflação, o que 
aumenta os ganhos reais dos rendimentos periódicos (cupões) das 
obrigações. Por outro lado, a descida das taxas de intervenção é 
positiva para as obrigações, especialmente nos prazos mais curtos, 
pois torna mais atractivas as obrigações face aos investimentos 
alternativos, como é o caso dos depósitos a prazo.

Na zona euro, a absoluta aversão ao risco, num contexto 
de agravamento da situação orçamental, originou uma 
diferenciação entre os prémios de risco dos Estados Membros, 
com os investidores a privilegiarem as emissões mais líquidas e 
de menor risco.

A Alemanha foi o país que mais beneficiou com o renovado 
estatuto de refúgio, com as taxas de rentabilidade da dívida pública 
a descerem e a resultarem num incremento dos diferenciais de 
longo prazo face aos restantes países da zona euro. Na posição 
oposta estão os países com maiores problemas percepcionados ao 
nível da sustentabilidade das contas públicas, em que a Grécia e a 
Irlanda são exemplos por excelência.

Portugal, foi igualmente penalizado por esta maior diferenciação, 
contabilizando um incremento de 80 pontos base no diferencial a 

10 anos face à Alemanha, variação ainda assim modesta quando 
comparada com os incrementos de 1,5 e 2 pontos percentuais da 
Irlanda e da Grécia, respectivamente. Globalmente, as Obrigações 
do Tesouro português permaneceram no meio da tabela, com um 
prémio de risco de 1 ponto percentual, idêntico ao da dívida pública 
de países como a Espanha, a Bélgica ou a Áustria. 

Os historicamente reduzidos níveis de taxas de juro de longo 
prazo, são consistentes com o actual cenário de profunda e 
prolongada recessão, num contexto de um choque deflacionista. 

Fonte: Reuters EcoWin e; Finibanco (cálculo).
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A maior aversão ao risco desde o final do Verão reflectiu-se igualmente 
no diferencial de taxas de juro entre a dívida das melhores empresas 
privadas (AAA) e a dívida pública emitida por países sem risco 
percepcionado, a qual evidenciou uma dinâmica ascendente desde o 
Verão. A dinâmica é extremamente significativa, uma vez que ocorre 
sobre prémios de risco já em níveis historicamente elevados e com o 
mercado de crédito virtualmente paralisado. 

O prémio de risco para as melhores empresas atingiu um máximo 
de quase três pontos percentuais a 16 de Dezembro, superando o 
anterior máximo de 2,7 pontos percentuais que datava de Setembro de 
2001, mês em que a aversão ao risco disparou em função da incerteza 
decorrente dos ataques terroristas em Nova Iorque e Washington. 

No entanto, o aumento do prémio de risco das melhores 
empresas foi bastante modesto quando comparado com o de 
outros segmentos, pois entre empresas houve também uma maior 
diferenciação em termos de qualidade.

Por comparação, o prémio de risco das empresas “triple B” 
praticamente duplicou entre meados de Julho e o final do ano, 
aumentando de 3,15 pontos percentuais para um máximo histórico 
de 6,21 pontos percentuais, no dia 16 de Dezembro. 

Globalmente, as condições financeiras voltaram a deteriorar-se 
acentuadamente no último trimestre do ano, com os problemas 

de solvabilidade de importantes empresas da área financeira a 
resultarem no fim do modelo de banca de investimento nos EUA e 
numa maior diferenciação intra-classe de activos, com penalização 
dos segmentos de maior risco percepcionado. 

Nos primeiros meses de 2008 o aumento dos prémios de risco 
nos mercados de capitais, tanto de contraparte como de liquidez, 
tornou mais difíceis as condições em que as Instituições se 
conseguiam financiar, reflectindo-se num aumento generalizado 
dos custos de financiamento da economia. 

No sentido de dar resposta à escassez de liquidez, a Reserva 
Federal dos EUA reduziu, no primeiro semestre do ano, a sua taxa 
de referência por quatro vezes, num total de 225 pontos base, de 
4,25 para os 2 por cento. 

Já o BCE, que vinha subindo as taxas de juro desde Dezembro de 
2005, manteve-as inalteradas até Julho de 2008, altura em que procedeu 
à subida das taxas directoras em 25 pontos base, para 4,5 por cento, com 
vista a evitar os efeitos de segunda ordem generalizados e a contrariar os 
crescentes riscos ascendentes para a estabilidade de preços.

A partir de Julho de 2008, observou-se uma acentuada correcção 
em baixa dos preços das matérias-primas, em particular do 
petróleo, após o fortíssimo aumento verificado desde 2007. Este 
facto conduziu à inversão das expectativas de inflação.

Nota: Diferenciais de taxas de juro aos treasuries a 10 anos, em pontos base.

Fonte: Reserva Federal dos EUA, Reuters EcoWin para dados da Moodys.
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Em Setembro, o agravamento da instabilidade do sistema 
financeiro, associado aos problemas de balanço de algumas 
instituições financeiras, justificou a intervenção das autoridades 
monetárias, acelerando o ritmo de alívio da política monetária.

Neste enquadramento, no dia 8 de Outubro, numa acção 
concertada, seis Bancos centrais, entre eles, o BCE, a Reserva 
Federal dos EUA e o Banco de Inglaterra, baixaram em 50 pontos 

base as taxas de juro de refinanciamento, para 3,75, 1,5 e 4,5 por 
cento, respectivamente.

Até ao final do ano, o BCE baixou a sua taxa mais duas vezes, 
para 2,5 por cento, o Banco de Inglaterra terminou o ano com a 
sua taxa directora nos 2 por cento e a Reserva Federal dos EUA 
decidiu baixar a Fed Funds Target Rate para um intervalo entre 
zero e 0,25 por cento, o que constitui um novo mínimo histórico.

As taxas de juro do mercado monetário interbancário seguiram, até 
meados de Outubro, uma tendência ascendente, com a taxa Euribor 
a 6 meses a atingir 5,44 por cento, em resultado da crise de confiança 
e de liquidez que se instalou nos mercados financeiros, tendência que 
apenas foi invertida com as diferentes medidas e acções concertadas 
por partes dos bancos centrais das principais economias mundiais. 

No mercado cambial, o euro prosseguiu a sua valorização face 
ao dólar, até meados de Julho de 2008, invertendo essa tendência 
nos meses seguintes, até meados de Dezembro, altura em que o 
Euro voltou novamente a apreciar face à moeda norte-americana. 
Em 2008, o euro/dólar registou um novo máximo histórico, ao 
atingir, no dia 15 de Julho, a marca de 1,6038.
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Mercado Nacional

Mercado Primário
No exercício de 2008, a emissão líquida de valores mobiliários em 
Portugal ascendeu a 44.251 M€, o que representa um crescimento 
de 50,2% face ao valor do exercício anterior e um novo máximo 

histórico para o mercado português. Este incremento reflecte a 
maior procura por parte da totalidade dos sectores institucionais 
de financiamento através do mercado de títulos.

A emissão líquida de acções situou-se em 9.375 M€, praticamente 
triplicando face ao valor do ano anterior, reflectindo acréscimos 
de 900% e de 141% das emissões concretizadas por entidades 
cotadas e não cotadas, respectivamente. Este superior dinamismo 
pode ser explicado, pelo menos parcialmente, pela necessidade de 
recapitalização das empresas em face dos problemas causados pela 
crise financeira internacional.

O maior recurso ao mercado de capitais português como fonte 
de financiamento foi comum a todos os sectores institucionais, 
tendo-se observado acréscimos de 1070%, 821% e 90,4% nas 
emissões líquidas das Instituições Financeiras Monetárias, das 
Instituições Financeiras Não Monetárias e nas do Sector Não 
Financeiro, respectivamente. Refira-se que a única descida 
ocorreu ao nível das empresas cotadas do Sector Não Financeiro, 
onde as emissões líquidas caíram 41%. 

 
No segmento de títulos de dívida, o montante líquido emitido 

ascendeu a 34.877 M€, o que se traduz num incremento de 34% 
face a 2007 e no segundo máximo consecutivo para o mercado 
português. Não obstante, a composição do crescimento revela 

uma alteração face à tendência de um passado recente, com as 
empresas a privilegiarem a dívida de curto prazo, a qual mais que 
triplicou após três anos de quebras consecutivas, em detrimento 
da dívida de longo prazo, cuja taxa de crescimento praticamente 
estagnou após ter crescido um total acumulado de 352% nos dois 
anos anteriores. 

Por sectores institucionais, o acréscimo das emissões líquidas de 
títulos de dívida reflecte, sobretudo, o imenso acréscimo de 411% 
do recurso ao financiamento através de títulos da dívida por parte 
das Administrações Públicas, a que se adicionaram os aumentos de 
12% e de 29% das emissões líquidas das Instituições Financeiras 
Monetárias e das Instituições Financeiras Não Monetárias, 
respectivamente, enquanto o Sector Não Financeiro reduziu o 
montante emitido em 22%.

Ao nível dos títulos de médio e longo prazo há que destacar a 
redução de 2,5% do montante emitido a taxa fixa, para 9.608M€, 
em simultâneo com o incremento de 10,1% das emissões de taxa 
variável, as quais representam 59% do total de títulos emitidos a 
médio e longo prazo.

Emissão de títulos (106 euro)
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Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico de Fevereiro de 2009.Títulos de dívidaAcções
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Mercado Secundário 

Volume de Transacções a Contado
O volume de transacções de valores mobiliários, em mercados 
regulamentados e não regulamentados, ascendeu a 123.890,5 
milhões de euros (M€) em 2008, o que representa um decréscimo 
de 52,8% face ao volume transaccionado no ano anterior. Esta 
imensa quebra, que colocou o volume transaccionado em níveis 
não vistos na última década, reflecte sobretudo a imensa redução 

de 53,1% das operações nos Mercados Regulamentados, a que se 
adicionou uma descida de 29,6% das transacções nos Mercados 
Não Regulamentados.

A descida das transacções nos Mercados Regulamentados 
decorre das quebras de 44,5% nas transacções de acções e de 59,0% 
nas operações do Mercado Especial de Dívida Pública (MEDIP), 
onde o volume de transacções de obrigações do tesouro e de bilhetes 
do tesouro caíram 63,2% e 26%, respectivamente. 

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, caíram na sua maioria, 
correspondendo estas transacções a volumes pouco expressivos 
nos Mercados Regulamentados e representando no seu conjunto 
cerca de 0,3% do total.
 

Capitalização bolsista da Euronext Lisbon
No último dia de negociação de 2008 a capitalização bolsista da Euronext 
Lisbon situou-se em 153,5 mil milhões de euros, o que representa uma 
quebra de 39,6% face ao período homólogo de 2007 e um mínimo desde 
os 141,8 mil milhões de euros de 2002. Esta dinâmica resulta sobretudo 
da quebra de 45,4% da capitalização bolsista em acções, componente que 
viu o seu peso relativo reduzir-se de 81,8% para 73,9%. 

Volume de transacções nos mercados regulamentados (109 euros)
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Fonte: CMVM e; Finibanco (cálculos).Obrigações e bilhetes do TesouroAcções  outros
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A capitalização bolsista do segmento obrigacionista dos Mercados 
Regulamentados apresentou uma tendência igualmente de queda, 
ao descer 18,5% para 39,8 mil milhões de euros, mas viu o seu peso 
relativo recuperar para cerca de um quarto da capitalização total. 
Nos outros instrumentos, destaque para o incremento de 166,0% da 
capitalização das unidades de participação, que permanecem como 
uma categoria residual, totalizando apenas 0,13% da capitalização 
da Euronext Lisbon.

No que toca à evolução da capitalização bolsista dos Mercados 
Não Regulamentados, esta ascendeu a 1,7 mil milhões de euros, 
o que representa um acréscimo de 33,5% face ao observado no 
ano anterior. Esta evolução em contra-ciclo reflecte a duplicação 
da capitalização bolsista das obrigações, componente que tem 
apresentado sistematicamente elevadas taxas de crescimento nos 
últimos 4 anos e que eclipsou o desempenho negativo de todos os 
outros tipos de activos.

Capitalização bolsista da Euronext Lisbon (109 Euros)

2004 2005 2006 2007 2008 

Fonte: CMVM e; Finibanco (cálculos).ObrigaçõesAcções  outros

 

250

200

150

100

50

0

112,7

132,7

200,6 207,9

113,5

2,7 0,6 0,5 0,3 0,2

53,7
43,6

35,5
45,9 39,8



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     37



O Finibanco 
pretende alargar 
a sua rede de Agências, 
proporcionando aos 
seus Clientes uma 
maior proximidade com 
o banco, fomentando 
uma relação de afinidade.



FINIBANCO HOLDING . RELATÓRIO E CONTAS  . 2008

2.
Actividade do Grupo



40    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Actividade do Grupo

2.  Actividade do Grupo 

2.1  Linhas Gerais de Acção

No exercício de 2008 e no cumprimento dos respectivos objectos 
sociais, o Finibanco-Holding e as suas Participadas desenvolveram 
iniciativas e concretizaram acções, as mais relevantes das quais se 
referem no presente Relatório.

Como referido em relatórios anteriores, o Grupo Finibanco 
desenvolve a sua acção em três áreas de negócio fundamentais:

• A actividade bancária de retalho, através das suas Participadas 
Finibanco, Finibanco Angola e Finicrédito;

• A actividade de gestão de activos, ainda através do Finibanco e 
também da Finivalor, que gere Fundos de Investimento, Mobiliários 
e Imobiliários, e presta serviços de gestão de carteiras;

• A actividade de seguros, com as Participadas Finibanco Vida 
e Finisegur.

A sua actividade de retalho é apoiada na rede de 172 Agências 
do Finibanco, agora com mais 22 do que em 31 de Dezembro de 
2007, e 5 Delegações da Finicrédito, na rede de Promotores de 
Negócio, agora revitalizada, na Banca Telefónica e na Internet 
Banking e tem como alvo preferencial o segmento de Particulares 
e de Pequenas e Médias Empresas.

 
Essa actividade traduz-se essencialmente na intermediação 

financeira, captando recursos através de depósitos de clientes, 
emissão de obrigações, pontualmente, securitização de créditos, 
e na concessão de crédito a pequenas e médias empresas, a 
empresários em nome individual e a particulares.

Paralelamente, disponibiliza aos seus clientes serviços de corretagem 
e todos os outros serviços típicos da Banca de retalho.

Desenvolveu ainda a actividade de “trading”, através da carteira 
própria.

Pontualmente, o Grupo tem tomado algumas posições 
accionistas em empresas às quais reconhece condições para 
atingir boa performance a médio prazo e tomou também posições 
minoritárias, com pareceres bem referenciados, em projectos 
situados em segmentos emergentes e noutros com elevado 
potencial.

Na Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A., 

de 28 de Março de 2008, foram eleitos os órgãos sociais para 
o triénio 2008-2010, tendo o Conselho de Administração sido 
alargado para onze membros.

Nos termos do que prevê o artigo 19.º do Contrato de 
Sociedade, foi criada uma Comissão Executiva, composta por 
cinco daqueles membros, presidida por Humberto da Costa 
Leite, e foram-lhe delegadas competências para as diversas áreas 
de gestão corrente.

O Finibanco, SA elegeu igualmente, em Assembleia realizada 
no mesmo dia, os seus órgãos sociais para o triénio 2008-2010, 
ficou com um Conselho de Administração composto por cinco 
membros e constituiu também uma Comissão Executiva, 
composta por três deles, presidida por Humberto da Costa Leite, 
para tratamento da gestão corrente do Banco. 

No decurso do exercício importa referir, entre outros, os 
seguintes factos:

Antes de mais, o início da actividade do Finibanco Angola, na 
cidade de Luanda, no dia 9 de Junho de 2008, precisamente a 
data em que o Grupo nasceu há 15 anos atrás, actividade que se 
tem revelado de muito interesse, a avaliar pela evolução verificada 
no curto período de seis meses que decorreu até ao final do ano;

Depois o trabalho desenvolvido por uma empresa de 
consultoria, que visou clarificar o posicionamento competitivo do 
Grupo com vista a uma melhor abordagem do mercado. Deste 
trabalho resultou o lançamento do Programa CRESCERE que 
se consubstancia num conjunto de projectos em desenvolvimento 
com o objectivo de proporcionar bases sólidas de Crescimento, 
aumento de Eficiência e melhoria da Rentabilidade.

Resultou ainda a introdução de alterações na estrutura orgânica 
do Finibanco, que adiante se referem.

Seguidamente, em resultado da implementação das disposições 
contidas no Aviso n.º 5/2008, do Banco de Portugal sobre o Sistema 
de Controlo Interno das sociedades financeiras, que implicou a 
criação de uma Comissão de Compliance e Controlo Interno no 
Finibanco-Holding com o objectivo de supervisionar, com carácter 
de permanência, toda a área abrangida pelo referido controlo, a 
transformação da Direcção de Auditoria Interna do Finibanco em 
Departamento de Auditoria Corporativa num órgão de âmbito 
mais abrangente, com acção transversal a todo o Grupo, e a criação 
de dois órgãos, ambos de acção independente e corporativa, um 
para se ocupar do controlo dos diversos riscos e outro para garantir 
o respeito pelas disposições legais em todos os actos do Grupo, 
nelas se incluindo as que respeitam à prevenção do branqueamento 
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de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao cumprimento das 
normas deontológicas no desempenho das funções profissionais.

Por último, o aumento do capital social do Finibanco-Holding, 
decidido na Assembleia Geral de 26 de Novembro de 2008, 
expressamente convocada para o efeito, na qual foi deliberado 
um aumento de capital até cinquenta milhões de euros em igual 
número de novas acções escriturais do valor nominal de um euro 
cada. Na mesma Assembleia foi ainda deliberado que o valor de 
subscrição seria determinado pelo Conselho de Administração, 
em função das condições do mercado.

 
O modo como evoluiu o mercado, porém, não foi de molde a 

possibilitar a concretização do aumento de capital nas condições 
aprovadas, pelo que o modelo a utilizar será objecto de apreciação 
e revisão em Assembleia Geral já convocada para o efeito para o 
dia 4 de Maio p.f.

Em termos de actividade interna do Grupo, após a eleição do 
novo Conselho de Administração, na Assembleia Geral de 28 de 
Março de 2008, o Finibanco, SA cooptou, como se disse, mais 
um Administrador, tendo em vista a melhor funcionalidade do 
órgão e o desejado equilíbrio entre os elementos executivos e os 
não executivos.

Prevendo atempadamente o agravamento da situação de 
liquidez sentida no mercado, com maior acuidade no quarto 
trimestre do exercício, o Finibanco concretizou uma operação 
de titularização de créditos à habitação, Aqua Mortgage, no 
montante de 233 milhões de euros, operação que se revelou de 
grande oportunidade tendo em conta a crise vivida com uma 
amplitude inédita nas últimas décadas, que contribuiu para uma 
melhor gestão de tesouraria e reforçou a capacidade de superação 
das dificuldade decorrentes da escassez de fundos.

A rede que suporta a actividade do Grupo, dispõe como se 
disse de 172 Agências, mais 22 do que em 31 de Dezembro de 
2007, da rede tradicional do Finibanco, e de apenas 5 Delegações 
da Finicrédito, reduzidas em razão de medidas tendentes à 
contenção de custos e para ajustar a dimensão da estrutura à 
evolução dos negócios.

O Finibanco Angola, que iniciou a sua actividade no final do 
primeiro semestre, dispõe apenas da Agência da sede, em Luanda, 
mas tem já programada a expansão da sua rede de Agências, tão 
célere quanto possível, tendo em conta a evolução muito favorável 
da sua actividade.

O negócio do Grupo continua também apoiado no 
Homebanking, que vem beneficiando da permanente melhoria 

das suas funcionalidades e que tem merecido acolhimento muito 
favorável por parte dos nossos clientes, de entre os quais vêm 
manifestado assinalável destaque os clientes Empresas.

Em matéria de organização, reviram-se os diversos normativos 
internos na área do crédito, o Regulamento Geral de Crédito 
e o Regulamento Geral de Pricing, adaptando-os à evolução 
verificada na estrutura comercial e às condições do mercado.

Na área do risco procedeu-se à revisão do Manual de 
Procedimentos sobre Imparidade de Crédito e sujeitou-se a 
entidade externa de conceituada reputação o trabalho de validação 
do novo modelo interno de Notação de Risco de Crédito, que 
obteve aprovação.

Ainda em matéria de organização e em consequência da 
implementação do Programa CRESCERE supra referido, 
a estrutura orgânica do Finibanco sofreu importantes 
transformações, ajustando-a em função dos objectivos que foram 
definidos.

Antes de mais, criaram-se dois órgãos de “staff ” da Comissão 
Executiva:

• Um Comité de Direcção do Programa CRESCERE, 
composto por seis elementos da Direcção do Banco e 
coordenado por um deles, com dedicação exclusiva, que tem 
por função essencial a implementação e o acompanhamento 
de todos os projectos constantes do programa e garantir a sua 
execução nos prazos estabelecidos. Compete-lhe ainda prestar 
assistência às equipas de detalhe constituídas para concretização 
dos projectos e dar periodicamente conhecimento à Comissão 
Executiva da sua evolução, dos constrangimentos encontrados 
e do grau de resolução de cada um deles;

• Um Comité de Marketing e Cross-Selling composto pelos 
responsáveis das diversas áreas comerciais do Finibanco e por 
um dos Administradores das Participadas Finivalor, Finicrédito, 
Finibanco Vida e Finisegur e coordenado pelo Administrador 
do Finibanco, com o pelouro comercial, competindo-lhe a 
implementação e o acompanhamento da estratégia de marketing 
adoptada, nas vertentes de produtos, campanhas, comunicação e 
rentabilidade.

Redefiniu-se ainda a tipologia da estrutura orgânica do 
Finibanco e a sua distribuição por grandes áreas funcionais:

 
Na área comercial, extinguiram-se as Direcções Comerciais 

existentes e criaram-se Direcções Comerciais Regionais, 
Centros de Empresas, coordenadas por Direcções de Segmento 
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nas áreas funcionais de Negócios e Particulares, de Empresas 
e de Corporate, com vista a imprimir-lhe maior dinamismo e 
funcionalidade. Procedeu-se ainda à redefinição do conteúdo 
orgânico e funcional das Direcções de Private Banking e de 
Promotores de Negócios.

Na área de Meios, extinguiram-se diversos órgãos de retaguarda 
e colocou-se:

• O conteúdo funcional da gestão imobiliária e instalações, 
aprovisionamento e logística, controlo operacional e “service 
desk”, na Direcção de Logística;

• A gestão de serviços e operações bancárias, o controlo operacional 
e a gestão de informações, na Direcção de Operações;

• A gestão de organização, a análise funcional, a gestão do 
normativo e comunicação interna, a gestão de qualidade e a 
implementação de soluções, na Direcção de Organização.

Aproveitou-se ainda a oportunidade para promover a revisão/
definição do conteúdo orgânico e funcional das áreas de recursos 
humanos, de sistemas de informação, de logística, de organização 
e de operações.

A área de marketing passou a englobar a comunicação e 
imagem na nova Direcção de Marketing que foi criada.

A auditoria e controlo interno passou a designar-se por 
Departamento de Auditoria Interna Corporativa, e com âmbito 
de acção transversal a todo o Grupo.

No que respeita à actividade comercial, os negócios evoluíram 
favoravelmente até meados do exercício, não obstante os 
constrangimentos que já se faziam notar desde o final de 2007.

Assim, no primeiro semestre registaram-se acréscimos de 
22,7% na carteira de crédito bruta e de 16,7% nos recursos de 
clientes, situação que se alterou na segunda metade do exercício 
por força do agravamento da crise instalada, mais notória no 
quarto trimestre.

No final do ano, o ritmo de crescimento abrandou 
substancialmente, fixando-se em cerca de metade, 11,4%, o 
crédito bruto e em um quarto, 4,0%, o dos recursos de Clientes.

2.2  Modelo de Negócio

A origem do Grupo Finibanco remonta a 1989, data da fundação 

da Finindústria-Sociedade de Investimentos e Financiamento 
Industrial, SA.

Em 9 de Junho de 1993 aquela instituição financeira foi 
formalmente transformada em instituição de crédito, com a 
denominação social de Finibanco, SA.

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 Investimentos 
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 27 de Junho de 2001, o Finibanco, SA. transformou-se em 
sociedade gestora de participações sociais, com a denominação de 
Finibanco-Holding, SGPS S.A., altura em que, simultaneamente, 
foi criado um novo Finibanco, SA, 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 Agências e Delegações dispersos por todo o país, 
de duas sucursais financeiras exteriores, uma na Madeira e outra 
nas Ilhas Cayman, de um Banco em Angola e um 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;

• Finibanco Angola, S.A. – Constituído em 4 de Setembro 
de 2007, iniciou a sua actividade em Junho de 2008 e tem 
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;

Actividade do Grupo
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• 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 (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;

• 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 objectivo 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 2008 e em matéria de estratégia 

comercial, definiram-se linhas de actuação visando:

• A internacionalização da actividade do Grupo, concretizada através 
do arranque da Participada Finibanco Angola e da Delegação da 
Finicrédito na Roménia, esta desactivada no final do exercício, por 
força da crise que se instalou no mercado financeiro, que veio pôr 
em causa o modelo de financiamento previsto;

• 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 do número de Agências da rede tradicional, que 
passou de 150 para 172;

• A criação de novas funcionalidades do Net-Banking;

• 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.

2.3  Banca Comercial

Apoiando genericamente a sua acção na cada vez maior rede de 
Agências e nas redes complementares abaixo referidas, a Banca 
Comercial é constituída pela Banca de Empresas, agrupada em 
Centros de Empresa, e pelas Direcções Comerciais, desenhadas 
em função das grandes regiões do país e encimadas pelas 
respectivas Direcções de Segmento.

Umas e outras, desenvolveram as suas acções em perfeita 
complementaridade e em obediência a regras definidas, no que 
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De assinalar o aumento mais expressivo do peso relativo do 
crédito à Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias, 
e ao Sector de Alimentação, Bebidas e Tabaco e a diminuição, 
igualmente expressiva, do Crédito aos Serviços a Particulares, e 
aos Têxteis, Vestuário e Calçado, naturalmente reflexo da crise 
que se vem referindo.

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 nove 
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 35,0% do total da 
carteira de crédito e captou 14,1% 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 duzentos e cinquenta 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 já no exercício de 2009, e até à data deste 

respeita à captação de recursos, e do que se encontra estabelecido 
no Regulamento Geral de Crédito, em matéria de aplicações.

A Banca Comercial, no seu conjunto, através das referidas 
redes tradicional, Homebanking, Banca Telefónica e ainda 
na rede de Promotores de Negócios, esta naturalmente em 
menor escala, angariou um total de recursos no montante de 
2.815,1 milhões de euros e concedeu crédito (bruto) num 
total de 2.513,5 milhões de euros, apresentando estes valores 
crescimentos de 4,0%, no primeiro caso, e de 11,4%, no segundo, 
performance que se nos afigura muito significativa, tendo em 
conta a conjuntura económica que se instalou no mercado e vai 
continuar. 

Por força do esforço desenvolvido no alargamento da rede 
tradicional, a Banca Comercial do Finibanco, SA angariou 
29.577 novos clientes, o que representa uma média de 172 por 
Agência, e constitui 11,4% mais do que o número de clientes 
angariados 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 18.225 novos contratos firmados com os clientes.

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

 2008 2007

Crédito a Particulares 36,9% 38,2%
Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias 18,3% 17,9%
Comércio, Restaurantes e Hotéis 17,5% 17,3%
Serviços 5,1% 6,6%
Produtos Metálicos, Máquinas e Materiais de Transporte  3,1% 3,1%
Têxteis, Vestuário e Calçado 1,8% 2,4%
Madeira, Cortiça e Papel 1,8% 2,0%
Empresários em Nome Individual  1,7% 1,6%
Alimentação, Bebidas e Tabaco 1,7% 1,3%
Indústria Química e Actividades Conexas 1,2% 1,3%
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Relatório, a Banca de Negócios e Particulares havia angariado 
8.360 novos clientes, o que representa mais 369 clientes/mês do 
que a média registada no exercício em análise.

A Banca de Negócios e Particulares detinha no final do exercício 
65,0% do crédito concedido e angariou 85,9% dos recursos.

2.4  Banca de Investimentos

2.4.1  Private Banking

O Private Banking desenvolveu a sua actividade num 
enquadramento económico e financeiro jamais visto, na medida 
em que à crise de mercados iniciada em 2007 se juntou uma crise 
de liquidez, ambas sem precedentes, nas últimas décadas.

 
Com este enquadramento anormalmente adverso, mantivemos 

a estratégia delineada para o Private Banking e implementada 
há vários anos, que consiste em prestar um serviço de excelência, 
reposicionando permanentemente os conhecimentos e as 
competências do pessoal envolvido neste tipo de negócio e 
privilegiando a defesa dos interesses do cliente, na preservação 
do património e na criação de valor.

Certamente que o facto de os nossos clientes encontrarem 
da nossa parte a atenção que merecem e a oferta de produtos 
específicos, de qualidade e adequados aos perfis de risco, com 
“portfolio” permanentemente monitorizado, reporting fácil de ler 
e entender, confiança, transparência, eficiência e disponibilidade, 
terão contribuído para que o ano se saldasse por um crescimento 
sustentado da actividade e pela captação de clientes, não obstante 
em 2008 se haver registado um ciclo anormalmente negativo 
nas Bolsas e nos mercados financeiros, com as consequências 
conhecidas a nível mundial.

A queda brutal das cotações bolsistas trouxe como consequência 
que os produtos de gestão patrimonial e as carteiras de risco 
tivessem sofrido uma natural e inevitável desvalorização. Apesar 
de tudo, releva-se que a percentagem média de recursos sob gestão 
afecta ao risco, por carteira, se revelou manifestamente cautelosa, 
como se impunha, nas condições de mercado vigentes.

O lançamento de produtos inovadores de curto e médio prazo, 
com capital garantido na maturidade e rentabilidade variável, 
teve forte aceitação dos nossos clientes, naturalmente receptivos 
ao investimento em produtos sem risco de capital.

Ninguém espera que conjunturalmente 2009 se apresente como 
um ano fácil, mas estamos determinados a continuar a crescer, 

nesta e noutras áreas, lenta mas firmemente, como todos os anos 
se tem verificado. 

2.4.2  Gestão de Activos e Desintermediação

A evolução do montante global da desintermediação pautou-se 
por uma forte retracção, sequela natural da crise económica e 
financeira mundial vivida. Assim, no final de 2008, a Finivalor, 
participada do Finibanco Holding responsável pela gestão de 
activos, viu este seu valor global decrescer 21,5% face a Dezembro 
de 2007, quedando-se nos 417,2 milhões de euros.

Os fundos imobiliários, dadas as suas características e a política 
de investimentos seguida, conseguiram sobrepor-se à crise, 
fechando o ano com um montante de 288,3 milhões de euros, 
representando uma subida de 9,6% face ao ano anterior. Esta 
subida é ainda mais relevante, dado que no agregado dos fundos 
imobiliários, encontram-se três fundos fechados os quais pela sua 
natureza, contribuem com crescimentos nulos ou valores perto 
de zero. Se excluirmos esses três fundos, a taxa de crescimento do 
único fundo imobiliário aberto, o Finipredial, foi de 12,8%.  

Nos fundos mobiliários, o comportamento foi similar nas 
várias classes de activos. A crise manifestou-se a todos os níveis, 
não houve muitos activos de refúgio e registaram-se quedas 
acentuadas em todos os tipos de fundos. De salientar que os valores 
reportados incluem resgates e desvalorizações dos activos.

Nos fundos de acções, a diminuição foi de 65,0%, situando-se 
o valor global líquido em 16,5 milhões de euros. Já nos fundos 
mistos, o valor global líquido passou de 54,9 milhões de euros em 
Dezembro de 2007 para 19,0 milhões, em Dezembro de 2008, 
representando uma perda de 65,4%. 

Nem os fundos de obrigações, habituais abrigos em tempos de 
crise bolsista, escaparam aos resgates, acabando o ano com uma 
queda de 64,1% no valor global líquido, posicionando-se em 39,3 
milhões de euros.

Na gestão de patrimónios os montantes sob gestão registaram, 
também, uma redução, mas em menor escala, cerca de 18,3%, 
passando de 57,1 milhões de euros no final de 2007 para 46,6 
milhões de euros em 31 de Dezembro de 2008.

 
Ainda em 2008, mais precisamente no mês de Fevereiro, a 

Sociedade Gestora alargou o seu leque de produtos e serviços 
a oferecer aos clientes, com a apresentação do Finifundos-
Agrupamento de Fundos de Investimento Mobiliário Aberto 
de Fundos, constituído com três fundos de fundos a saber: 
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Finifundo Conservador-Fundo de Investimento Mobiliário 
Aberto de Fundos de Obrigações, Finifundo Moderado-Fundo 
de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Misto e Finifundo 
Agressivo-Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos 
de Acções. Este Agrupamento fechou o ano com um valor sob 
gestão de 7,4 milhões de euros. 

2.4.3  Mercado de Capitais

No decurso do exercício, foram estruturados e colocados:

• Instrumentos de Captação de Aforro Estruturado, constituídos 
por um depósito a prazo a 6 meses e pela subscrição de unidades 
de participação de vários fundos de investimento mobiliário 
(Finicapital, Finiglobal e Finifundo Acções Internacionais) e 
imobiliário (Finipredial) geridos pela Finivalor, no montante 
de 39.191 mil euros;

• Várias Aplicações Financeiras, exclusivamente dedicadas ao 
específico segmento do Private Banking;

• Vários Empréstimos Obrigacionistas para o Finibanco-
Holding, SGPS S.A., no montante de 108.000 mil euros;

• Uma emissão de obrigações de caixa subordinadas para o 
Finibanco, SA com um 1.º cupão fixo e os restantes indexados 
à Euribor a 6 meses, num total de 10.363 mil euros.

Durante este exercício, e de acordo com as condições 
previamente estipuladas nas respectivas fichas técnicas foram 
reembolsados os empréstimos obrigacionistas “FNB Índices 
06/08 e “Finibanco VarFix”. Este último pagou anualmente aos 
seus detentores uma remuneração de 5,4% desde o ano de 2001.

No total, o montante de obrigações amortizadas e de outros 
produtos estruturados emitidos pelo Finibanco (exclui produtos 
com unidades de participação em fundos de investimento) 
ascendeu a 19.781 mil euros (das quais 9.976 mil euros eram 
obrigações subordinadas), enquanto o de novas emissões se cifrou 

em 17.663 mil euros (inclui 10.363 mil euros de subordinadas).

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

Desempenho das Acções do Finibanco
O ano de 2008 foi um período de grandes desafios para o sistema 
financeiro internacional, com a intensificação do processo de 
ajustamento dos desequilíbrios observados em anos anteriores, 
cuja principal manifestação era a persistência de prémios de risco 
historicamente baixos e pouco diferenciados por classe de activo. 
Este movimento, iniciado no Verão de 2007 no segmento de 
maior risco do mercado hipotecário norte-americano (conhecido 
como subprime), transmitiu uma forte instabilidade e incerteza 
ao sistema financeiro internacional.

Os problemas centraram-se inicialmente no mercado de 
dívida, em especial no segmento de créditos titularizados, mas 
rapidamente contagiaram outros mercados e instrumentos 
financeiros, reflectindo-se na desvalorização dos activos e na 
quebra de resultados das empresas, em geral, e da banca em 
particular. Por outro lado, a incerteza quanto à magnitude e 
distribuição das perdas no conjunto dos grandes grupos bancários 
internacionalmente activos aumentou a dificuldade de obtenção 
de fundos, mesmo nos mercados monetários interbancários, 
situação que conduziu ao significativo incremento dos custos de 
financiamento das instituições financeiras.

 
A deterioração dos balanços e a emergência de níveis 

historicamente elevados de incerteza, em Setembro e Outubro, 
realçaram o carácter sistémico da crise e aceleraram o ritmo de 
contágio à economia real, com rápido e acentuado agravamento 
das condições económicas no último trimestre do ano.

No epicentro desta turbulência, o sector financeiro liderou as 
perdas accionistas nos dois lados do Atlântico, em que Portugal 
não é excepção, com os índices sectoriais PSI Financeiras, DJ 
Europe Stoxx Banks e S&P Financials a desvalorizarem 62,9%, 
63,8% e 57,0%, respectivamente.
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As cotações de fecho das acções do Finibanco-Holding 
contabilizaram um primeiro trimestre comparativamente mais 
negativo do que os índices de referência, mas acabaram por revelar 
um melhor desempenho relativo no final do ano, com as cotações 
do Finibanco-Holding a fechar o ano em 2,35 euros, totalizando 
uma desvalorização acumulada de 51%. Este resultado está 
associado à tendência de valorização do Finibanco-Holding entre 
o último dia de Agosto e os primeiros dias de Outubro, período 

que correspondeu a uma valorização de 38,5% e que permitiu um 
desempenho anual em linha com o PSI20 e uma outperformance 
face aos índices sectoriais de referência. 

O melhor desempenho relativo do Finibanco está associado, 
pelo menos parcialmente, ao distanciamento do Finibanco-
Holding relativamente aos activos mais problemáticos, que estão 
no epicentro da actual crise financeira. 
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Embora apresentando níveis médios de volatilidade superiores 
ao mercado, característica que será ampliada pela menor liquidez 
face aos constituintes do PSI20 e outras empresas dos índices de 
referência, o Finibanco Holding manteve sistematicamente níveis 
de volatilidade inferiores no período de maior instabilidade, isto 
é, de meados de Setembro a princípio de Dezembro, indiciando 
menores níveis de incerteza associados às expectativas de evolução 
futura da Instituição.

 
Em termos de quantidade mensal de acções Finibanco-Holding 

transaccionadas, o mês com maior volume foi Setembro, sendo 
que o último trimestre ficou marcado por uma menor liquidez. 
A média de acções transaccionadas por sessão ascendeu a 44.902. 
Em função da referida desvalorização das acções do Finibanco, a 
capitalização bolsista do Finibanco ascendia a 270,25 milhões de 
euros em 31 de Dezembro de 2008. 

2.5  Área Financeira e Internacional

Em 2008, e após um processo de avaliação, foi atribuída pela Fitch 
Ratings ao Finibanco a notação de BBB-, com outlook estável. 
Tendo em conta a conjuntura actual, foi com satisfação que o 
Finibanco acolheu a notação de Investment Grade atribuída por uma 
conceituada e independente agência internacional de rating.

Foi realizada a primeira operação de securitização de crédito 
a habitação, ‘Aqua Mortgage No. 1’, num total de 233 milhões 
de euros, o que permitiu ao Finibanco obter liquidez junto do 
BCE, através dos seus leilões e operações de refinanciamento. 
Esta operação de securitização contribuiu para a contenção do 
custo de financiamento do Finibanco, numa altura em que as taxas 
praticadas nos mercados monetários eram consideravelmente 
superiores.

A Direcção Financeira e Internacional foi ainda responsável 
pela coordenação do projecto de reestruturação de métodos e 
procedimentos nas áreas de investimento e mercados de capitais, 
levado a cabo com consultor externo.

 A actividade do Gabinete de Relações Internacionais foi marcada 
pela promoção e manutenção de relações entre o Finibanco e 
outras Instituições financeiras nacionais e internacionais, assim 
como pela renegociação de acordos importantes, dos quais se 
destacam os acordos com a International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) e os acordos de Cash-Letter.

Iniciou-se, no final de 2008, a actualização do sistema 
informático utilizado pela Unidade de Sala de Mercados, para 
uma nova versão.

2.6  Gestão do Risco

Sendo que a cada Participada cumpre fazer a gestão individualizada 
dos Riscos que lhe são inerentes, compete ao Finibanco-Holding 
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 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.

Em 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 do ano de 
2008, uma estrutura e estratégia corporativa para as funções de 
compliance, controlo de riscos e auditoria interna, a qual assentou 
na identificação de princípios e linhas orientadoras, para dar a 
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 
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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.

A estrutura aprovada foi direccionada especificamente para 
fins de controlo interno, o que obrigará a ajustamentos de 
responsabilidades e a uma estrutura formalizada e estável. Trata-
-se pois de materializar a abordagem integrada da Holding às 
matérias expostas, dada a premência das imposições, quer em 
termos de controlo do negócio, quer em termos regulamentares, 
e acentuando-se a responsabilidade do Órgão de Administração.

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 
permite 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 nosso Grupo.

Os objectivos, políticas e estratégias da gestão do risco de 
crédito encontram-se consubstanciados em documento próprio 
emanado do Conselho de Administração e configuram as linhas 
mestras de actuação nesta área. Nele se referem, nomeadamente, 
segmentos, sectores, produtos ou tipologia das operações a 
privilegiar, sempre assentes nos princípios da diversificação, 
segurança, rendibilidade, liquidez, avaliação do risco de crédito e 
colegialidade na decisão de crédito. 

 
A gestão do risco de crédito no Finibanco tem como base o 

Regulamento Geral de Crédito, onde estão estabelecidos os 
princípios, as regras e a organização do processo de concessão de 
crédito, assentes 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 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, sistema operacional que integra 
todo o processo de decisão de crédito nas suas várias actividades: 
propositura, apreciação e decisão, controlando os momentos da 
formalização e do processamento, com benefícios significativos 
na diminuição do risco operacional, na maior celeridade na 
decisão e no registo de informação.

No documento “Regulamento Geral de Pricing”, estão 
definidos os princípios para a fixação das taxas a praticar, bem 
como a delegação de competências para a respectiva aprovação. 
Como 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, que 
tem como principal objectivo garantir a qualidade da carteira 
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ExPOsIçãO tOtAL A RIsCO DE CRéDItO 31.12.2008 31.12.2007

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 77.585 35.632

Disponibilidades em outras instituições de crédito 66.898 56.284

Activos financeiros detidos para negociação 4.698 4.036

Activos financeiros disponíveis para venda 58.310 38.374

Aplicações em instituições de crédito 25.570 94.415

Crédito a Clientes 2.449.322 2.197.572

Outros activos 25.211 29.594

Sub-total 2.707.594 2.455.907

Passivos contingentes 110.908 106.972

Compromissos irrevogáveis perante terceiros 170.424 184.931

Sub-total 281.332 291.903

Exposição total a risco de crédito 2.988.926 2.747.810

     Mil Euros

actual de crédito através de uma monitorização sistemática do 
crédito vivo, vencido e vincendo. No âmbito do crédito vivo, o 
Gabinete de Acompanhamento de Crédito pretende identificar 
antecipadamente clientes com elevada probabilidade de 
incumprimento das suas responsabilidades e prevenir situações 
de degradação. Por outro lado, ao monitorizar o crédito vencido, 
o Gabinete de Acompanhamento de Crédito pretende tipificar 
atempadamente o nível de gravidade de incumprimento dos 
clientes, propondo, em conformidade, a sua transferência para os 
serviços de recuperação.

No processo de monitorização, para além do acompanhamento 
individualizado por operação e por cliente, procede-se à análise 
regular da qualidade e da estrutura da carteira de crédito. 

Assim, exerce-se vigilância sobre a concentração de 
responsabilidades, nomeadamente sectorial, por área geográfica, por 
cliente, por tipo de produto, por notação de risco, por tipo de garantia 
associada e por maturidade, entre outras. Procede-se à avaliação dos 
activos recebidos como garantias/colaterais das operações de crédito, 
de forma a garantir 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, é apurada a rentabilidade de cada “portfolio” em função 
do respectivo risco. 

Estão disponíveis sistemas de alerta para situações atípicas, 
destinados à estrutura comercial, a quem também são 
disponibilizados, com actualização diária e possibilidade de 
consulta via intranet, diversos indicadores caracterizadores da 
carteira de crédito, nomeadamente posição diária, saldos médios 
mensais, taxas médias, crédito vencido e provisionamento. 
Dispõe-se, ainda, de informação diária, também via intranet, das 
situações de incumprimento.

Nos casos de incumprimento, 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 empreende todas as 
acções 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.
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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.

     Mil Euros

* Excluída de proveitos a receber no total de 14,54 milhões de euros em 2008, e 12,66 milhões de euros em 2007.

Concentração risco de crédito por desembolso e assinatura 

sECtOR DE ACtIvIDADE 31.12.2008 31.12.2007
  ExPOsIçãO MáxIMA ExPOsIçãO MáxIMA 

 BRutA LíquIDA BRutA LíquIDA

Agricultura, Silvicultura e Pescas 24.714 11.244 27.189 15.424

Alimentação, Bebidas e Tabaco 41.218 30.652 28.850 22.828

Comércio, Restaurantes e Hotéis 425.070 270.278 378.314 285.169

Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias 446.537 178.478 391.014 190.249

Electricidade, Água e Gás 929 663 1.093 1.093

ENIS 40.665 25.709 35.206 23.496

Fabricação de Mobiliário  e Outras Ind. Transf. 29.528 15.536 25.400 17.318

Indústria Química e Actividades Conexas 30.043 23.351 29.117 24.707

Indústrias Extractivas 13.540 6.543 15.340 13.269

Intermediação Financeira, Seguros e Pensões 88.552 76.011 5.397 4.611

Madeira, Cortiça e Papel 44.190 37.297 44.192 38.874

Metalúrgicas de Base 6.086 4.662 7.033 5.464

Outros 43.674 43.021 30.759 29.993

Papel, Artes Gráficas e Editoriais 12.707 6.879 16.092 14.448

Particulares 897.571 411.175 834.933 456.927

Produtos Metálicos, Máq. e Materiais de Transp. 74.754 53.057 67.377 54.414

Produtos Minerais não Metálicos 22.839 14.674 26.018 19.209

Serviços 123.407 70.504 144.792 109.801

Têxteis, Vestuário e Calçado 43.744 30.614 51.698 42.187

Transportes e Actividades Conexas 25.015 14.071 27.800 19.378

Sub-total 2.434.782 1.324.417 2.187.614 1.388.860

Passivos contigentes 110.908 85.592 106.972 73.959

Compromissos irrevogáveis perante terceiros 170.424 141.903 184.931 166.533

Sub-total 281.332 227.495 291.903 240.491

Exposição total a risco de crédito * 2.716.114 1.551.913 2.479.517 1.629.352
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O tipo e valor dos colaterais/garantias exigidos na aprovação 
das operações de crédito dependem da avaliação do risco da 
contraparte. Os principais tipos de colaterais são os seguintes:

• Hipotecas
• Penhores de instrumentos financeiros
• Penhores de bens físicos

Nas diversas operações de crédito, 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.

Concentração de Risco – Montantes
Os gráficos seguintes permitem observar a concentração por 
montante de crédito concedido, por tipo de cliente. 

Crédito a Empresas - Por Montante e Cliente (mil Eur)

<=5 

Nota: não inclui crédito titulado.

0,3%

4,8%

5.9
5.2

4.6

3.24,4%

7,4%

15,4%

7,9%

15,9% 15,6% 15,6%

5,6%

7,1%

]5;25] ]25;50] ]50;100] ]100;250] ]250;500] ]500;1000] ]1000;2500] ]2500;5000] ]5000;10000] >10000

Nos clientes empresa, existe um elevado grau de diversificação por 
escalão de montantes, nomeadamente nos quatro escalões situados 
entre 100 mil euros e 2.500 mil euros. Esta distribuição reflecte o 

peso das PME’s no “portfolio” de crédito a empresas. O escalão com 
maior relevância tem 15,9% do total da exposição, e diz respeito a 
clientes com montantes entre 100 mil euros e 250 mil euros.

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

<=5 

Nota: não inclui crédito titulado.

7,6%
6,2%

31,9%

14,7%

6,9%

2,0%

23,6%

3,7%
2,7%

0,8% 0,0%

]5;25] ]25;50] ]50;100] ]100;250] ]250;500] ]500;1000] ]1000;2500] ]2500;5000] ]5000;10000] >10000

Actividade do Grupo
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O montante de créditos renegociados relativos à participada Finibanco, SA desagregado por tipo de cliente em 31 de Dezembro de 
2008 e 31 de Dezembro de 2007 é como a seguir se indica.

     Mil Euros

tIPO DE CLIENtE 31.12.2008 31.12.2007

Empresas 14.929 11.696

Particulares 4.906 3.059

total 19.835 14.755

Nos Clientes particulares, 31,9% da exposição encontra-se 
em clientes com montantes entre 5 mil euros e 25 mil euros, 
reflectindo a relevância do crédito ao consumo. 

Em 31 de Dezembro de 2008, a maior exposição a risco de 
crédito a um só cliente/contraparte ascendia a 27,3 milhões 

de euros antes de colaterais e 4,0 milhões de euros depois de 
colaterais (21,1 milhões de euros, antes e depois de colaterais, em 
31 de Dezembro de 2007).

O montante de crédito a clientes desagregado por notação 
interna de risco é o que a seguir se indica:

     Mil Euros

* Rubrica de crédito a clientes bruto, excluída de proveitos a receber no total de 
14,54 milhões de euros em 2008, e 12,66 milhões de euros em 2007.

CRéDItO A CLIENtEs BRutO POR NOtAçãO DE RIsCO *

 31.12.2008 31.12.2007

A 20.441 13.677

B 140.511 135.850

C 435.712 377.147

D 538.085 503.221

E 192.677 168.948

Sem notação 206.402 158.294

Sub-total Empresas 1.533.829 1.357.138

Particulares 979.719 899.462

total 2.513.548 2.256.600

(dos quais com indícios de imparidade individual) 31.384 11.500
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A desagregação do crédito vencido por antiguidade em 31 de Dezembro de 2008 é como segue:

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

A desagregação do crédito vencido por antiguidade em 31 de Dezembro de 2007 consta do quadro seguinte:

     Mil Euros

CRéDItO vENCIDO POR ANtIGuIDADE EMPREsAs PARtICuLAREs  PARtICuLAREs  PARtICuLAREs tOtAL  CONsuMO IMOBILIáRIO OutROs   

< 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

     Mil Euros

CRéDItO vENCIDO POR ANtIGuIDADE EMPREsAs PARtICuLAREs  PARtICuLAREs  PARtICuLAREs tOtAL  CONsuMO IMOBILIáRIO OutROs    

< 3 meses 4.491 1.683 148 1.112 7.434

3 - 6 m 5.294 844 295 617 7.050

6 - 9 m 5.166 1.169 449 572 7.355

9 - 12 m 7.770 996 272 876 9.914

12 - 15 m 4.218 898 180 720 6.017

15 - 18 m 1.729 867 375 620 3.591

18 - 24 m 4.406 547 717 798 6.467

24 - 30 m 3.186 120 254 434 3.993

30 - 36 m 658 22 629 148 1.458

36 - 48 m 696 13 448 410 1.567

48 - 60 m 17 18 21 118 173

> 60 m 144 8 0 56 208

Juros vencidos a regularizar 298 34 59 96 487

total 38.072 7.220 3.847 6.575 55.714
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O valor dos colaterais associados ao crédito vencido ascendia a 
13,1 milhões de euros.

Imparidade
Um activo financeiro ou grupo de activos financeiros encontra-se 
em imparidade se, e só se, existir evidência de que a ocorrência 
de um evento (ou eventos) após a data de reconhecimento inicial, 
tiver 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.

O Grupo inicialmente 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 vencido por antiguidade com 
indícios de imparidade individual, em 31 de Dezembro de 2008, 
é como a seguir se indica:

     Mil Euros

        CRéDItO vENCIDO POR ANtIGuIDADE EMPREsAs PARtICuLAREs  PARtICuLAREs  PARtICuLAREs tOtALCOM INDíCIOs DE IMPARIDADE INDIvIDuAL  CONsuMO IMOBILIáRIO OutROs  

< 3 meses 1.109 0 0 12 1.121

3 - 6 m 1.231 20 17 0 1.268

6 - 9 m 1.443 5 28 0 1.475

9 - 12 m 1.291 0 0 0 1.291

12 - 15 m 372 0 0 0 372

15 - 18 m 0 0 0 0 0

18 - 24 m 1.077 0 0 158 1.235

24 - 30 m 1.281 0 0 0 1.281

30 - 36 m 0 0 0 0 0

36 - 48 m 466 0 317 0 783

48 - 60 m 0 0 0 0 0

> 60 m 0 0 0 0 0

Juros vencidos a regularizar 39 0 0 0 39

total 8.308 25 361 170 8.864
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A desagregação do crédito vencido por antiguidade com indícios de imparidade individual, em 31 de Dezembro de 2007, é 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). A carteira de crédito foi estratificada 
em segmentos considerados pela Instituição como homogéneos 
e representativos da realidade creditícia do Banco. Os mesmos 
tiveram em conta não só o tipo de crédito como também o sector 
de actividade dos mutuários.

O Modelo de avaliação e quantificação de risco de crédito em 
utilização para análise colectiva de imparidade, deriva do modelo 
desenvolvido com uma empresa de consultoria externa no âmbito 
do projecto de Basileia II. Trata-se de um modelo estrutural para 
determinar a probabilidade de incumprimento seguindo uma 
abordagem de acordo com o modelo desenvolvido por Merton, 
onde é considerada a existência de uma barreira (retirada da 
distribuição dos índices económicos) e designada barreira de 
incumprimento, abaixo da qual o devedor não consegue cumprir 
as suas obrigações perante a instituição bancária. Esta abordagem 
reflecte uma adequação à probabilidade de incumprimento e à 
LGD do devedor bem como a correlação existente entre o 
risco idiossincrático e sistemático. Associado ao conceito de 
incumprimento surge a EDF (Expected Default Frequency) que é 
um dos inputs mais críticos do modelo. 

Actividade do Grupo

     Mil Euros

   CRéDItO vENCIDO POR ANtIGuIDADE EMPREsAs PARtICuLAREs  PARtICuLAREs  PARtICuLAREs tOtALCOM INDíCIOs DE IMPARIDADE INDIvIDuAL  CONsuMO IMOBILIáRIO OutROs   

< 3 meses 829 0 0 0 829

3 - 6 m 2.334 0 0 0 2.334

6 - 9 m 1.607 0 0 0 1.607

9 - 12 m 3.417 0 0 89 3.506

12 - 15 m 955 0 0 0 955

15 - 18 m 322 0 0 0 322

18 - 24 m 1.071 0 0 0 1.071

24 - 30 m 572 0 216 0 788

30 - 36 m 88 0 0 0 88

36 - 48 m 0 0 0 0 0

48 - 60 m 0 0 0 0 0

> 60 m 0 0 0 0 0

Juros vencidos a regularizar 0 0 0 0 0

total 11.196 0 216 89 11.500
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O modelo desenvolvido internamente assenta numa estrutura 
multidimensional que subdivide o modelo de quantificação do 
risco da carteira de crédito em vários sub-modelos, os quais 
procuram explicar as diversas vertentes inerentes ao risco da 
carteira de crédito. Os referidos sub-modelos apresentam-se 
abaixo:

• Modelo de Exposições – Este sub-modelo, contém 
informação relativa a todos os contratos existentes na 
instituição, caracterizando-os, entre outras, de acordo com 
várias variáveis;
 
• Modelo de Incumprimentos – O sub-modelo de 
Incumprimentos, tem como objectivo determinar a taxa de 
incumprimento associada a cada segmento homogéneo de 
crédito (PD). O modelo calcula a frequência de incumprimento 
baseada no número de contratos existentes face ao número de 
contratos que entraram em incumprimento num determinado 
segmento e num dado período temporal, na circunstância um 
trimestre. Para o efeito foi utilizada a informação histórica 
disponível em formato electrónico, abrangendo o período 
desde o início do segundo semestre de 1999 até ao final do 1º 
semestre de 2008;

• Modelo de Colaterais – Trata-se de um sub-modelo, que 
procura reunir toda a informação relativa a garantias recebidas, 
caracterizando-as por tipo, valor e maturidade;

• Modelo de Índices Macro Económicos – O sub-modelo de índices 
macroeconómicos pretende efectuar a agregação de um conjunto 
de séries temporais de índices macroeconómicos, publicados pelo 
Instituto Nacional de Estatística, ou por outras Instituições que 
publiquem índices de forma regular. Foram definidos à partida 
oito índices, os quais foram utilizados para efectuar análises 
de correlação entre os mesmos e a taxa de incumprimento nos 
contratos constantes de cada grupo homogéneo;

• Modelo de Perdas – O sub-modelo de perdas, pretende 
quantificar as perdas em que a Instituição incorreu, através da 
informação proveniente dos sub-modelos acima identificados, 
concretamente o modelo de exposições e de colaterais e 
de informação do departamento de contencioso, relativa à 
percentagem de recuperação efectiva.

Além dos campos de caracterização referenciados nos sub- 
-modelos de exposições e de colaterais, este modelo inclui ainda 
como campo base a percentagem de recuperação.

As metodologias de cálculo das variáveis de base do modelo 
tiveram em conta a informação histórica constante dos sistemas 

operacionais do Banco e também os sistemas auxiliares de 
controlo da recuperação de crédito geridos pelo serviço de 
recuperação de crédito e pelo departamento de contencioso. 
Esta mesma informação histórica foi posteriormente standardizada 
e extrapolada, tendo por base os índices macroeconómicos 
correlacionados, que no caso em concreto se resume apenas ao 
índice representativo da taxa de desemprego. Tal situação ocorre, 
por não ter sido ainda possível demonstrar uma elevada correlação 
entre os incumprimentos verificados e os restantes indicadores 
macroeconómicos. Por este facto apenas foi considerado como 
único indicador a incluir na extrapolação o indicador de taxa de 
desemprego, o qual demonstrou ser o mais estável.

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, calculado 
pelo departamento de contencioso da Instituição, o qual foi 
agregado e atribuído a cada segmento com base na sua média 
histórica e utilizado no cálculo das respectivas provisões 
económicas. 

Encontram-se em fase de implementação mecanismos de 
controlo ao nível das recuperações de crédito. Estes procedimentos 
implicaram, no período em análise, uma revisão das percentagens 
de perdas incorridas (LGD) e no futuro irão permitir ajustá-las 
de uma forma mais apurada, por via da existência de um histórico 
mais relevante de perdas incorridas. 

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 credit conversion 
factor (CCF), utilizando-se para o efeito os indicadores do 
Banco de Portugal).
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A evolução verificada no risco de cotações explica-se pela 
redução dos montantes em carteira, resultado do desinvestimento 
efectuado, bem como da diminuição generalizada dos preços de 
mercado dos títulos mantidos em carteira.

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.

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

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 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.

Actividade do Grupo

    Mil Euros

   
  ANO DE 2008 

vaR FINAL MéDIA MáxIMO MíNIMO  31.12.2007
 

Risco de Cotações e Índices 5.243,6 7.969,8 13.755,4 5.243,6 13.755,4

Risco Cambial 38,3 120,4 193,1 15,4 15,4

total 5.281,9 8.090,1 13.770,8 5.281,9 13.770,8
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Procede-se ainda à análise de “gaps” de taxas de juro dos activos 
e passivos (desfasamento entre os prazos de revisão de taxas de 

juro), que permite detectar concentrações de risco de taxa de juro 
nos diversos prazos.

                                                 sENsIBILIDADE DA sItuAçãO LíquIDA  

<=6 MEsEs 6 - 12 MEsEs 1 A 5 ANOs > 5 ANOs tOtAL

-8.703 1.420 -5.025 -14.531 -26.839

     Mil Euros

     Mil Euros

ANáLIsE DE sENsIBILIDADE

IMPACtO DE uMA vARIAçãO DE 200 PONtOs BAsE NA CuRvA DE tAxAs juRO

31 dE dEzEMbrO dE 2008

Impacto na Situação Líquida -26.839
Fundos Próprios 176.479

Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -15,2%
 
Impacto na Margem Financeira, a doze meses -8.681
Margem Financeira 92.567

Impacto % na Margem Financeira anual -9,4%

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. 

31 dE dEzEMbrO dE 2007

Impacto na Situação Líquida -17.883
Fundos Próprios 257.631

Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -6,9%
 
Impacto na Margem Financeira, a doze meses -8.515
Margem Financeira 82.494

Impacto % na Margem Financeira anual -10,3%

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. 

     Mil Euros
Risco taxa de juro - Gaps de Repricing/vencimento 

    31 DE DEzEMBRO DE 2008

(ACtIvOs-PAssIvOs)  6 MEsEs 1 ANO 2 ANOs 5 ANOs 10 ANOs >10 ANOs

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

    31 DE DEzEMBRO DE 2007

(ACtIvOs-PAssIvOs)  6 MEsEs 1 ANO 2 ANOs 5 ANOs 10 ANOs >10 ANOs

Gap -565.467 -64.604 38.627 151.118 120.679 1.549
Gap Acumulado -565.467 -630.071 -591.444 -440.327 -319.647 -318.099
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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 3 
órgãos: o Conselho de Administração, a Comissão de Gestão de 
Activos e Passivos e a Direcção Financeira e Internacional.

Em documento específico sobre gestão do risco de liquidez, 
encontram-se definidos os objectivos, políticas, estratégias, 
estrutura de gestão e planos de contingência, bem como os 
princípios orientadores e recomendações emanados do Comité 
de Basileia. 

A gestão da liquidez de curto prazo incide na análise de todos 
os fluxos previstos para um determinado horizonte temporal e 
na avaliação dos meios disponíveis para fazer face a eventuais 
necessidades de liquidez, e que passam fundamentalmente por:

• Valores à ordem junto do Banco Central e outras IC’s

• Disponibilidade de linhas de crédito

• Carteira de instrumentos financeiros de elevada liquidez

É privilegiada a diversidade de fontes de financiamento e 
evitada a excessiva concentração numa contraparte. Às áreas 
comerciais são transmitidas com regularidade as orientações sobre 
quais os produtos a privilegiar, não apenas na busca do melhor 
combinação de produtos passivos como também nos produtos 
activos, de forma a potenciar futuras operações de titularização de 
créditos. De acordo com a regulamentação do Banco de Portugal, 
o Finibanco mantém disponibilidades junto daquela instituição 
que, no mínimo, correspondem a 2% dos passivos elegíveis.

No âmbito da gestão do risco de liquidez, e no que respeita à 
cobertura de activos de médio e longo prazo, o Grupo continua 
a recorrer à emissão de obrigações de caixa e obrigações 
subordinadas, tendo também em curso uma operação de 
titularização de activos no montante de 250 milhões de euros.

Em Dezembro de 2008, o Finibanco efectuou uma operação 
de titularização de créditos à habitação, com o propósito de 
transformar activos ilíquidos em títulos aceites como colateral 
no âmbito das operações de mercado aberto do Eurosistema, 
reforçando assim a capacidade de obtenção de liquidez.

O ano de 2008 e, com especial relevância, o segundo semestre, 
foi um período anormalmente conturbado no que respeita ao 
tema da liquidez já que, em consequência da degradação das 
condições económicas, se assistiu a uma escassez generaliza de 
fundos e ao consequente aumento do custo associado.

Na estrutura de financiamento do Grupo a rubrica com maior 
relevância é a dos depósitos de clientes, que representavam 75,8% 
do total do passivo em 31 de Dezembro de 2007, e 75,6% do total 
do passivo em 31 de Dezembro de 2008, mantendo assim o seu 
peso relativo na estrutura de financiamento e significando que a 
evolução desta rubrica acompanhou a evolução do balanço.

Em relação a 31 de Dezembro de 2007, os depósitos de 
clientes registaram um crescimento de 9,3%, acompanhando o 
crescimento do balanço. Focando a análise no segundo semestre 
do ano, os depósitos cresceram apenas 1,7% em relação a 30 de 
Junho de 2008, o que se explica por duas razões fundamentais:

• O total do balanço manteve-se nos níveis de 30 de Junho de 
2008;

• O recurso a fontes alternativas de financiamento, 
nomeadamente, a partir do início do mês de Dezembro, as 
operações de mercado aberto no âmbito do Eurosistema que, 
em 31 de Dezembro, ascendiam a 60 milhões de euros.

No que respeita a recursos alheios de médio e longo prazo, 
o Grupo tem vindo a recorrer à emissão de empréstimos 
obrigacionistas e a operações de titularização de créditos. Em 
31 de Dezembro de 2008, o montante emitido de obrigações 
ascendia a cerca de 184 milhões de euros, com maturidades entre 
2011 e 2018, pelo que não haverá necessidade de renovar estas 
emissões nos próximos dois anos. Em 31 de Dezembro de 2008, 
o Grupo mantinha uma operação de titularização de créditos 
colocada em investidores, no montante de 250 milhões de euros, 
sendo que a data de início do período de amortização da operação 
ocorrerá, apenas, em Junho de 2010.

Actividade do Grupo
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A distribuição dos activos e passivos por prazos de maturidade em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, apresenta-se como 
segue:

     Mil Euros

31.12.2008 À ORDEM
 

Até 3
  DE 3  

suBtOtAL
  

DE 1 ANO suPERIOR 
 suBtOtAL sEM tOtAL

  
MEsEs

 MEsEs A 
Até 1 ANO

 
A 5 ANOs A 5 ANOs 

 MAIs DE PRAzO DE
   1 ANO        1 ANO  DEFINIDO BALANçO

ACtIVO         

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  124.701     124.701     0    124.701 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  66.904     66.904     0    66.904 

Activos financeiros detidos para negociação     0     0   9.463   9.463 

Outros activos financeiros ao justo valor         

através de resultados     0     0   37.048   37.048 

Activos financeiros disponíveis para venda   6.940   10.698   17.638   26.126   14.546   40.672   43.376   101.686 

Aplicações em instituições de crédito  59   20.546   0   20.605   4.900    4.900   65   25.570 

Crédito a clientes  19.955   556.377   547.770   1.124.102   482.077   831.765   1.313.842   11.378   2.449.322 

Investimentos detidos até à maturidade     0   1.961   3.098   5.059   99   5.158 

Activos não correntes detidos para venda    28.934   28.934     0    28.934 

Outros activos tangíveis     0     0   63.201   63.201 

Activos intangíveis     0     0   4.313   4.313 

Investimentos em associadas e filiais excluídas         

da consolidação     0     0   23.103   23.103 

Activos por impostos correntes    2.654   2.654     0    2.654 

Activos por impostos diferidos     0     0   10.160   10.160 

Provisões técnicas de resseguro cedido     0     0   99   99 

Outros activos  3    100.105   100.108   29.813    29.813   320   130.241 

total do Activo  211.622   583.863   690.160   1.485.644   544.878   849.409   1.394.286   202.626   3.082.556 

PASSIVO         

Recursos de bancos centrais   60.000    60.000     0   8   60.008 

Passivos financeiros detidos para negociação     0     0   29.975   29.975 

Outros passivos financeiros ao justo valor         

através de resultados   4.100   2.200   6.300   37.734   130.206   167.940  ( 23.427)  150.813 

Recursos de outras instituições de crédito  7.808   105.163   9.123   122.094     0   537   122.631 

Recursos de clientes e outros empréstimos  470.857   1.100.051   541.317   2.112.225   67.784    67.784   38.955   2.218.965 

Responsabilidades representadas por titulos     0   15.271    15.271    15.271 

Passivos financeiros associados         

a activos transferidos     0   237.736    237.736    237.736 

Provisões     0     0   1.480   1.480 

Provisões técnicas     0     0   25.544   25.544 

Passivos por impostos correntes    257   257     0    257 

Passivos por impostos diferidos    1.602   1.602     0    1.602 

Outros passivos subordinados     0   410   25.647   26.057    26.057 

Credores por seguro directo e resseguro     0     0    0 

Outros passivos    40.775   40.775    5.316   5.316   144   46.235 

total do Passivo  478.665   1.269.314   595.275   2.343.254   358.936   161.169   520.105   73.216   2.936.575 

Activo - Passivo ( 267.044) ( 685.451)  94.885  ( 857.610)  185.942   688.239   874.181   129.410   145.981 
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Actividade do Grupo

     Mil Euros

31.12.2007 À ORDEM
 

Até 3
  DE 3  

suBtOtAL
  

DE 1 ANO suPERIOR 
 suBtOtAL sEM tOtAL

  
MEsEs

 MEsEs A 
Até 1 ANO

 
A 5 ANOs A 5 ANOs 

 MAIs DE PRAzO DE
   1 ANO        1 ANO  DEFINIDO BALANçO

ACtIVO         

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  86.621     86.621     0    86.621 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  56.284     56.284     0    56.284 

Activos financeiros detidos para negociação     0     0   80.406   80.406 

Activos financeiros disponíveis para venda   585   8.305   8.890   22.068   7.416   29.484   112.999   151.373 

Aplicações em instituições de crédito  31.412   63.003    94.415     0   0   94.415 

Crédito a clientes  35.014   468.299   523.132   1.026.445   459.522   671.998   1.131.520   39.606   2.197.571 

Activos não correntes detidos para venda    46.161   46.161     0    46.161 

Outros activos tangíveis     0     0   58.303   58.303 

Activos intangíveis     0     0   3.642   3.642 

Activos por impostos correntes    3   3     0    3 

Activos por impostos diferidos     0     0   2.064   2.064 

Devedores por seguro directo e resseguro     0     0   131   131 

Outros activos  3    85.445   85.448   32.608   2.447   35.055   137   120.640  

total do Activo  209.334   531.887   663.047   1.404.267   514.198   681.861   1.196.059   297.288   2.897.614 

PASSIVO         

Passivos financeiros detidos para negociação     0     0   31.232   31.232   

através de resultados   7.314   12.352   19.666   32.246   108.266   140.513   3.343   163.522 

Recursos de outras instituições de crédito   90.688   40.896   131.584     0   742   132.326 

Recursos de clientes e outros empréstimos  519.561   971.271   454.013   1.944.845   57.528    57.528   28.490   2.030.863 

Responsabilidades representadas por titulos     0   212    212   4   216 

Passivos financeiros associados         

a activos transferidos     0   248.802    248.802   0   248.802 

Provisões     0     0   1.969   1.969 

Provisões técnicas     0     0   14.529   14.529 

Passivos por impostos correntes    8.697   8.697     0    8.697 

Passivos por impostos diferidos    1.081   1.081     0   0   1.081 

Outros passivos subordinados     0    654   654    654 

Credores por seguro directo e resseguro     0     0   121   121 

Outros passivos    42.953   42.953    2.036   2.036    44.989  

total do Passivo  519.561   1.069.273   559.992   2.148.826   338.788   110.956   449.745   80.430   2.679.001  

Activo - Passivo ( 310.227) ( 537.387)  103.055  ( 744.559)  175.410   570.904   746.314   216.858   218. 613  
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31.12.2007 À ORDEM
 

Até 3
  DE 3  

suBtOtAL
  

DE 1 ANO suPERIOR 
 suBtOtAL sEM tOtAL

  
MEsEs

 MEsEs A 
Até 1 ANO

 
A 5 ANOs A 5 ANOs 

 MAIs DE PRAzO DE
   1 ANO        1 ANO  DEFINIDO BALANçO

ACtIVO         

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  86.621     86.621     0    86.621 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  56.284     56.284     0    56.284 

Activos financeiros detidos para negociação     0     0   80.406   80.406 

Activos financeiros disponíveis para venda   585   8.305   8.890   22.068   7.416   29.484   112.999   151.373 

Aplicações em instituições de crédito  31.412   63.003    94.415     0   0   94.415 

Crédito a clientes  35.014   468.299   523.132   1.026.445   459.522   671.998   1.131.520   39.606   2.197.571 

Activos não correntes detidos para venda    46.161   46.161     0    46.161 

Outros activos tangíveis     0     0   58.303   58.303 

Activos intangíveis     0     0   3.642   3.642 

Activos por impostos correntes    3   3     0    3 

Activos por impostos diferidos     0     0   2.064   2.064 

Devedores por seguro directo e resseguro     0     0   131   131 

Outros activos  3    85.445   85.448   32.608   2.447   35.055   137   120.640  

total do Activo  209.334   531.887   663.047   1.404.267   514.198   681.861   1.196.059   297.288   2.897.614 

PASSIVO         

Passivos financeiros detidos para negociação     0     0   31.232   31.232   

através de resultados   7.314   12.352   19.666   32.246   108.266   140.513   3.343   163.522 

Recursos de outras instituições de crédito   90.688   40.896   131.584     0   742   132.326 

Recursos de clientes e outros empréstimos  519.561   971.271   454.013   1.944.845   57.528    57.528   28.490   2.030.863 

Responsabilidades representadas por titulos     0   212    212   4   216 

Passivos financeiros associados         

a activos transferidos     0   248.802    248.802   0   248.802 

Provisões     0     0   1.969   1.969 

Provisões técnicas     0     0   14.529   14.529 

Passivos por impostos correntes    8.697   8.697     0    8.697 

Passivos por impostos diferidos    1.081   1.081     0   0   1.081 

Outros passivos subordinados     0    654   654    654 

Credores por seguro directo e resseguro     0     0   121   121 

Outros passivos    42.953   42.953    2.036   2.036    44.989  

total do Passivo  519.561   1.069.273   559.992   2.148.826   338.788   110.956   449.745   80.430   2.679.001  

Activo - Passivo ( 310.227) ( 537.387)  103.055  ( 744.559)  175.410   570.904   746.314   216.858   218. 613  

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

A implementação da plataforma de Gestão de Risco Operacional 
está a ser ultimada e 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’s) 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.

Riscos Associados à Actividade da seguradora
No cumprimento da Norma Regulamentar do ISP nº14/2005 
– R, de 29 de Novembro, foi efectuada, ao longo do exercício de 
2008, complementando o trabalho já efectuado no decurso do 
exercício de 2007, uma avaliação e um mapeamento, de todos os 

riscos inerentes à actividade da seguradora, tendo como objectivo 
a definição de prioridades na política de gestão de riscos. 

Este trabalho consistiu no seguinte: 

• Quantificação do grau de frequência e severidade dos riscos; 

• Quantificação do impacto que possam ter na empresa; 

• Atribuição de um scoring de riscos a cada risco identificado; 

• Agrupamento dos riscos em “risk drivers” comuns, com a 
atribuição de um scoring agregado; 

• Hierarquização e calendarização da política de gestão de 
riscos, com a identificação dos factores geradores dos riscos e 
linhas prioritárias de actuação, tendo em vista a sua mitigação. 

A gestão dos riscos ainda não contempla análises quantitativas 
de sensibilidade ao risco de seguros.

Foi também elaborada uma instrução de serviço interna 
específica sobre gestão de riscos e controlo interno, abrangendo 
todos os colaboradores, onde foram definidos os riscos a 
abrangência da gestão dos mesmos, os níveis de responsabilidade 
e as competências de cada um desses níveis e os principais 
objectivos e definições ao nível do controlo dos mesmos.

Em 2009, perspectiva-se dar continuidade a este processo, 
tendo metas fundamentais:

• Mitigar dos riscos prioritários identificados como tal no 
trabalho de mapeamento dos mesmos;

• Elaborar um “Balance Scorecard” desses riscos para efeitos da 
sua mensurarão e possibilidade de desenvolvimento de planos 
de acção para o seu efectivo controlo.

A seguradora elaborou uma instrução de serviço interna relativa 
à Política de Subscrição de Riscos que abrange:

• Regras de aceitação de riscos;
• Princípios tarifários;
• Competências de aceitação.

Este modelo, foi elaborada ao detalhe e está enquadrado no sistema 
de worklow de gestão integrada dos processos de selecção e análise do 
risco de subscrição, do qual faz parte a própria gestão do resseguro 
cedido ao nível da acumulação de capitais seguros passando pelos 
mecanismos de gestão do próprio resseguro facultativo. 
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Principais Rácios de sinistralidade

Contratos de Seguro de vida risco:

RuBRICAs 2008 2007

Prémios brutos emitidos 3.335 1.282
Prémios de resseguro cedido 891 348
Sinistros liquidados 300 65
Variação das provisões p/ sinistros 297 5
Parte dos Ress. Nos Custos com Sinistros 298 35
Encargos Gestão de Sinistros 104 61
Rácio Bruto de Sinistralidade 17,9% 5,5%
Taxa de Cedência 26,7% 27,2%
Rácio Líquido de Sinistralidade 12,2% 3,8%
Rácio de despesas com sinistros 3,0% 4,7%

     Mil Euros

Actividade do Grupo

Relativamente às modalidades com capitais diferidos com contrasseguro de prémios, os principais indicadores ao nível das Provisões 
Matemáticas e Sinistros podem ser resumidos nos três gráficos abaixo:

SET. OuT. NOv. dEz. JAN. fEv. MAR. AbR. MAI. JuN. JuL. AgO. SET. OuT. NOv. dEz. 
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Evolução das Provisões Matemáticas
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SET. OuT. NOv. dEz. JAN. fEv. MAR. AbR. MAI. JuN. JuL. AgO. SET. OuT. NOv. dEz. 
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O volume total de provisões matemáticas de Contratos de Seguro foi de 25.239 mil euros, com a seguinte distribuição por tipo de 
produtos:

tIPO DE PRODutO PROvIsÕEs MAtEMátICAs % DA CARtEIRA

PPR 20.931  82,93%
Seguros de Capitalização 4.308.  17,07%

tOtAIs 25.239 100,00%

     Mil Euros

Os prémios processados apresentam a seguinte distribuição por tipo de produto:

A composição da carteira constituída apresenta o seguinte perfil:
     Mil Euros

tIPO DE PRODutO RECEItA PROCEssADA % DA CARtEIRA

Contratos de Seguro

Seguros Vida Risco 3.335 12,81%

Seguros de Capitalização 3.215 12,35%

PPR 8.540 32,80%

Contratos de Investimento

Produtos de Capitalização 10.945 42,04%

tOtAIs 26.035 100,00%

     Mil Euros

Actividade do Grupo

PRODutO tIPO N.º APÓLICEs  N.º PEssOAs CAPItAIs POuPANçA
  /CERtIFICADOs sEGuRAs EM RIsCO ACuMuLADA

Vida Crédito Pessoal Risco 7.506 11.247 83.368 N/A

Vida Crédito Habitação Risco 4.666 7.769 439.571 N/A

Vida Grupo Empresas Risco 1.347 1.347 32.301 N/A

Protecção Vida Finibanco Risco 2.209 2.209 56.090 N/A

Capitalização Finibanco Cap. 1.406 1.406 N/A 4.308

Finigarantia Cap. 1.450 1.450 N/A 10.540

PPR Finibanco Cap. 7.606 7.606 N/A 20.931

tOtAIs  26.190 33.034 611.330 35.779
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2.7  Área de Operações e Sistemas de 
Informação

O trabalho desenvolvido no exercício de 2008 na área de 
operações e sistemas de informação, pode esquematizar-se nas 
seguintes vertentes:

• Gestão da relação com o prestador de serviços externos nesta 
matéria;

• Operacionalização da área informática do Finibanco Angola;

• Intervenção na estrutura e nas funcionalidades do sistema 
informático da Finicrédito;

• Desenvolvimento de aplicativos operacionais e outras 
intervenções, na rede do Finibanco.

Assim, baseado nas melhores práticas processuais em uso e 
na relação contratual oportunamente assumida, processou-se o 
trabalho de colaboração diário com a IBM tendo em vista a resposta 
aos requisitos e às particularidades específicas do Finibanco.

Ainda no âmbito deste relacionamento procedeu-se ao ensaio 
do simulacro de uma situação de desastre ocorrida no sítio 
principal da localização das infraestruturas, trabalho que envolveu 
um conjunto de técnicos do Finibanco e da IBM e serviu para 
anotar importantes apontamentos sobre situações semelhantes 
que possam ocorrer.

Promoveram-se também tarefas de segregação de ambientes de 
desenvolvimento, certificação e produção no ISeries do AS400 e 
obteve-se uma significativa redução dos tempos de processamento 
de fim-de-dia.

Com vista a garantir o início da actividade do Finibanco 
Angola, procedeu-se à instalação de todas as infraestruturas 
necessárias, rede de comunicações, microinformática e 
equipamentos “Midrauge” de suporte ao núcleo bancário, e 

das ligações aos principais fornecedores de serviços, ao Banco 
Nacional de Angola e à Internet. Procedeu-se ainda à instalação 
do Homebanking Finibanco Angola – Fininet e à implementação 
das infraestruturas de suporte aos cartões de débito e ATM’s com 
a EMIS à SWIFT.

No âmbito do Finibanco e no que respeita a infraestruturas, 
deu-se continuidade ao desenvolvimento do trabalho de 
consolidação dos servidores aplicacionais e dos servidores 
de suporte infraestrutural, iniciado em 2007, procedeu-se à 
migração da estrutura de “email” (sistema central a clientes) 
baseado no projecto de comunicações unificadas e deu-se início 
à reestruturação da solução da rede corporativa, projecto de rede 
inteligente, para ligação de todo o Grupo.

No que toca ao desenvolvimento aplicacional, os nossos 
esforços foram orientados para os temas de canais, visando a 
redução de custos de transformação e dos tempos de negociação 
e de liquidação, para o “upgrade” tecnológico do “software” de 
suporte à actividade de custódia de valores mobiliários e para 
novas soluções de apoio à decisão de crédito, através da migração 
tecnológica do “workflow” da concessão de crédito, com vista 
a aplicar o processo de decisão, reduzindo o tempo inerente e 
aumentando a fiabilidade da decisão. Foram ainda desenvolvidas 
aplicações no sentido de obter a desmaterialização dos contratos 
de abertura de conta e de colocar em funcionamento o novo 
“front end” das Agências.

 
De referir, por último, a implementação de novas funcionalidades 

e do desenho do Homebanking no Finibanco em Portugal.

2.8  Recursos Humanos

O ano de 2008 fica indelevelmente marcado pelas decisões 
tomadas no sentido da mudança que se pretende transversal a 
todas as empresas do Grupo Finibanco.

Nesse sentido, a Instituição implementou um vasto projecto 

O volume total de passivos financeiros de contratos classificados para efeitos contabilísticos como Contratos de Investimento foi de 
10.540 mil euros, com a seguinte distribuição por tipo de produtos:

     Mil Euros

tIPO DE PRODutO PAssIvOs FINANCEIROs % DA CARtEIRA

Finigarantia (1ª e 2ª Séries) 10.540 100,00%

tOtAIs 10.540 100,00%
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estratégico, designado pela sigla CRESCERE, o qual, mais do 
que contemplar simples alterações de processos, metodologias e 
estruturas formais, visa a transformação cultural da Organização, 
no sentido do crescimento, da melhoria de índices de eficiência e 
de níveis de rentabilidade.

Porque a mudança de processos, estruturas e metodologias 
só resulta quando acompanhada de idênticas mudanças 
comportamentais, de atitudes e de valores, que consubstanciam 
a envolvente cultural, a Direcção de Recursos Humanos, como 
factor essencial que é nesta matéria, empenhou-se nela com todo 
o entusiasmo, por se entender que o capital intelectual é dos 
activos essenciais para a obtenção do sucesso.

Nestes termos, nos diversos projectos estruturantes pensados 
para alcançar os objectivos definidos nas mais diversas áreas de 
actuação organizacional, desde a de negócio (banca de retalho, 
segmentos empresas, private, corporate), passando pelas 
estratégias de marketing, risco de crédito, até às áreas de back-
office e de meios, a participação dos quadros do Banco, que 
continuam envolvidos nesta dinâmica de realização, constituiu um 
elemento fundamental para o fortalecimento da coesão interna e 
do espírito de pertença, ao mesmo tempo que se firmou como um 
veículo privilegiado na disseminação dos valores corporativos, 
impulsionando os aspectos motivacionais e mobilizadores.

De par com estas medidas de fundo, manteve-se a preocupação 
com o acompanhamento dos recursos humanos, procurando ir de 
encontro aos seus anseios e expectativas.

Assim, revitalizaram-se alguns benefícios, nomeadamente os 
enquadrados no leque de serviços prestados pelo Banco aos seus 
clientes, criando-se, na globalidade, condições mais vantajosas 
para os colaboradores, consubstanciadas em preçário específico, 
com reduções de “spreads” nas taxas dos créditos à habitação e 
pessoal e, entre outras, algumas isenções e redução de comissões.

Manteve-se a aposta na criação e na dinamização de uma 
cultura orientada para o sucesso, verificando-se mesmo o seu 
reforço, com a criação de medidas sistemáticas de apelo ao 
envolvimento, à participação e à realização, levadas a cabo pelos 
quadros directivos junto das respectivas equipas, a manutenção 
de estímulos para os melhores desempenhos, a monitorização 
permanente das performances e a atribuição de recompensa aos 
que evidenciam maior destaque.

No âmbito da formação, mas entendidas num sentido mais 
lato, levaram-se a cabo algumas iniciativas, umas de forma 
mais alargada, outras mais restritas, para quadros superiores 
da Instituição, procurando criar dinâmicas de participação e 

envolvimento no processo de mudança em curso, com o objectivo 
de disseminar a mensagem pelos quadros subalternos e, em 
cascata, por todos os trabalhadores.

No mesmo âmbito do envolvimento alargado, levou-se a cabo o 
programa “Crescere Juntos”, que visou estender às áreas de suporte 
o seu interesse na participação directa no negócio, fazendo apelo à 
angariação de novos clientes através da abertura de contas e atribuindo 
alguns estímulos, diferenciando os mais realizadores.

No plano técnico e regulamentar, deu-se enfoque à formação 
dos quadros comerciais, de forma a prepará-los para responder 
com eficácia aos crescentes desafios e às exigências da função, 
apostando-se em acções relativas ao conhecimento da nota do 
Euro, projecto que tem vindo a ser desenvolvido em parceria com 
o Banco Central, e ao processo de implementação do Quadro 
Comum para a Recirculação de Notas (QCR), criado pelo 
Decreto-Lei n.º 195/2007, de 15 de Maio, que visa assegurar a 
integridade das notas de euro em circulação em Portugal.

Como nota saliente, inserida no plano de expansão do Grupo, 
regista-se também a inauguração oficial do Finibanco Angola, 
projecto ambicioso levado a cabo com a participação e grande 
envolvimento dos quadros do Grupo, que merecem aqui uma 
referência especial pela sua dedicação, esforço e forma empenhada 
como abraçaram este desafio. 

No domínio da Responsabilidade Social, o Finibanco 
continuou a apoiar iniciativas de apoio à inserção na vida activa, 
através do estabelecimento de protocolos e parcerias com diversas 
entidades e institutos para a concessão de estágios, continuando a 
merecer destaque a ligação ao Instituto de Formação Bancária e 
à Fundação da Juventude.

A culminar um ano de actividade, realizou-se novamente o 
encontro nacional dos quadros do Banco, iniciativa considerada 
das mais mobilizadoras e gratificantes, com níveis de participação 
muito próximos dos 100%, onde, de par com um salutar convívio, 
propício ao fortalecimento de laços internos e ao estreitamento 
de relações entre colaboradores, se aproveitou o ensejo para os 
colocar ao corrente do rumo traçado, para efectuar o balanço 
do ano que estava a terminar e para dar nota das estratégias e 
objectivos traçados para os próximos anos.

Não obstante o crescimento orgânico do Grupo, com a 
inauguração do Finibanco Angola, a criação da Finibanco 
Vida, ainda que em Dezembro de 2006, e a abertura de mais 22 
Estabelecimentos no Finibanco, verificou-se uma redução de 20 
empregados no número total, passando de 1520 em 2007 para 
1500 em 2008.

Actividade do Grupo
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2.9  Análise Económica e Financeira

2.9.1  Balanço Consolidado 

Em 31 de Dezembro de 2008, o activo líquido consolidado do 
Grupo Finibanco situou-se em 3.082 milhões de euros, registando 
um crescimento de 6,4%, face a 2007.

Este aumento resulta essencialmente do crescimento da 
actividade creditícia (+11,4%), para o que contribuiu a expansão 
da rede de Agências ocorrida nos três últimos exercícios.

A carteira de títulos de negociação e disponíveis para venda 
registou um decréscimo de 120,6 milhões de euros (-52,0%), 
passando a representar 3,6% do activo total (8% em 2007). Esta 
redução está relacionada com a forte desvalorização da carteira 
de acções, ocorrida com particular incidência no quarto trimestre 
de 2008, em consequência da turbulência vivida nos mercados 
financeiros em geral e no de capitais em particular, e ainda com 
as vendas realizadas.

     Mil Euros

ACtIvOs FINANCEIROs 31.12.2008 31.12.2007 ∆% DEz08/DEz07

1. detidos para  negociação 9.463 80.406 (88,2)

Obrigações de emissores públicos 1.396 1.347 3,7

Outras obrigações 2.021 803 151,8

Acções  454 28.902 (98,4)

Unidades de participação 892 45.318 (98,0)

Instrumentos de derivados com justo valor positivo 4.698 4.036 16,4
     

     2. disponíveis para venda 101.686 151.373 (32,8)

Obrigações de emissores públicos 44.034 27.716 58,9

Outras obrigações 14.276 1.908 648,1

Acções  42.371 107.908 (60,7)

Outros 0 8.750 (100,0)

Unidades de participação 1.005 5.090 (80,3)
     

     total 111.149 231.779 (52,0)

Os activos financeiros detidos para negociação eram de 
montante reduzido (9,4 milhões de euros, face a 80,4 milhões 
de euros em 2007) e a exposição a títulos de rendimento variável 
situava-se em 1,3 milhões de euros.
 

A carteira de acções, que integra os Activos disponíveis 
para venda, representa 38,1% do total da rubrica e refere-se a 
investimentos de médio prazo em títulos cotados em bolsas, sendo 
que na sua maioria integram os principais índices, garantindo 
assim um elevado nível de liquidez.

As obrigações de emissores públicos registaram um crescimento 
56,3% e passaram a representar 40,9% do total dos Activos 
financeiros de negociação e disponíveis para venda.

Em 2008 foram realizados investimentos em filiais e 
empresas associadas, excluídas do perímetro de consolidação, no 
montante de 23,1 milhões de euros sobre a forma de prestações 
suplementares a uma participada já existente em 2007. 

A rubrica Outros activos financeiros ao justo valor através de 
resultados incorpora o investimento numa empresa no estrangeiro 
no montante de 37 milhões de euros.

Na sequência da expansão da rede de Agências e do início 
da actividade do Finibanco Angola, o investimento em Activos 
tangíveis e Intangíveis registou um aumento de 14,8 milhões 
de euros (11,5%) o qual em termos líquidos cresceu 9%. O 
investimento realizado pelo Finibanco Angola atingiu 2,3 
milhões de euros.
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As componentes que mais contribuíram para o aumento desta 
rubrica foram os imóveis, que incluem as benfeitorias realizadas 
e os equipamentos. Os investimentos em aplicações informáticas 
cresceram 12,9%.

Os Outros activos registaram uma diminuição de 7,7 milhões 
de euros, em parte justificados pela reclassificação das prestações 
suplementares para a rubrica de investimentos em filiais e 
empresas associadas. Esta rubrica inclui os imóveis recebidos em 
dação de créditos, num total de 50,8 milhões de euros.

Carteira de Crédito
A carteira de crédito bruta registou um acréscimo de 256,9 
milhões de euros, correspondendo-lhe um crescimento de 
11,4%. Este crescimento da carteira de crédito foi suportado pelo 
alargamento da rede de Agências ocorrida nos últimos três anos 
(+69 Agências), e conferiu ainda um potencial de crescimento no 
crédito de retalho.

Actividade do Grupo

     Mil Euros

ACtIvOs INtANGívEIs E OutROs ACtIvOs tANGívEIs 31.12.2008 31.12.2007 ∆% DEz08/DEz07

1. Outros activos tangíveis 63.201 58.304 8,4

Imóveis 66.969 60.501 10,7

Equipamento informático 22.760 21.105 7,8

Outros equipamentos 26.675 24.089 10,7

Em curso 1.181 1.534 (23,0)

Outros activos tangíveis 3.656 3.006 21,6

Amortizações acumuladas (58.040) (51.931) 11,8

2. Intangíveis 4.313 3.642 18,4

Sistemas de tratamento automático de dados 16.066 14.227 12,9

Outros activos intangíveis 1.849 1.555 18,9

Amortizações acumuladas (13.602) (12.141) 12,0

total 67.515 61.945 9,0

     Mil Euros

CRéDItO A CLIENtEs 31.12.2008 31.12.2007 ∆% DEz08/DEz07

1. Particulares 979.540 899.296 8,9 

Habitação 275.395 241.311 14,1 

Outros créditos 704.144 657.985 7,0 

2. Empresas 1.534.008 1.357.304 13,0 

total 2.513.548 2.256.600 11,4 
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O crédito à habitação registou um crescimento de 14,1%, 
representando cerca de 11% da carteira, enquanto o crédito 
a particulares para outras finalidades cresceu 7%. O crédito a 
empresas sofreu um incremento de 13% e situou-se acima do 
crescimento médio da carteira total de crédito.

A actividade do Finibanco Angola teve um contributo ainda 
reduzido para o total da carteira (0,3%), com 7,5 milhões de 
euros.

Consequência da degradação da conjuntura económica, o rácio 
de crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido de créditos 
totalmente provisionados) passou a representar 2,1% do crédito 
total (era 1,5% em 2007).

O prémio de risco, líquido de recuperações, passou de 135 para 
124 pontos base.

 

O crédito provisionado a 100% situava-se em 15 milhões 
de euros e o crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido dos 
provisionados a 100%) tinha uma cobertura por provisões de 
124,2% (167,6% em 2007).

Recursos de Clientes
Os depósitos de clientes aumentaram 183 milhões de euros, 
correspondendo-lhe um crescimento de 9,1% face ao exercício 
anterior. Os depósitos do Finibanco Angola atingiram 19,6 
milhões de euros, perspectivando-se um forte incremento no 
próximo ano, na medida em que a sua actividade teve início 
apenas no segundo semestre do ano e dispunha somente de uma 
Agência.

O total dos recursos de clientes (incluindo a desintermediação) 
registou um crescimento de 4% (+107,5 milhões de euros). 

     Mil Euros

(1) Não considerando juros e outros ajustamentos; (2) Inclui fundos de investimento, PPA e gestão de carteiras 
corrigidos de duplicações de registos (depósitos de fundos de investimento, UP’s em carteira e outros).

RECuRsOs tOtAIs DE CLIENtEs 31.12.2008 31.12.2007 ∆% DEz08/DEz07

Depósitos  2.197.273 2.014.307 9,1

Obrigações colocadas em clientes  173.306 188.311 (8,0)

Seguros de capitalização e PPR  35.779 14.523 146,4

Recursos de clientes no balanço (1) 2.406.358 2.217.142 8,5

Desintermediação (2) 408.710 490.434 (16,7)

total 2.815.068 2.707.576 4,0

O montante das obrigações colocadas nos clientes patenteia uma 
diminuição de 8%.

Os seguros de capitalização e PPR tiveram um forte incremento no 
exercício, tendo crescido 146,4%. A seguradora do Grupo (Finibanco 
Vida) iniciou a sua actividade em 2007, e tem por isso um largo 
potencial de crescimento neste segmento de negócio.

Em consequência da crise que se instalou nos mercados financeiros 
a desintermediação teve uma diminuição de 81,7 milhões de euros, 
tendo parte dos fundos sido transferidos para recursos de balanço. 
Neste, o crescimento dos recursos de clientes foi de 8,5%.

O Finibanco detinha no final do exercício um rácio de crédito/
recursos de clientes, de 104%. Com o desenvolvimento da 
actividade em Angola, será expectável a melhoria deste rácio, 
dada a vocação deste mercado para a captação de recursos.

Outros Recursos
Os Recursos de instituições de crédito situavam-se em 122,1 milhões 
de euros (-7,3% face a 2007), correspondentes a 4% do financiamento 
de Activo líquido. Esta rubrica integra 10 milhões de euros do mercado 
monetário interbancário, 109,5 milhões de euros de depósitos e 2,6 
milhões de euros de recursos de IC’s no estrangeiro.
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Actividade do Grupo

 
Para fazer face à crise internacional de liquidez, o Grupo Finibanco 
realizou em Dezembro uma operação de titularização de créditos 
à habitação, no montante de 233 milhões de euros, que lhe 
permite financiar-se no Eurosistema, facto que contribuiu para 
uma melhor gestão de tesouraria e reforçou as suas capacidades 
para superar as dificuldades decorrentes da escassez de fundos. 
Em 31 de Dezembro de 2008 a utilização desta linha era de 60 
milhões de euros.

O Grupo Finibanco dispõe ainda de um financiamento de 
médio prazo de 250 milhões de euros, associado à operação de 
titularização de créditos a PME’s, realizado em Junho de 2007.

Estas três fontes de financiamento representavam 14% do 
activo líquido.

Capitais Próprios
Os Capitais próprios (incluindo o resultado negativo de 2008) 
eram de 146 milhões de euros, registando uma diminuição de 
47 milhões de euros, face ao final do exercício de 2007, situação 
explicável sobretudo pelas imparidades registada nas posições 
accionistas detidas com carácter de permanência, de montantes 
significativos, todas elas avaliadas às cotações de 31 de Dezembro 
e reconhecido o respectivo prejuízo potencial na conta de 
Resultados.

Na Assembleia Geral de Accionistas marcada para o dia 4 de 
Maio de 2009 será analisada e votada a proposta do Conselho 
de Administração de 20 de Março de 2009 para o aumento do 
capital social até 200 milhões de euros e os accionistas da APCL 

Financeira, SGPS, S.A. assumiram formalmente o compromisso 
de proporcionar à sua subsidiária VIC SGPS, SA (principal 
accionista do Finibanco-Holding, SGPS S.A.) os meios 
adequados à participação no próximo aumento de capital.

     Mil Euros

FuNDOs PRÓPRIOs E REquIsItOs FINIBANCO-HOLDING, sGPs s.A.  
DE FuNDOs PRÓPRIOs (CONsOLIDADO)    FINIBANCO, s.A.

 31.12.2008  31.12.2007  ∆ (%) 31.12.2008  31.12.2007 ∆(%)  
 (bASILEIA II) (bASILEIA I)  (bASILEIA II) (bASILEIA I)  

Fundos Próprios Elegíveis 176.777 257.631 -31,4 192.947 189.009 2,1

  De base 127.778 169.677 -24,7 133.798 119.129 12,3

  Complementares 63.889 101.224 -36,9 66.900 74.649 -10,4

  Deduções (14.890) (13.271) 12,2 (7.751) (4.770) 62,5

Requisitos de fundos próprios 193.238 207.086 -6,7 156.502 187.017 -16,3

Core Tier I 5,3% 6,6% -1,26 pp 6,8% 5,1% 1,74 pp

Tier II 2,0% 3,4% -1,37 pp 3,0% 3,0% 0,03 pp

Racio de solvabilidade 7,3% 10,0% -2,63 pp 9,9% 8,1% 1,78 pp
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2.9.2  Conta de Resultados

Produto Bancário
O Produto bancário teve um decréscimo de 21,2% face a 2007, justificado pela diminuição dos Resultados em operações financeiras, 
em 60 milhões de euros. 

A Margem financeira registou um aumento de 12,2%, incluindo 
4 milhões de euros relativos a rendimento de instrumentos de 
capital, comportamento aceitável tendo em conta o contexto 
económico vivido.

A Margem financeira relativa caiu, sobretudo no quarto 
trimestre, influenciada pela crise financeira internacional, que 
se traduziu na escassez de recursos e implicou um aumento 
do custo dos depósitos de clientes, enquanto as aplicações, 
maioritariamente indexadas às taxas de mercado (Euribor), 
sofreram o efeito da quebra brusca destas. 

     Mil Euros

DEMONstRAçãO DE REsuLtADOs 31.12.2008 31.12.2008  31.12.2007  vALOR ∆% sEM MERCADOs     

Margem financeira 92.567 92.567 82.494 10.073 12,2

Outros resultados correntes 62.698 47.131 94.695 (47.564) (50,2)

    Comissões líquidas e Outros proveitos líquidos 57.231 57.231 44.746 12.485 27,9

    Resultados em operações financeiras 5.467 (10.100) 49.949 (60.049) (120,2)

Produto bancário  155.265 139.698 177.189 (37.491) (21,2)

Provisões e Imparidades líquidas 28.624 82.368 36.867 45.501 123,4

    Crédito 29.991 29.991 27.679 2.312 8,4

    Títulos (2) 53.742 1 53.741 5374100,0

    Outros  (1.365) (1.365) 9.187 (10.552) (114,9)

Encargos de estrutura 114.685 114.685 100.900 13.785 13,7

    Gastos administrativos 105.190 105.190 92.592 12.598 13,6

    Amortizações 9.495 9.495 8.308 1.187 14,3

Resultados por equivalência patrimonial     (207) (207) (2.000) 1.793 -

Resultados antes de impostos 11.749 (57.562) 37.422 (94.984) (253,8)

    Impostos sobre os lucros 4.065 980 11.814 (10.834) (91,7)

    Interesses minoritários (997) (997) 0 

Lucro consolidado do período 8.681 (57.545) 25.608 (83.153) (324,7)

Cash-flow antes de impostos 49.868 34.301 82.597 (48.296) (58,5)
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As comissões líquidas associadas ao custo amortizado, incluídas na 
margem financeira, ascendem a 1,8 milhões de euros, registando 
uma diminuição de 0,9 milhões de euros face a 2007. 

Os Resultados em operações financeiras diminuíram 120,2% 
(-60 milhões de euros) em consequência da referida instabilidade 
dos mercados financeiros em geral e do mercado de capitais em 
particular. Esta rubrica incorpora um resultado negativo de 15 
milhões de euros de menos valias realizadas na venda de parte 
da carteira de títulos. Em 31 de Dezembro de 2008, o montante 
referente às acções incluídas na carteira de negociação é reduzido, 
situando-se em 0,5 milhões de euros.

As Comissões líquidas e os Outros proveitos líquidos registaram 
uma evolução positiva de 27,9%, traduzindo-se num aumento de 
12,5 milhões de euros. 

O comissionamento associado aos serviços bancários e a 
créditos aumentou 10,2 milhões de euros, para o que contribuiu 
essencialmente o aumento da actividade. Esta componente registou 
um crescimento de 39,2% face a 2007 e passou a representar 63% do 
total das comissões e outros proveitos (era 58% em 2007). 

 
O comissionamento associado a cartões registou um bom 

desempenho com um crescimento de 21,2%.

O comportamento muito desfavorável do mercado de capitais 
motivou a diminuição das comissões de corretagem, em 0,8 
milhões de euros (-55,1%), e das comissões associadas aos fundos 
de investimento e à gestão de patrimónios, em 6,7%.

Em 2007, o Grupo Finibanco passou a operar na actividade 
seguradora, registando no ano de 2008 um contributo líquido 

positivo para o total das Comissões líquidas e Outros Proveitos 
líquidos, de 1,6 milhões de euros.

A área de retalho foi responsável por 87,2% do total das 
comissões e a banca de investimento por 12,8%. 

As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 82,4 
milhões de euros, havendo crescido 45,5 milhões de euros face ao 
exercício anterior.

A crise económica afectou de forma inesperada os activos cotados 
em Bolsa e as actividades conexas com os mercados de capitais, 
tendo originado menos valias potenciais na carteira de títulos que 
o Grupo detém, numa perspectiva de médio prazo (disponíveis 
para venda). Essas posições foram valorizadas às cotações de 31 
de Dezembro de 2008 e as respectivas imparidades (cerca de 85% 
na Galp e Sonae), no montante de 53,7 milhões de euros, foram 
assumidas integralmente como custo do exercício, na sequência de 
uma mais correcta aplicação dos critérios de imparidade  vigentes 
no Grupo. O valor desta carteira após o ajustamento, situou-se em 
44,7 milhões de euros e representa 1,45% do activo total.

O agravamento da actividade económica trouxe dificuldades 
aos clientes no cumprimento das responsabilidades assumidas e 
consequentemente às Instituições no nível de provisionamento 
exigido, que registou um crescimento de 8,4% face a 2007. 

Contudo, as recuperações de créditos abatidos ao activo, 
patenteiam um aumento de 2,8 milhões de euros, e situam-se em 
10 milhões de euros (+39,7% face a 2007). 

Os Encargos de estrutura subiram 13,8 milhões de euros 
(+13,7%), para o que contribuiu o aumento de 14,7% do número 

Actividade do Grupo

     Mil Euros

   
RuBRICAs 31.12.2008 31.12.2007  

 sALDOs  tAxA PROvEItOs sALDOs  tAxA PROvEItOs
 MéDIOs  / CustOs MéDIOs   / CustOs 

Activos Financeiros remunerados 2.663.109 7,75% 206.273 2.336.152 7,20% 168.230

  Crédito 2.438.242 8,22% 200.516 2.084.856 7,87% 164.144

  Outras aplicações 131.001 4,39% 5.757 90.627 4,51% 4.086

  Diferencial 93.867   160.670  

Passivos Financeiros remunerados 2.663.109 4,51% 120.156 2.336.152 3,77% 88.151

  Depósitos 2.111.895 4,27% 90.239 1.805.289 3,40% 61.396

  Outros recursos 551.214 5,43% 29.917 530.864 5,04% 26.755

Resultado / Margem  3,23% 86.117  3,43% 80.079
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A quebra do Resultado consolidado explica-se:

• Pela forte instabilidade dos mercados financeiros, que afectou 
com maior incidência os resultados do Finibanco-Holding, 
SGPS, onde foram registadas imparidades, no montante de 
48,4 milhões de euros, e ainda pela diminuição de 60 milhões 
de euros verificado nos resultados de operações financeiras;
 
• Pela contribuição dos 69 Agências abertos em 2006, 2007 e 2008, 
que em conjunto representam 40,1% da rede actual e afectaram 
negativamente o resultado do período em 12,7 milhões de euros;

• Pelo recente lançamento do Finibanco Vida e Finibanco Angola, 
que correspondeu a um resultado negativo de 1 milhão de euros.

O Resultado consolidado, descontado do impacto da actividade 
de mercados, foi positivo em 8,7 milhões de euros.

A actividade de retalho do Grupo teve um desempenho muito 
aceitável, face às condições adversas de mercado e ao crescimento 
orgânico referido. Dela se esperam efeitos muito positivos, 
sobretudo no Finibanco, S.A. que passou a dispor de mais 22 
Agências, com menos recursos humanos, e com alguns dos mais 
recentes a atingir a maturidade.

de Agências e o arranque de actividade do Finibanco Angola. 
Em 2008 iniciou-se um conjunto de programas de racionalização 
de custos que já tiveram alguns efeitos neste exercício, mas cujo 
impacto se espera ver reflectido essencialmente em 2009. 

Os Custos com o pessoal registaram um crescimento de 
4,7 milhões de euros (+8,2%), sendo de realçar que apesar do 
acréscimo de 22 Agências em Portugal e de 1 em Angola o quadro 
de pessoal teve uma diminuição líquida de 20 colaboradores (em 
Portugal a redução foi de 45). Em 31 de Dezembro de 2008, 
o Grupo Finibanco tinha 1.500 colaboradores, correspondendo 
a 8,7 colaboradores por Agência (10,1 em Dezembro de 2007). 
Esta rubrica cresceu abaixo dos custos de estrutura, por força da 
implementação dos referidos programas de racionalização de 
custos.

Os custos com o pessoal das Agências abertos em 2008 e do 
Finibanco Angola contribuíram com 3,8 milhões de euros para o 
total da rubrica e correspondem a 80,9% do seu acréscimo anual. 
O restante crescimento é justificado pela actualização da tabela salarial.

Os Outros Gastos Administrativos, no montante de 43,3 
milhões de euros, aumentaram 22,3% (+7,9 milhões de euros). 

Os custos de consultoria estratégica desenvolvida em 2008, 
associada ao programa de racionalização de custos, contribuíram 
em 1 milhão de euros para o aumento da rubrica de serviços 
especializados, a qual registou um acréscimo de 31,3%. 

Em consonância com o alargamento da rede de Agências, as 
“rendas e alugueres” e “comunicações”, aumentaram, 28,7% e 
32,1%, respectivamente.

Por força do investimento feito na rede de Agências, as 
Amortizações aumentaram 14,3%, tendo a componente 
“equipamento” registado o maior crescimento.

 
O “Cost to Income” (com mercados) registou um agravamento 

de 24,6 pontos percentuais, passando de 57,6% para 82,6%. 
Este rácio, sem a actividade de mercados, registou uma redução de 
2,7 pontos percentuais relativamente a 2007, situando-se em 76,6%.

     Mil Euros

ENCARGOs DE EstRutuRA 31.12.2008 31.12.2007 vARIAçãO  (%)

Custos com o pessoal 61.892 57.183 8,2

Gastos Administrativos 43.298 35.409 22,3

Amortizações 9.495 8.308 14,3

total dos custos de estrutura 114.685 100.900 13,7

Produto bancário 139.699 177.189 (21,2)

Resultados por equivalência patrimonial (208) (2.000) (89,6)

Cost to Income (com mercados) 82,2% 57,6% 24,6 pp

Cost to Income (sem mercados) 76,6% 56,9% 19,6 pp
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Como referido, na Assembleia Geral marcada para o dia 4 de 
Maio de 2009 será analisada e votada a proposta do Conselho de 
Administração para o aumento do capital social até 200 milhões 
de euros, por uma ou mais vezes, permitindo assim recolocar o 
rácio de solvabilidade acima do limite regulamentado.

2.9.3  Impactos do Período de turbulência Financeira

A crise sem precedentes que afectou o sistema financeiro mundial 
e o seu alastramento à denominada economia real motivaram a 
recessão que se instalou no mercado, apesar das diversas medidas 

que os vários governos foram tomando com o objectivo de 
reanimar a economia.

Não obstante a evidente dificuldade em segregar os efeitos 
da turbulência financeira dos demais, passamos a sintetizar as 
implicações da crise nos seguintes aspectos da gestão:

Liquidez
Numa conjuntura muito adversa o Grupo Finibanco conseguiu 
reforçar os recursos de clientes no Balanço (+8,5% face a 2007), 
embora com custos acrescidos. De facto o custo médio dos 

Indicadores de Referência do Banco de Portugal

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

INDICADOREs DE REFERÊNCIA DO BANCO DE PORtuGAL 31.12.2008 31.12.2007

1. SOLVAbILIdAdE    

racio de adequação de fundos próprios     

  Finibanco Holding, SGPS, S.A. (consolidado) 7,3% 10,0%

  Finibanco, SA 9,8% 8,1%

   

racio de adequação de fundos próprios de base     

  Finibanco Holding, SGPS, S.A. (consolidado) 5,3% 6,6%

  Finibanco, S.A. 6,8% 5,1%

   

2. QuALIdAdE dO CrédItO

Crédito com incumprimento (a) / Crédito total 3,3% 2,9%

Crédito com incumprimento, líquido (b) / Crédito total, liquido (b) 1,2% 0,8%

   

3. rEntAbILIdAdE

Resultados antes de impostos / Activo líquido médio -1,9% 1,5%

Produto bancário (c) / Activo líquido médio 4,6% 6,8%

Resultados antes de impostos / Capitais próprios líquido médio -29,9% 21,7%

4. EFICIênCIA

Custos de funcionamento (c) + amortizações / Produto bancário (c)  82,2% 57,6%

Custos com o pessoal + amortizações / Produto bancário (c)  44,4% 32,6%

    

(a) De acordo com a definição constante da Carta Circular nº 99/03/2003 do Banco de Portugal;
(b) Crédito líquido de provisões para crédito vencido e para crédito de cobrança duvidosa;

(c) De acordo com a definição constante da Instrução nº 16/2004 do Banco de Portugal (deduzidas as 
Recuperações de crédito e juros abatidos ao activo).

Actividade do Grupo
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recursos aumentou, em 2008, 74 pontos base.

Pese embora as dificuldades sentidas no mercado, a estrutura 
de financiamento do Grupo, e a monitorização e gestão diária 
dos níveis de liquidez permitiram ultrapassar a fase mais crítica 
sem sobressaltos de relevo.
 

Por forma a diversificar as fontes de financiamento procedeu-se 
à monetarização de activos ilíquidos de Balanço, através de uma 
operação de titularização de créditos à habitação no montante de 233 
milhões de euros, passando assim a ter a possibilidade de recorrer ao 
financiamento do Eurosistema, a partir do final do ano. 

Fundo de Pensões
A rentabilidade dos Activos do Fundo de Pensões foi fortemente 
afectada pela desvalorização dos activos financeiros que os 
compõem. Assim os activos do Fundo de Pensões do Grupo 
Finibanco tiveram uma desvalorização de 11,99%, equivalente a 
8,3 milhões de euros, face a um rendimento positivo esperado de 
3,8 milhões de euros.

Em consequência, o desvio actuarial nos pressupostos 
financeiros, no montante de 12,1 milhões de euros, acresceu 
aos desvios actuarias nas responsabilidades, que foram apenas 
de 74 mil euros, perfazendo um total de 12,2 milhões de 
euros. As contribuições efectuadas, num total de 8,1 milhões 
de euros, permitiram que no final do exercício a cobertura das 
responsabilidades pelos activos do Fundo ascendesse a 97,3%. 
No final de Fevereiro de 2009 essa cobertura passou a 100%, em 
consequência da contribuição efectuada de 1,9 milhões de euros.

Os desvios actuariais registados em Balanço passaram de 3 
milhões de euros para 15,2 milhões de euros, dois quais 8,3 fora 
do corredor. De acordo com a IAS 19 este montante, que excede 
o limite do corredor, será objecto de amortização por um período 
de 25 anos.

Resultados
O Grupo Finibanco não dispõe de exposições face ao denominado 
mercado de crédito imobiliário “US subprime” ou seguradoras do 
tipo monoline.

O Grupo não registou quaisquer perdas em resultado directo da 
falência do Lehman Brothers Holdings Inc. e do escândalo Madoff.

 
A actividade de trading da carteira própria em derivados tem 

uma expressão muito reduzida, quer em termos de exposição ao 
risco, quer em termos de afectação de resultados.

A exposição a SPE (Special Purpose Entities) circunscreve-
se apenas às associadas a operações de securitização de créditos 
próprios. Estas operações têm sido efectuadas como instrumento 
de gestão da liquidez e financiamento da actividade do Grupo, e 
ainda parcialmente com o objectivo de libertação de capital. 

A crise de liquidez repercutiu-se ao nível da margem financeira, 
pelo agravamento do custo médio dos recursos em 74 pontos 
base. A descida abrupta da Euribor associada à dificuldade de 
a repercutir no “pricing” dos passivos e à indexação dos activos 
àquele referencial provocaram um efeito negativo na Margem 
Financeira de 4,5 milhões de euros que foi compensado pelo 
aumento do negócio.

A desvalorização dos preços de mercado provocou o registo de 
perdas:

• Realizadas na venda de títulos, onde se incluem os Equity 
Swaps, no montante de 14,5 milhões de euros e ainda o 
ajustamento à cotação da actual carteira de negociação em 0,9 
milhões de euros;

• Por imparidade na carteira de acções disponíveis para venda 
no total de 53,7 milhões de euros, sendo que 48,4 milhões 
de euros se referem à carteira detida pelo Finibanco Holding 
SGPS (GALP: 29 milhões de euros; SONAE: 16 milhões de 
euros).

 

Capitais Próprios
Os Capitais próprios foram directamente afectados pela crise 
financeira com reflexos nas reservas de justo valor, líquidas de 
impostos diferidos e imparidade, reduzindo-as em 18,9 milhões 
de euros face a 2007.



O Finibanco 
dispõe já de mais
de 170 Agências, 
propondo-se continuar 
a alargar a sua rede 
para melhor responder 
às necessidades 
dos seus Clientes.
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3.  Finibanco-Holding, SGPS S.A.

3.1  Balanço

O Activo líquido do Finibanco-Holding atingiu 271 milhões de 
euros, correspondendo-lhe um decréscimo de 7,4% face a 2007.

Em face da crise financeira e da política de desinvestimento em 
algumas participações estratégicas, a carteira de títulos registou uma 
diminuição de 31,5 milhões de euros, ascendendo no final do ano a  
39,4 milhões de euros. Os títulos que compõem a carteira de acções 
estão cotados em bolsas sendo que a maioria integra os principais 
índices, assegurando-se assim um elevado nível de liquidez.

 
A rubrica Investimentos em Filiais e Associadas (líquida de 

imparidade), no montante de 200,9 milhões de euros, registou 
um crescimento de 28,3 milhões de euros, correspondendo à 
constituíção da Lestinvest SGPS, SA (4,2 milhões de euros) 
e à inclusão de prestações suplementares de empresas filiais e 
associadas (24 milhões de euros), que em 2007 estavam relevados 
na rubrica Outros activos (11 milhões de euros).

Os Activos tangíveis (12,9 milhões de euros) não registaram qualquer 
aquisição no exercício sendo a diminuição de 234 mil euros face a 
Dezembro de 2007, correspondente às amortizações efectuadas.

Os Outros activos situam-se em 8,1 milhões de euros, dos quais 6,6 

milhões de euros se referem a suprimentos às empresas filiais e associadas.

Em 31 de Dezembro de 2008, a rubrica Responsabilidades 
representadas por títulos, no montante de 155,6 milhões de euros, 
assegurava 57,4% do financiamento do activo líquido. Os recursos 
de IC’s, no montante de 11,6 milhões de euros, registaram  uma 
diminuição de 67,4 milhões de euros.

Os Capitais Próprios, incluindo o resultado negativo de 
2008, registaram uma diminuição de 62  milhões de euros. Esta 
redução deve-se, essencialmente, à desvalorização dos Activos 
financeiros disponíveis para venda, no montante de 53,9 milhões 
de euros. Em 2008, as reservas incorporam 5,1 milhões de euros 
do resultado de 2007.

O Resultado líquido foi negativo em 53,2 milhões de euros, 
dado que foram assumidas integralmente como custo do 
exercício, as menos valias latentes da carteira de acções detidas 
numa perspectiva de médio prazo (disponíveis para venda) no 
montante de 48,4 milhões de euros, (89,5% referentes aos títulos 
Galp e Sonae) e 5,5 milhões de euros de menos valias líquidas 
realizadas na venda de parte da carteira de títulos.

3.2  Conta de Resultados

O Produto bancário foi negativo em 3,2 milhões de euros, correspondendo 
a uma diminuição de 18,8 milhões de euros face a 2007.

Finibanco-Holding SGPS S.A.

     Mil Euros

 
31.12.2008 31.12.2007

                               vArIAçãO      
demONstrAçãO de resultAdOs

                        vAlOr           (%)

Margem financeira 1.991 14.233 (12.242) (86,0)

Outros resultados correntes (5.192) 1.323 (6.515) (492,4)

Comissões e outros proveitos líquidos 242 1.156 (914) (79,1)

Resultados em operações financeiras (5.434) 167 (5.601) -

Produto Bancário (3.201) 15.556 (18.757) (120,6)

Provisões e imparidades líquidas 48.520 23 48.497 -

Encargos da estrutura 636 496 140 28,2

Gastos Administrativos 402 253 149 58,9

Amortizações 234 243 (9) (3,7)

Resultado antes de impostos (52.357) 15.037 (67.394) (448,2)

Impostos sobre os lucros 882 142 740 521,1

Resultado do exercício (53.239) 14.895 (68.134) (457,4)

Cash-flow antes de impostos (3.603) 15.303 (18.906) (123,5)
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A Margem financeira,  que  inclui os  dividendos  recebidos no 
montante de 9,5 milhões de euros (-7,1 milhões face a 2007), 
situou-se em 2 milhões de euros.

A Margem financeira foi afectada pelo acréscimo (+5,4 
milhões de euros face a 2007) do  custo do financiamento do 
investimento realizado no 2.º semestre de 2007, na carteira de 
títulos de disponíveis para venda e nas prestações suplementares 
a empresas associadas e filiais em 2008 e ainda, pelo agravamento 
ocorrido nas taxas de juro.

Os Outros resultados correntes contribuíram negativamente 
para o Produto bancário em 5,2 milhões de euros. Os Resultados 
negativos em operações financeiras no montante de 5,4 milhões 
de euros, referem-se na quase totalidade a perdas na venda de 
carteira de investimentos.

O comportamento do mercado de capitais, com especial 
incidência no quarto trimestre de 2008, fruto da turbulência 
verificada nos mercados financeiros, afectou particularmente 
a carteira de investimentos detidos numa perspectiva de médio 
prazo. A totalidade dos investimentos detidos na carteira de 
disponíveis para venda foram valorizados à cotação do final do 

ano e a diferença para os respectivos custos de aquisição registados 
integralmente na conta de resultados. Deste modo a rubrica 
Provisões e imparidades líquidas, no montante de 48,4 milhões de 
euros, corresponde ao total dessas menos valias latentes, das quais 
cerca de 89,5% se referem às posições detidas na Galp e Sonae. 

Os Encargos de estrutura registaram um acréscimo de 140 
mil euros.

Os impostos registaram um acréscimo de 740 mil euros. O 
registo de impostos sobre os lucros, face aos resultados negativos, 
deriva de os prejuízos do Finibanco-Holding não terem relevância 
fiscal em resultado do regime fiscal específico das SGPS.

O Resultado do exercício negativo em 53,2 milhões de euros 
resulta da instabilidade verificada nos mercados financeiros e 
em particular do comportamento muito negativo do mercado 
de capitais que, com especial incidência no quarto trimestre 
de 2008, motivou a relevação em resultados de menos valias 
latentes na carteira de investimentos estratégicos de médio e 
longo prazo, no montante de 48,4 milhões de euros, e ainda na 
perda de 5,5 milhões de euros na sequência da venda de alguns 
investimentos.



O Grupo Finibanco 
tem por objectivo 
a prestação de um 
serviço de qualidade 
e a disponibilização 
de uma vasta gama 
de produtos financeiros, 
apoiando a sua actuação 
na actividade das suas 
Participadas.



4.
Participadas
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4.  Participadas 

4.1  Finibanco, S.A.

O Activo líquido do Finibanco, SA ascendeu a 2.997 milhões 
de euros, correspondendo-lhe um acréscimo de 5,7% (+161,7 
milhões de euros) relativamente ao exercício anterior. 

O aumento do Activo líquido resulta essencialmente do crescimento 
da actividade creditícia (+13,7%), em consequência da expansão da 
rede de Agências ocorrida nos três últimos exercícios, já que a carteira 
de activos financeiros registou um decréscimo de 97,5 milhões de 
euros, passando a representar 1,8% do Activo total.

Na sequência da expansão da rede de Agências, o investimento 
em Activos tangíveis apresenta um aumento de 9,7 milhões 
de euros (11,7%), em particular nas componentes de imóveis, 
benfeitorias e equipamento informático. Em termos líquidos, 
esta rubrica cresceu 10,8%. 

Em 2008, foram realizados investimentos em aplicações 
informáticas em cerca de 1,1 milhões de euros (+8,9%).

Os Outros activos tiveram uma diminuição de 12,5%, justificada 
pela venda de duas participações, no montante de 24,6 milhões de 
euros. Esta rubrica inclui os imóveis recebidos em dação de crédito, 
situando-se em 45,5 milhões de euros (+2,7 milhões face a 2007).

A carteira de crédito bruta registou um acréscimo de 282,3 
milhões de euros, relativamente a igual período do ano anterior, 
correspondente a um crescimento de 13,7%. 

Este crescimento da carteira de crédito é suportado pelo alargamento 
da rede de Agências ocorrida nos últimos três anos (+69 Agências) e 
confere um potencial de crescimento no crédito de retalho.

O crédito à habitação registou um incremento de 14,1%, 
representando cerca de 11,7% da carteira e o crédito a particulares 
para outras finalidades evidenciou um aumento de 9,8%. O 
comportamento do crédito a empresas (14,6%) situou-se acima 
do crescimento médio da carteira total de crédito.

Fruto da degradação da conjuntura económica, o rácio de 
crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido de créditos 
totalmente provisionados) passou a representar 1,7% do crédito 
total (era 1,5% em 2007).

O prémio de risco, líquido de recuperações, passou de 86 para 
79 pontos base.

O crédito provisionado a 100% situava-se em 5,1 milhões 
de euros e o crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido dos 
provisionados a 100%) tinha uma cobertura por provisões de 
120,6% (143,6% em 2007). 

O total dos Recursos de clientes (incluindo a desintermediação) registou 
um crescimento de 2,3% (+63,9 milhões de euros) face a 2007.

Os depósitos de clientes aumentaram 146,7 milhões de euros, 
correspondente a um crescimento de 7,2%.

As obrigações colocadas nos clientes registaram uma diminuição 
de 1,2%.

Em consequência da crise nos mercados financeiros, a 
desintermediação teve uma diminuição de 81,7 milhões de euros, 
tendo parte dos fundos sido transferidos para recursos de balanço. 
O crescimento dos recursos de clientes no balanço foi de 6,5%.

Os Recursos de instituições de crédito situavam-se em 101,4 
milhões de euros (-8,1% face a 2007) e correspondiam a 3,4% do 
financiamento de Activo líquido. Esta rubrica inclui 10 milhões de 
euros do mercado monetário interbancário, 88,8 milhões de euros em 
depósitos e 2,6 milhões de euros de recursos de IC’s no estrangeiro.

 
O Finibanco realizou em Dezembro uma operação de 

titularização de créditos à habitação, no montante de 233 milhões 
de euros, que lhe confere a facilidade de se refinanciar no BCE. 
Em 31 de Dezembro de 2008 a utilização desta linha situava-se 
em 60 milhões de euros. Esta operação contribuiu para melhorar 
as condições de liquidez e para fazer face à consequência da 
turbulência verificada nos mercados financeiros. 

O Finibanco dispõe ainda de um financiamento de médio prazo 
de 250 milhões de euros associado à operação de titularização de 
créditos a PME’s, realizado em Junho de 2007.

Estas três fontes de financiamento representavam 13,7% do 
Activo líquido.

O rácio de crédito/recursos de clientes situa-se em 99%.

Os Capitais próprios tiveram uma diminuição de 6,1 milhões 
de euros (-4,3%), face a 31 de Dezembro de 2007. Esta redução 
deve-se, essencialmente, à desvalorização dos Activos financeiros 
disponíveis para venda e à venda de títulos que integravam a 
carteira em 31 de Dezembro de 2007, traduzindo-se numa 
diminuição de 20,5 milhões de euros nas reservas de justo valor. 
Em 2008, as reservas incorporam 18,3 milhões de euros do 
resultado de 2007. 
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A rentabilidade dos capitais próprios foi de 0,6%, pelo facto 
de os resultados líquidos se situarem em 0,9 milhões de euros. 
Estes registaram um decréscimo de 20,4 milhões de euros, em 
resultado da crise dos mercados financeiros, traduzindo-se na 
diminuição dos resultados não financeiros (-53 milhões euros) 
e na constituição de imparidades para títulos (4,2 milhões de 
euros). 

O rácio de solvabilidade, calculado segundo as regras do Banco 
de Portugal, era de 9,9% (8,1% em 2007) e o Core Tier I de 6,8% 
(5,1% em 2007). 

O Produto bancário teve um decréscimo de 18,4 milhões de 
euros, justificado essencialmente pela diminuição dos Resultados 
em operações financeiras, em 53 milhões.

A Margem financeira registou um aumento de 7,9 milhões 
de euros (+11,8%), dos quais 1,7 relativos a Rendimentos de 
instrumentos de capital que, no exercício, ascenderam a 4,1 
milhões de euros.

A Margem financeira relativa caiu, sobretudo no quarto 
trimestre, influenciada pela crise financeira internacional, que 
se traduziu na escassez de recursos e implicou um aumento 
do custo dos depósitos de clientes, enquanto as aplicações, 
maioritariamente indexadas às taxas de mercado (Euribor), 
sofreram o efeito da quebra brusca desta.

 
A Margem financeira geradora de juros situou-se em 3,23%, 

registando uma quebra de 14 pontos percentuais. Para tal 
diminuição, contribuiu o agravamento do “funding” em 0,76 
pp, enquanto as taxas de mercado (média anual da Euribor a 3 
meses) sofreram um aumento de 0,36 pp, produzindo um impacto 
negativo de 3,3 milhões de euros.

Contudo, o aumento de 15,6% do volume dos activos 
remunerados, nomeadamente no crédito a clientes, compensou 
a descida de margem relativa, traduzindo-se num acréscimo de 
9,5 milhões de euros.

Os Resultados em operações financeiras diminuíram 108,5% 
(-53 milhões de euros) em consequência da referida instabilidade 
dos mercados financeiros. Em 2008, esta rubrica incorpora um 
resultado negativo de 9,5 milhões de euros de menos valias, 
realizadas na venda de parte da carteira de títulos. Em 31 de 
Dezembro de 2008, a carteira de acções detida para negociação 
era reduzida, situando-se em 44 mil euros.

As Comissões líquidas e os outros proveitos líquidos registaram 
um crescimento de 81,1%, traduzindo-se num aumento de 19,5 

milhões de euros. A área de retalho contribuiu para 97% do total 
desta rubrica e teve um crescimento de 83,9% no ano.

As componentes que mais contribuíram positivamente para 
esta rubrica foram as comissões relativas a crédito e garantias 
(+13,8%), a cartões (21,2%) e a serviços bancários (+24,2%). 
Estas três componentes, associadas à área de retalho registaram um 
acréscimo de comissões de 4,2 milhões de euros, correspondendo-
-lhe a um crescimento de 17,3%. O bom desempenho nestas 
componentes é justificado pela expansão da rede de distribuição 
e pelo alargamento da base de clientes.

 
A crise no mercado de capitais justifica as diminuições nas 

comissões de corretagem, em 798 mil euros (-55,1%), e das comissões 
dos fundos de investimento e gestão de patrimónios (-6%).

As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 19,9 
milhões de euros, traduzindo-se numa diminuição de 4,6 milhões 
de euros.

Em consequência do agravamento das condições económicas, 
que afectou a actividade das empresas e dos particulares, o 
provisionamento do crédito aumentou 10,4%.

A crise económica afectou de forma inesperada os activos 
cotados em Bolsa e as actividades conexas com os mercados de 
capitais, tendo originado menos valias potenciais na carteira de 
títulos, no valor de 4,2 milhões de euros, que foram assumidas 
integralmente como custo do exercício.

As recuperações de créditos abatidos ao activo situaram-se em 
2,5 milhões de euros (3 milhões de euros em 2007).

O prémio de risco de crédito (provisões constituídas, deduzidas 
das recuperações no ano anualizadas, a dividir pelo saldo médio 
do crédito) registou uma diminuição de 8 pontos base, situando-
-se em 79 pontos base.

Os Encargos de estrutura subiram 9,8 milhões de euros face ao 
período homólogo (+11,5%), para o que contribuiu a abertura de 
22 novas Agências.

Os Custos com o pessoal registaram um crescimento 
de 3,6 milhões de euros (+7,4%). De salientar que mesmo 
com o alargamento da rede em 2008 (+14,7%) o número de 
colaboradores foi reduzido em 4. Em 31 de Dezembro de 2008, 
o Finibanco tinha 1.296 colaboradores, perfazendo uma média 
de 7,5 colaboradores por Agência (8,7 em Dezembro de 2007). 
Esta rubrica cresceu abaixo dos custos de estrutura por força da 
implementação de programas de racionalização de custos.
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Os Outros gastos administrativos tiveram um crescimento de 
17,2%, correspondendo-lhe um aumento de 5 milhões de euros. 

Os estudos e a implementação de programas de racionalização 
de custos que tiveram início em 2008, contribuíram para o aumento 
desta rubrica, nomeadamente nos “serviços especializados”, que 
registaram um acréscimo de 29%. Espera-se que os programas de 
racionalização de custos implementados façam sentir melhor os 
seus efeitos a partir do início de 2009. 

As componentes que registaram maior crescimento foram 
“rendas e alugueres” e “comunicações”, respectivamente, 12,8% e 
30,4%, em consequência da abertura das novas Agências.

As Amortizações aumentaram 16,7%, tendo a componente 
“equipamento” registado o maior crescimento.

O Cost to Income situou-se em 83% (60,7% em 2007) em 
consequência do comportamento desfavorável do Produto 
bancário, muito afectado pelos Resultados em operações 
financeiras. Quando expurgado da actividade de mercados, 
regista uma redução de 13,3 pontos percentuais relativamente ao 
ano anterior.

A quebra dos Resultados líquidos do período explica-se:

• Pela turbulência, sem precedentes, registada nos mercados 
financeiros, cujos efeitos se fizeram sentir especialmente nos 
Resultados em operações financeiras, que diminuíram 53 
milhões de euros e originaram o reconhecimento em resultados 
de perdas potenciais em títulos, no montante de 4 milhões de 
euros;

• Pela contribuição negativa para o resultado do período (12,7 
milhões de euros) das 69 Agências abertas no último triénio e 
que em conjunto representam 40,1% da rede actual.
 

4.2  Finibanco Angola, S.A.

O Finibanco Angola, SA iniciou a sua actividade no final do 
primeiro semestre do exercício em análise, facto que foi assinalado 
em 9 de Junho, dia do décimo quinto aniversário do Grupo, com 
uma cerimónia realizada na sua sede, em Luanda, a que estiveram 
presentes altas individualidades locais, que ao acto conferiram 
assinalável dignidade.

Constituído como Banco de direito angolano, o Finibanco 
Angola vem pautando a sua actividade em obediência a dois 
objectivos, de rentabilidade e de crescimento, só aparentemente 

conflituantes no curto prazo, na medida em que os resultados 
práticos confirmam não o serem.

Com um quadro de pessoal de 25 empregados, 23 dos quais 
angolanos, quase na totalidade recrutados localmente, o Finibanco 
iniciou a sua actividade com apenas uma Agência em Luanda e 
inaugurou um outro, em 2 de Fevereiro de 2009, em Mulemba, 
na Estrada do Cacuaco.

Tem ainda em fase adiantada de estudo e de implementação 
uma outra Agência, em Viana, cidade vizinha de Luanda, cuja 
inauguração se prevê na primeira metade do segundo semestre, 
e planeia ainda abrir mais dois no exercício em curso, um em 
Benfica (parte central interior de Luanda) e outro na cidade de 
Huambo.

Em função do alargamento do número de Agências, em curso, 
vem-se procedendo ao reajustamento da estrutura do Banco, 
dotando-a das funcionalidades indispensáveis à garantia da 
capacidade de resposta que o novo contexto exigirá.

Ainda por força do mesmo facto, está previsto para o exercício 
em curso um aumento do capital social, por forma a adequar 
os capitais próprios do Banco ao objecto de desenvolvimento 
projectado.

Em termos de Balanço, o Finibanco Angola, ao fim de sete 
meses de actividade, regista um Activo líquido de 2.956 milhões 
de AKZ, angariou recursos de 2.049 milhões de AKZ e concedeu 
crédito no montante de 784 milhões de AKZ.

O Produto bancário cifrou-se em 155 milhões de AKZ e o 
Resultado do exercício foi negativo de cerca de 33,9 milhões de 
AKZ (próximo de 330 mil euros).

Porém, fruto do desenvolvimento assinalável que vem 
denotando, os resultados registados no final de Fevereiro de 2009 
eram já positivos de cerca de 10,4 milhões de AKZ, ou seja, o 
equivalente a 103 mil euros.

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

A actividade da Finicrédito em 2008 foi essencialmente marcada 
por dois factores que determinaram a alteração da evolução que 
vinha sendo seguida e inverteram o processo de crescimento 
definido desde os finais dos anos noventa.

Um factor interno, relacionado com a mudança estratégica 
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operada no início do segundo semestre, que redesenhou o 
direccionamento da actividade para mercados complementares 
ao do consumo.

O outro factor, de ordem externa, que colocou em causa os 
princípios até então seguidos pelos diferentes intervenientes nos 
mercados, e mais acentuadamente no início do quarto trimestre, 
que teve a ver com a crise financeira à escala internacional.

Neste contexto de profunda incerteza e de enormes dificuldades 
globais, o desemprego cresceu acentuadamente, o consumo regrediu, 
a confiança dos operadores caiu a pique e a gestão das empresas que 
permanecem no mercado passou a ser feita “à vista”, numa perspectiva 
de redução de custos e de exploração de nichos de negócios que, a 
cada momento, se deparam como mais rentáveis.

 
A actividade comercial da Finicrédito pautou-se por critérios 

prudenciais que considerou mais aconselháveis, tendo o volume 
de crédito concedido em Portugal, no ano de 2008, atingido 
o volume de 108 milhões de euros, ou seja, um decréscimo de 
37,7% relativamente ao registado em 2007.

Como consequência, a carteira de crédito própria apresentou 
um ligeiro crescimento de 4%, relativamente ao final de 2007, 
situando-se próximo dos 332,5 milhões de euros.

Os Resultados Brutos de Exploração em Portugal reduziram 
cerca de 35%, quando comparados com os do ano anterior, e 
situaram-se em 1,6 milhões de euros.

Não obstante a definição da nova estratégia no início do 
segundo semestre, os segmentos de mercado trabalhados em 
2008 foram ainda semelhantes aos dos anos anteriores, embora 
com ligeira alteração do “mix” de negócio por produtos.

O segmento de crédito auto (Crédito, Leasing e ALD) 
continuou a contribuir com uma comparticipação manifestamente 
maioritária para volume de negócios da Sociedade mas perdeu 
algum peso relativo, situando-se próximo de 82% do total dos 
financiamentos concedidos.

Os restantes segmentos registaram crescimentos relativos, 
atingindo o crédito lar uma quota de cerca de 11% e o crédito 
pessoal uma quota próxima dos 7%.

Em 2008 prosseguiu-se a intensificação do “cross-selling” com 
as Agências do Finibanco, sendo esta rede responsável por cerca 
de 12% do total dos negócios realizados.

Em matéria de controlo de risco importa referir que se reforçou 

no decurso do segundo semestre, a política restritiva que vinha 
sendo seguida quanto aos critérios de concessão de crédito, o que 
condicionou decisivamente o volume de negócios concretizado 
naquele período. 

 Por outro lado, realizou-se um esforço enorme para recuperação 
do crédito vencido, com recurso a meios internos e externos 
excepcionais, medida que proporcionou resultados relevantes 
nesta matéria.

Promoveram-se ainda algumas iniciativas tendentes a 
incentivar a fidelização dos principais parceiros comerciais, 
com a participação de quadros da rede comercial própria e de 
colaboradores de outras áreas de apoio comercial.

Em 2008 deu-se início à actividade comercial da Sucursal 
na Roménia, após a apresentação pública que foi realizada em 
Bucareste no dia 8 de Fevereiro.

Com uma estrutura inicial de pequena dimensão, os negócios 
foram-se desenvolvendo com normalidade durante os primeiros 
meses e o primeiro semestre encerrou com um volume de 
financiamentos ligeiramente acima de um milhão de euros.

Com o surgimento da crise financeira internacional, que obrigou 
a congregar todos os esforços disponíveis na reorganização e 
reformulação dos objectivos no mercado interno, decidiu-se 
proceder à suspensão da actividade comercial desta Sucursal cuja 
carteira de crédito, no final do ano, registava um valor de cerca de 
2,2 milhões de euros.

Em matéria de organização e estrutura, realizaram-se algumas 
alterações estruturais na sequência do Programa de Transformação 
CRESCERE, que o Grupo Finibanco implementou com 
o objectivo de maximizar o Crescimento, a Eficiência e a 
Rentabilidade.

Este programa de desenvolvimento faseado até ao final de 2009, 
teve já impacto sobre aspectos organizacionais, com a alteração 
de algumas das estruturas existentes, com a definição de um novo 
modelo de negócio e com a tomada de outras medidas, a saber:

• Orientou-se a rede comercial para o financiamento de 
equipamentos destinados a diversas áreas profissionais, 
nomeadamente nos domínios da saúde, energias renováveis, 
construção civil e obras públicas, agricultura e outros nichos que 
se revelaram interessantes do ponto de vista da rentabilidade;

• Procedeu-se à integração funcional dos departamentos de 
Informática e de Recursos Humanos na estrutura do Finibanco;
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• Reorganizou-se a rede de distribuição e dinamização dos 
negócios, ficando concentrada em quatro pólos geográficos: 
no Porto para cobertura da região Norte; em Coimbra para 
cobertura da região Centro/Norte; em Leiria para cobertura da 
região Centro/Sul e em Lisboa para cobertura da região Sul, 
ficando este último pólo com duas extensões, uma em Faro e 
outra em Évora;

• Criou-se um departamento autónomo para a Gestão do Risco;

• Extinguiu-se o Gabinete de Controlo Interno, passando este 
serviço a funcionar ao nível da “Holding”;

• Criaram-se duas novas áreas de responsabilidade. Uma para 
gestão dos negócios da área profissional e outra para o controlo 
e gestão de novos projectos.

No que respeita à situação económica e financeira, o 
financiamento da actividade da Sociedade foi efectuado 
exclusivamente através do recurso ao endividamento bancário.

A redução na produção de novos contratos originou a 
necessidade de financiamento de 7,5 milhões de euros, face ao 
reduzido crescimento da carteira de crédito, e o da actividade 
da Sucursal da Sociedade na Roménia foi efectuado através de 
financiamentos feitos em Portugal.

O activo líquido registou um crescimento de 1% e atingiu no final 
do ano o montante de 341 milhões de euros, correspondendo cerca de 
92% desse montante à rubrica de crédito concedido a clientes (cerca 
de 314 milhões de euros). O crédito concedido no mercado externo 
foi, como se disse, de cerca de 2 milhões de euros.

A política de constituição de provisões mostrou-se adequada ao 
volume de crédito em mora, de acordo com critérios prudenciais 
conservadores. As provisões constituídas, quando comparadas 
com o montante de crédito vencido com mais de 90 dias, revelam 
um rácio de cobertura de 113%.

O passivo é constituído em cerca de 92% por dívidas de 
financiamento da actividade, no montante de 282 milhões de euros.

Os fundos próprios da Sociedade sofreram, durante o ano, uma 
diminuição de 274 milhares de euros, em resultado da aplicação das 
novas normas contabilísticas. Considerando a alocação dos resultados  
obtidos em 2007 e as variações patrimoniais registadas, os capitais 
próprios, que se situaram em 33,1 milhões de euros, observaram um 
decréscimo de 1,5 milhões de euros, essencialmente por força da 
distribuição de dividendos efectuada.

O rácio de solvabilidade é de 14,2%, considerando o valor 
ponderado dos activos e os fundos próprios existentes. 

Não obstante a manutenção do valor da carteira de crédito e a 
subida das taxas de juro do financiamento da actividade, verificou-
-se uma melhoria da margem financeira em cerca de 2,4 milhões 
de euros, ou seja, mais 13,5% do que no ano anterior, face ao 
crescimento da carteira então registado. No entanto, os resultados 
não financeiros observaram uma redução de 4,1 milhões de euros, 
correspondente a menos 22,7%, redução que se deveu muito 
particularmente à diminuição da rubrica “rendimento de serviços 
e comissões”.

O produto bancário diminuiu cerca de 4,8%, atingindo o 
montante de 33,7 milhões de euros. 

Os encargos de estrutura, representam 39,3% do produto 
bancário, registaram uma redução de 0,1% em relação ao ano de 
2007 e incluem os custos de 493 mil euros relativos à sucursal da 
Roménia.

As provisões constituídas observaram uma redução de cerca de 
291 mil euros, mas o seu peso no produto bancário cresceu de 
55,5%, para 57,4%. 

 
O cash-flow gerado foi inferior em 1,8 milhões de euros quando 

comparado com o obtido no ano de 2007 e atingiu o montante 
de 21,0 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 62,4% do 
produto bancário. 

Os resultados antes de impostos ascenderam a 1,1 milhões de euros.

O resultado líquido situou-se em 816 mil euros, representando 
2,72 cêntimos por acção.

A rentabilidade média dos fundos próprios foi de 2,4%, em 
termos líquidos, e de 3,3%, em termos brutos.

Durante o ano de 2009 a Finicrédito irá consolidar a estratégia 
definida no segundo semestre de 2008, consubstanciada nos aspectos 
de estruturação comercial, de eficácia na recuperação de crédito, de 
implementação da monitorização de novos pontos de controlo de 
riscos, de optimização de processos operacionais, etc.

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

O ano de 2008 foi marcado pela manutenção, primeiro e 
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agravamento depois, da crise financeira e dos seus efeitos de 
contágio à economia real a nível global, resultando num acentuado 
abrandamento do crescimento económico e na antecâmara do 
que deverá ser um ano de recessão mundial, em 2009. 

A dimensão desta crise coloca desafios às empresas, aos 
governos e às autoridades nacionais e supra-nacionais como já 
não acontecia desde a grande depressão da década de 30.

As pressões nos mercados financeiros tornaram-se mais 
acentuadas e abrangentes a partir de meados de Setembro, com a 
intensificação dos problemas de solvência de diversas instituições 
financeiras de referência a nível internacional, que resultaram no 
virtual desaparecimento do modelo de banca de investimento 
norte-americano. 

Em paralelo, os índices de volatilidade implícita aumentaram 
para novos máximos históricos, sublinhando os elevados 
níveis de incerteza quanto ao real valor dos títulos subjacentes. 
A deterioração dos balanços das instituições financeiras e 
a persistência de elevados níveis de incerteza, nos meses de 
Setembro e Outubro, realçaram o carácter sistémico da crise e 
levaram a uma resposta sem precedentes por parte das autoridades 
monetárias e dos governos, a nível global. 

Neste contexto, a Sociedade Gestora preocupou-se em alargar 
o seu leque de produtos e serviços disponibilizados aos clientes, 
consubstanciando-se esse cuidado na apresentação do Finifundos 
– Agrupamento de Fundos de Investimento Mobiliário Aberto de 
Fundos que se constituiu com três fundos de fundos a saber: Finifundo 
Conservador Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos 
de Obrigações, Finifundo Moderado-Fundo de Investimento 
Mobiliário Aberto de Fundos Misto e Finifundo Agressivo-Fundo 
de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Acções.

No final do ano, a Finivalor decidiu alterar a política de 
investimentos do Finibond-Mercados Emergentes, tendo a sua 
classificação em função da classe de activos que compõem a carteira 
passado a ser de “flexível”, da anterior de “obrigações internacionais 
de taxa fixa”, continuando a ser harmonizado. Por esse motivo, o 
fundo deixou de se designar Finibond-Mercados Emergentes, 

passando a denominar-se Finifundo-Mercados Emergentes.
A evolução dos valores líquidos globais dos fundos geridos 

pela Finivalor caracterizou-se por uma forte retracção, sequela 
natural da crise económica e financeira mundial. A excepção, pela 
positiva, foi o fundo imobiliário.

No fundo imobiliário aberto Finipredial o valor líquido global 
do fundo superou ligeiramente os 224 milhões de euros, com um 
crescimento de cerca de 12,8% relativamente a igual período de 
2007, evolução abaixo das expectativas iniciais, mas ainda assim 
digna de especial realce, face à crise vivida ao longo do ano. 
A gestão de fundos imobiliários no seu todo (fundos abertos e 
fechados) registou um acréscimo de 9,6%.

 
Nos fundos mobiliários o total de valores líquidos globais 

situou-se em 82,2 milhões de euros, um decréscimo anual de 
61,10% face ao valor apresentado em 31 de Dezembro de 2007.

Os dez fundos mobiliários geridos pela Finivalor, com 
excepção dos fundos de fundos que foram criados em 2008, 
todos apresentaram evoluções negativas dos valores sob gestão. 
Os volumes de todos os sete fundos já existentes no início de 
2008 caíram mais de 60%.

Na gestão de patrimónios os montantes sob gestão registaram 
também uma redução, cerca de 18,31%, passando de 57,1 milhões 
de euros no final de 2007 para 46,6 milhões de euros em 31 de 
Dezembro de 2008.

Em suma, o Valor Líquido Global dos Activos sob gestão da 
Finivalor, Gestão de Patrimónios incluído, decresceu 21,5%, 
atingindo no final de 2008 a soma de 417,2 milhões de euros, 
que compara com 531,5 milhões de euros em igual período do 
ano anterior. 

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo de 2,9 milhões de 
euros, valor inferior em 10,8% ao verificado no exercício anterior.
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4.5  Finibanco Vida-Companhia de Seguros de 
Vida, S.A.

A actividade Seguradora do Ramo Vida em Portugal foi, neste ano, 
claramente influenciada pela situação financeira internacional, 
como de resto aconteceu em todos os ramos da actividade 
económica e se traduziu em constrangimentos mas também em 
oportunidades, com diferentes consequências quando analisadas 
do ponto de vista da gestão das carteiras de investimentos ou da 
evolução da receita processada.

No que diz respeito às carteiras de investimentos a influência 
da crise foi extraordinariamente negativa.

Por um lado a queda continuada das cotações nos mercados 
de acções acabou por colocar em situação de imparidade um 
conjunto significativo de títulos.

Por outro, a subida verificada nas taxas de juro até ao final 
do terceiro trimestre do ano e o aumento do risco de crédito 
conduziram a desvalorizações generalizadas das obrigações e 
outros títulos de rendimento fixo que, como é sabido, constituem 
a maior fatia dessas carteiras. 

Importa ainda referir neste âmbito as alterações de natureza 
regulamentar verificadas com a entrada em vigor do novo 
Plano de Contas das Empresas de Seguros (PCES), alterações 
de natureza e alcance muito profundos, que vieram criar um 
novo quadro contabilístico de base IAS/IFRS. No contexto 
actual do mercado, revelaram-se altamente influenciadores dos 
resultados, considerando os critérios de avaliação das carteiras 
de investimentos e a forma de espelhar contabilisticamente as 

suas mais e menos valias, potenciais ou efectivas, e o subsequente 
tratamento fiscal.

As situações descritas tiveram consequências sérias e evidentes 
nos resultados do exercício, nos níveis de capitalização e nas 
margens de solvência das Empresas de Seguros.

 
Contudo, do ponto de vista da receita processada os efeitos da 

crise financeira não se fizeram sentir de forma tão preocupante. 

Verificou-se de facto, com expressão mais evidente no 
segundo semestre do ano, um abrandamento do ritmo de 
produção de seguros de risco associados a operações de crédito 
mas, em contrapartida, os produtos vulgarmente designados de 
capitalização ou financeiros e, dentro destes sobretudo o PPR, 
tiveram um crescimento assinalável ao longo de todo o ano, 
presumindo-se que tenham constituído refúgio para uma parte 
dos capitais resgatados nos mercados de capitais em geral e de 
fundos de investimento em particular.

Na actividade do Ramo Vida em Portugal estima-se que o 
volume total de prémios processados em 2008 tenha atingido um 
valor próximo dos 11.000 milhões de euros o que representa um 
crescimento da ordem dos 17,30 % quando comparado com o 
ano anterior. 

Tirando partido da tendência verificada de canalização de 
poupanças para produtos de capital e rendimento garantidos a 
prazos médio/longos e também do potencial de desenvolvimento 
do cross-selling na carteira de clientes da rede Finibanco, a 
Finibanco Vida obteve um crescimento assinalável dos prémios 
processados.

FUNdOS SOB gESTÃO VAlOR lÍQUIdO glOBAl dO FUNdO

Finicapital	 9.283

Finirendimento	 27.663

Finiglobal	 18.988

PPA	Finibanco	 406

Finibond	Mercados	Emergentes	 1.542

Finifundo	Acções	Internacionais	 6.847

Finifundo	Euro	Taxa	Fixa	 10.067

Finipredial	 224.664

Finifundo	Moderado	 2.761

Finifundo	Conservador	 3.223

Finifundo	Agressivo	 1.457

Fundos	de	Subscrição	Particular	 63.611

Total 370.512

Participadas

(em milhares de euros)
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Em sentido inverso evoluiu o comportamento das carteiras de 
investimentos, reflectindo a grande volatilidade reinante nos 
mercados de capitais, com perdas potenciais generalizadas dos 
seus activos, influenciando tanto os capitais próprios como os 
resultados do exercício.

No que diz respeito à sinistralidade, de realçar que o seu 
comportamento foi altamente favorável, contribuindo para colocar 
as margens técnicas em níveis excepcionalmente elevados.

Não obstante as vicissitudes apontadas, foi possível cumprir a 
maior parte dos objectivos definidos para este segundo ano de 
actividade da Seguradora.

O montante global de prémios emitidos foi de 26 milhões de euros, 
representando um crescimento de 65% face ao ano anterior.

Os resultados da exploração técnica propriamente dita, 
excluindo imparidades, foram expressivamente positivos 
traduzindo-se num montante superior a um milhão de euros.

Contudo, a flutuação negativa verificada ao nível da carteira 
de investimentos com a consequente desvalorização potencial 
dos seus activos e a contabilização das menos valias potenciais 
decorrentes de imparidades assumidas na carteira de acções, 
determinou um resultado do exercício negativo de 180,7 mil 
euros. 

A margem de solvência situou-se a um nível muito confortável 
com uma taxa cobertura superior a 200% face ao legalmente exigido.

Para 2009 julgamos ser possível, não obstante a conjuntura 
adversa do mercado, manter um crescimento global da receita 
processada em níveis significativos, beneficiando da circunstância 
de termos ainda um grande potencial de negócio a explorar na 
base de clientes do Finibanco.

No que diz respeito à carteira de investimentos espera-se uma 
recuperação consistente das menos valias potenciais acumuladas que, 
dependendo da classificação dos respectivos activos, se traduzirão 
em melhores resultados, menor peso negativo sobre as reservas de 
reavaliação e ainda maior cobertura da margem de solvência.

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

A Finisegur comemorou o seu décimo aniversário no dia 3 de 
Julho de 2008 e fê-lo obtendo o melhor resultado de sempre na 
sua curta, mas produtiva história.

Para tal contribuiu, sem dúvida, um conjunto de factores dos 
quais se destacam:

• A progressiva integração dos objectivos da Finisegur nos 
objectivos do Finibanco;
 
• A excelente capacidade de resposta da estrutura comercial 
deste às sucessivas campanhas levadas a cabo ao longo do ano;

• A qualidade e a concomitante receptividade verificada por 
parte do universo dos clientes do Finibanco aos produtos 
apresentados pela Finibanco Vida;

• O aumento exponencial do volume de negócio com origem 
na Finicrédito;

• A integração plena das carteiras adquiridas no ano anterior;

• A reestruturação interna e a dotação de meios humanos 
qualificados para as áreas nucleares da empresa;

• A conclusão da ligação das Agências à Finisegur, através de um 
novo aplicativo informático, estando em fase final a integração 
automática dos registos na respectiva base de dados, bem como 
a exportação directa destes para os seguradores. Conclui-se, 
desta forma, uma cadeia totalmente automática entre o ponto 
de produção e ponto de emissão de seguros, com a qualidade e 
a segurança que daí advirá. De referir que este por ser único na 
actividade seguradora, é candidato aos incentivos do programa 
de I&D da SIFID;

• O lançamento de uma linha de seis novos produtos nas 
Agências do Finibanco.

Registou-se assim um aumento de 144,7% das comissões 
auferidas, para 1,8 milhões de euros, em relação ao exercício 
anterior, valor que quase duplicou o que estava previsto para o 
exercício.

O total de encargos foi de 1,5 milhões de euros (+139,8% 
que em 2007) e destes, 463,7 mil euros respeitaram a Despesas 
com Pessoal (+9,2% que em 2007), enquanto 927,3 mil euros se 
referem a Fornecimento de Serviços Externos. 

Da consolidação destas cifras apurou-se um resultado líquido 
antes de impostos de 350 mil euros sendo o resultado, líquido de 
IRC de 255,7 mil euros (valor superior ao do exercício anterior 
em 162,49%).

A rentabilidade de capitais próprios foi de 48,3% (29,1% em 2007).



92    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Para o exercício de 2009, mau grado as reservas resultantes de um 
contexto económico recessivo, estima-se:

• Concluir o processo de total informatização da relação 
Agências – Finisegur – Seguradores; 

• Automatizar os procedimentos administrativos na gestão da 
carteira de seguros; 

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

• Reforçar as acções comerciais junto da rede de Agências do 
Finibanco; 

• Incrementar o negócio de intermediação no mercado exterior 
ao Grupo.

4.7  Fini International Luxembourg, S.A.

A Fini International Luxembourg, SA tem por objecto social 
um vasto leque de actividades, delas se destacando a detenção 
de participações sob qualquer forma, em outras empresas 
Luxemburguesas ou estrangeiras, a gestão e o desenvolvimento 
das suas participações e o exercício de toda ou parte das actividades 
de uma sociedade holding.

A crise económica e financeira que caracterizou o primeiro semestre 
de 2008 e que se agravou extraordinariamente na segunda metade do 
exercício, não foi propícia ao desenvolvimento da sua actividade pelo 
que a empresa não registou qualquer novo investimento. O resultado 
do exercício, foi de cerca de onze mil euros.

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

O mercado imobiliário em 2008 manteve a mesma letargia que 
registara no ano anterior, podendo mesmo até dizer-se que se 
deteriorou ligeiramente.

Por esse facto, a acção da Finimóveis caracterizou-se, como no 
ano transacto, pela administração corrente do acervo de imóveis 
que detém para venda, não obstante terem sido envidados esforços 
com vista à sua venda proveitosa.

Os custos correntes da gestão, mantiveram-se ao mesmo nível 
dos do ano anterior, 51 mil euros, continuando a ser os gastos 
com condomínios e os trabalhos especializados a parte mais 
significativa.

Esta empresa, que pelos seus estatutos tem uma função 
auxiliar/instrumental, para gerir imóveis recebidos em dação em 
cumprimento ou em execução, comprou, neste âmbito, um imóvel 
em Coimbra por 2.200 mil euros, recorrendo a suprimentos, pelo 
que os gastos financeiros subiram praticamente 48%, de 223 mil 
euros para 330 mil euros.

Daí o Resultado do Exercício ter sido negativo de 106 mil 
euros.

Para o ano de 2009, não obstante o mercado estar ainda 
ensombrado pela grave crise que se vive, perspectivamos que a 
empresa venda alguns dos imóveis que detém em sua carteira 
com a consecução de resultados positivos. 

Participadas
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Para o exercício de 2009 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:

• A optimização da gestão da base de capital, reforçando o Tier 
1, salvaguardando o adequado rácio de solvabilidade. Para o 
efeito foi decidido em Assembleia Geral de 26 de Novembro 
de 2008 um aumento de capital até 50 milhões de euros. 
Contudo, o modo como evoluiu o mercado não foi de molde 
a possibilitar a concretização deste aumento nas condições 
aprovadas, pelo que o modelo será objecto de apreciação e 
revisão em Assembleia Geral, já convocada para o efeito, para 
o dia 4 de Maio de 2009, propondo-se de igual modo que o 
aumento de capital seja decidido até 200 milhões de euros;

• O reforço da liquidez, dando prioridade à captação de 
recursos domésticos na rede de Agências e à estruturação de 
operações de activos para colaterizar financiamentos junto 
do BCE ou outras Instituições. Refira-se a propósito que o 
Finibanco está abrangido pela Portaria n.º 1219/2008 de 23 
de Outubro, que regulamenta a Lei n.º 60-A/2008 de 20 
de Outubro, a qual estabelece a possibilidade de concessão 
extraordinária de garantias pessoais pelo Estado, visando 
o reforço da estabilidade financeira e da disponibilização de 
liquidez nos mercados financeiros. O Finibanco não recorreu 
a essa possibilidade, embora se admita que possa vir a fazê-lo, 
em caso de necessidade;

• O “pricing” das operações de crédito devem assumir uma 
rentabilidade objectivo para os Fundos Próprios de 17,5%;

• O reforço da rede de Promotores de Negócios, elevando-a 
para 800 Promotores activos, e a introdução de novas 
funcionalidades na rede Net-Banking;

• O 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;

• O 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 oportunidades de desintermediação 
que se nos deparem, do controlo sistemático dos custos e da 
reorganização da estrutura;

• A 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;

• O aperfeiçoamento dos modelos de governance e de controlo 
interno;

• A 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 no ano de 
2008, cuja implementação se prolonga ainda pelo exercício de 
2009, há a referir:

• Que se encontram em fase de conclusão as acções que 
transitaram do exercício anterior, relacionadas com a 
dinamização comercial e de oferta de produtos;

• Que se encontram em desenvolvimento os projectos de “pricing” 
e comissionamento, de infraestrutura de sistemas de informação, de 
desenvolvimento de recursos humanos, de estrutura organizacional, 
de sistemas de informação de gestão, de processos de risco de 
crédito, de reengenharia de processos e de gestão da procura, de 
“corporate”, de auditoria e de “Back-Office” de Mercados;

• Que estão em fase de programação para posterior desenvolvimento, 
possivelmente no segundo semestre, os projectos relacionados com 
a rede de Balcões, com as metodologias para a avaliação, seguimento 
e mitigação de riscos financeiros e não financeiros.

O Programa CRESCERE contempla, para além destes, 
outras acções programadas e a aguardar melhor oportunidade, 
eventualmente no exercício do próximo ano.

Perspectivas Futuras
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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 2008, expõem fielmente a evolução dos negócios, foram elaboradas em conformidade 
com as normas contabilísticas aplicáveis e dão uma imagem verdadeira e apropriada do Activo e do Passivo, da situação financeira e 
dos resultados do Finibanco-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.

Álvaro Pinho da Costa Leite

Humberto da Costa Leite

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Armando Esteves

Artur de Jesus Marques

Carlos Manuel Marques Martins

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

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, os Administradores não executivos do Finibanco-
-Holding, SGPS S.A. são o Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Pinho da Costa Leite, e os 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 integra a Comissão de Compliance e Controlo Interno, de que faz também 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 e porque cumprem o primeiro exercício do seu mandato, que se iniciou no fim do mês de Março de 2008, 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

Actividade Desenvolvida 
pelos Administradores Não Executivos



8.
Actividade Desenvolvida 

pelos Administradores 
Executivos

FINIBANCO HOldINg . RELATÓRIO E CONTAS  . 2008



100    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

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 constantes das agendas para o efeito elaboradas.

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 e de corporate.

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.

Álvaro Pinho da Costa Leite

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Carlos Manuel Marques Martins

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso

Actividade Desenvolvida 
pelos Administradores Executivos
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O resultado do exercício de 2008 do Finibanco-Holding, SGPS S.A., foi negativo de 53.238.839,48 euros.

Por tal motivo, o Conselho de Administração propõe que sejam levados a Resultados Transitados (53.238.839,48) euros.

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 de 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 o Revisor Oficial de Contas Ernst & Young Audit & Associados-
SROC, SA, 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, 20 Março 2009

O Conselho de Administração

Álvaro Pinho da Costa Leite

Humberto da Costa Leite

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Armando Esteves

Artur de Jesus Marques

Carlos Manuel Marques Martins

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

Nota Final
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No Finibanco 
centramos a nossa 
actividade no Cliente 
e conferimos-lhe 
a primazia no 
desenvolvimento 
do nosso projecto, 
porque o reconhecemos 
como a sua principal 
razão de ser.
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Balanço em base individual (NCA)
em 31 de Dezembro de 2008

   31.12.2008  31.12.2007   

ACtIvO
 NOtAs /  vAlOr ANtes PrOvIsões vAlOr QuAdrOs PrOvIsões,  ImPArIdAde e líQuIdO

 
 ANexOs ImPArIdAde e AmOrtIzAções  AmOrtIzAções 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  0 0 0 0
Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 9.623 0 9.623 17.534
Activos financeiros detidos para negociação 4 0 0 0 84
Outros activos financeiros ao justo valor 
através de resultados  0 0 0 0

Activos financeiros disponíveis para venda 5 39.374 0 39.374 70.823
Aplicações em instituições de crédito  0 0 0 0
Crédito a clientes  0 0 0 0
Investimentos detidos até à maturidade  0 0 0 0
Activos com acordo de recompra  0 0 0 0
Derivados de cobertura  0 0 0 0
Activos não correntes detidos para venda  0 0 0 0
Propriedades de investimento  0 0 0 0
Outros activos tangíveis 6 16.865 4.002 12.863 13.097
Activos intangíveis  0 0 0 0
Invest. em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 7 e 23 202.575 1.628 200.947 172.653
Activos por impostos correntes  126 0 126 0
Activos por impostos diferidos  0 0 0 0
Outros activos 8 e 23 8.121 34 8.087 18.512

total de Activo  276.684 5.664 271.020 292.703

As notas anexas fazem parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2008

A TÉCNICA OfICIAL dE CONTAS                  O CONSELhO dE AdMINISTRAÇÃO

(Montantes expressos em milhares de Euros)

PAssIvO e CAPItAl
 NOtAs / 

31.12.2008  31.12.2007 QuAdrOs
 ANexOs  

Recursos de bancos centrais  0 0
Passivos financeiros detidos para negociação  0 0
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados  0 0
Recursos de outras instituições de crédito 9 11.635 79.067
Recursos de clientes e outros empréstimos  0 0
Responsabilidades representadas por títulos 10 155.648 47.355
Passivos financeiros associados a activos transferidos  0 0
Derivados de cobertura  0 0
Passivos não correntes detidos para venda  0 0
Provisões  0 0
Passivos por impostos correntes 11 0 1.249
Passivos por impostos diferidos 12 422 164
Instrumentos representativos de capital  0 0
Outros passivos subordinados  0 0
Outros passivos 13 634 180

Total de Passivo  168.339 128.015

Capital 14 115.000 115.000
Prémios de emissão  15.000 15.000
Outros instrumentos de capital  0 0
Acções próprias  0 0
Reservas de reavaliação  317  (690)
Outras reservas e resultrados transitados  25.603 20.483
Resultado do exercício   (53.239) 14.895
Dividendos antecipados  0 0

Total de Capital  102.681 164.688

total de Passivo + Capital  271.020 292.703
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Demonstração de Resultados em base individual (NCA)
em 31 de Dezembro de 2008

ruBrICAs
 NOtAs / 

31.12.2008  31.12.2007 QuAdrOs
 ANexOs  

Juros e rendimentos similares   956   773 

Juros e encargos similares   8.547   3.180 

Rendimentos de instrumentos de capital   9.582   16.640 

Margem financeira 16  1.991   14.233 

Rendimentos de serviços e comissões 17  0   0 

Encargos com serviços e comissões 17  381   292 

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor 
através de resultados 18 ( 129)  84 

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 19 ( 5.472)  83 

Resultados de reavaliação cambial   167   0 

Resultados de alienação de outros activos   0   0 

Outros resultados de exploração 20  623   1.448 

Produto bancário  ( 3.201)  15.556 

Custos com pessoal 21  173   30 

Gastos gerais administrativos 22  229   222 

Amortizações do exercício 6  234   244 

Provisões líquidas de reposições e anulações   0   0 

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a
receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)   0   0 

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões 
e recuperações 23  48.397   0 

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 23  123   23 

Resultado antes de impostos   ( 52.357)  15.037 

Impostos   882   142 

     Correntes 24  986   275 

     Diferidos  ( 104) ( 133)

Resultado após impostos   ( 53.239)  14.895 

Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas   0   0 

resultado por acção básicos ( em euros)  -0,46  0,13 

resultado por acção diluídos ( em euros)  -0,46  0,13 

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2008

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOA TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

(Montantes expressos em milhares de Euros)
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Demonstrações Financeiras Individuais

Demonstração da Variação nos Capitais Próprios Contas Separadas

     reservAs de OutrAs
    reAvAlIAçãO reservAs   resultAdO
  

PrémIOs de ACções
 (JustO de 

OutrAs resultAdOs
 líQuIdO dO

 

CAPItAl

 
emIssãO PróPrIAs

 vAlOr) reAvAlIAçãO 
reservAs trANsItAdOs

 exerCíCIO 

tOtAl

Saldos em 31.12.2007 (em NCA’s) 115.000 15.000 0 (1.794) 1.104 20.557 (74) 14.895 164.688

Aplicação do Resultado líquido do exercício anterior           

Transferência para reservas 0 0 0 0 0 5.120 0 (5.120) 0

Distribuição de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 (9.775) (9.775)

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

Activos financeiros disponíveis para venda -         

Ganhos e perdas não realizados no período 0 0 0 1.369 0 0 0 0 1.369

Variações cambiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas por impostos diferidos         

Reforços no período 0 0 0 (362) 0 0 0 0 (362)

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

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

Resultado líquido do período 0 0 0 0 0 0 0 (53.239) (53.239)

Outras variações em capital próprio - 

amortização do impacto da adopção das NCA’s 0 0 0 0 0 0 0 0 0

saldos em 31.12.2008 ( em NCA`s) 115.000 15.000 0 (787) 1.104 25.677 (74) (53.239) 102.681

(Montantes expressos em milhares de Euros)

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOA TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS
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 dez-08 dez-07

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Juros e comissões recebidos 956  831 

Juros e comissões pagos (5.166) (165)

Impostos pagos (1.999) 1.429 

Recuperação de crédito e juros vencidos 0  0 

Fluxo das operações financeiras 4.148  16.807 

Pagamentos ao pessoal (173) (30)

Outros recebimentos operacionais/ outros pagamentos operacionais 705  1.016 

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos (1.529) 19.888 

Diminuições (Aumentos) dos activos operacionais   

Aplicações em instituições de crédito 0  9.575 

Créditos a Clientes  0  0

Activos financeiros detidos para negociação 84  (84)

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0  0 

Activos financeiros disponíveis para venda (15.941) (70.813)

Activos com acordo de recompra 0  0 

Derivados de cobertura 0  0 

Activos não correntes detidos para venda 0  0

Outros activos 10.116  (8.192)

Fluxo líquido dos activos operacionais (5.741) (69.514)

Aumentos (diminuições) dos passivos operacionais   

Recursos de outras instituições de crédito (66.775) 78.000 

Recursos de clientes e outros empréstimos 0  0 

Passivos financeiros detidos para negociação 0  0 

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0  0 

Derivados de cobertura 0  0 

Passivos não correntes detidos para venda 0  0 

Outros passivos 452  (3.319)

Fluxo líquido dos passivos operacionais (66.323) 74.681 

Fluxos das actividades operacionais (1) (73.593) 25.055 

Demonstrações de Fluxos de Caixa Individuais 
para o exercício de 2008

NOtAs

(Montantes expressos em milhares de Euros)
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Demonstrações Financeiras Individuais

Demonstrações de Fluxos de Caixa Individuais 
para o exercício de 2008  (continuação)

NOtAs

(Montantes expressos em milhares de Euros)

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração de fluxos de caixa individual do exercício de 2008

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOA TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

 dez-08 dez-07

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Diminuições (aumentos) Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos (28.417) (28.046)

Diminuições (aumentos) Investimentos detidos até à maturidade 0  0 

Diminuições (aumentos) Propriedades de investimento 0  0 

Diminuições (aumentos) Outros activos tangíveis 0  0 

Diminuições (aumentos) Activos Intangíveis 0  0 

Aumentos (diminuições) Capital subscrito 0  15.000 

Aumentos (diminuições) Prémios de Emissão 0  15.000 

Aumentos (diminuições) em Outros Activos - Suprimentos 0  0 

Fluxos das actividades de investimento (2) (28.417) 1.954 

ACTIVIDADES DE fINANCIAMENTO

Emissões de dívida titulada e subordinada 108.000  0 

Amortizações de dívida titulada 0  0 

Juros e comissões de dívida titulada (4.126) (2.111)

Dividendos (9.775) (7.500)

Venda (Aquisição) de acções próprias 0  0 

Interesses minoritários 0  0 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 94.099  (9.611)

   

Aumento (diminuições) de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (7.911) 17.398 

Caixa e seus equivalentes no início do exercício  3 17.534  136 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  3 9.623  17.534
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1. Informação Geral 

O Finibanco Holding tem a sede social no Porto, exercendo 
as funções de “holding” de um Grupo Financeiro – Grupo 
Finibanco (“Grupo”), operando em áreas da actividade bancária 
com as características de Banca Universal. O Finibanco Holding 
é a entidade central de um grupo de empresas multiespecializadas 
que oferecem um extenso leque de produtos e serviços financeiros 
para empresas e investidores, institucionais e particulares. 

O Finibanco Holding detém, directa e indirectamente, 
participações financeiras nas empresas filiais e associadas que a 
seguir se indicam. 

A estrutura do Grupo Finibanco a nível de empresas filiais, 
detidas directamente, em 31 de Dezembro de 2008 pode ser 
resumida da seguinte forma:

No exercício de 2008 a estrutura do grupo sofreu as seguintes 
alterações:

Compra, em Junho, de mais 1% do capital do Finibanco Angola 
elevando-se a percentagem de detenção de 60% para 61%.

Em 17.06.2008 foi constituída a sociedade Lestinvest, com 
um capital de m.Euros 4.200, tendo sido subscrito na totalidade 
pelo Finibanco Holding. Em 25.06.2008 a Lestinvest procedeu a 
um aumento de capital de  m.Euros 4.200 para m.Euros 20.000 
no qual o Finibanco Holding subscreveu e realizou m.Euros 42, 
passando a percentagem de detenção naquela sociedade para 
21,21%. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão 
pelo Conselho de Administração em 20 de Março de 2009 e 
serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral de accionistas 
de 4 de Maio de 2009.

2. Bases de Apresentação, Comparabilidade e 
Principais Políticas Contabilísticas 

2.1. Adopção de novas ou revistas normas 
internacionais de relato financeiro

Em 2008 as normas que se seguem entraram em vigor:  

IAS 39 Instrumentos Financeiros Reconhecimento 
e Mensuração
O Finibanco Holding adoptou as alterações à IAS 39 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e 
IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações. Estas emendas 
permitiriam, face às circunstâncias excepcionais de mercado, 
reclassificar certos instrumentos financeiros das categorias 
de Activos Financeiros Detidos para Negociação e Activos 
Financeiros Disponíveis para Venda para Activos Financeiros 
Detidos até à Maturidade ou Empréstimos e Valores a Receber.

emPresAs FIlIAIs sede ACtIvIdAde
 % 

   PArtICIPAçãO
   eFeCtIvA

Finibanco, S.A. Porto Instituição de Crédito 100%

Finivalor – Sociedade Gestora  Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários 100%

de Fundos Mobiliários, S.A. Lisboa

Finimóveis – Sociedade Imobiliária   

de Serviços Auxiliares, S.A. Porto Imobiliária 100%

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. Porto Sociedade Financeira 100%

Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. Porto Mediadora de Seguros 100%

Fini International Luxembourg, S.A. Luxemburgo Sociedade Gestora de Participações Sociais 100%

Finibanco Vida – Companhia de Seguros, SA Porto Companhia de Seguros 100%

Finibanco Angola, SA Luanda Instituição de Crédito 61%

Lestinvest – Sociedade Gestora  

de Participações, S.A. Porto Sociedade Gestora de Participações Sociais 21,21%

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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Anexo I

À data de 31 de Dezembro de 2008 o Finibanco Holding não 
efectuou qualquer alteração desta natureza.

IFRIC 11 – Transacções com acções próprias
O Finibanco Holding adoptou a IFRIC 11 na medida em 
que se aplique a demonstrações financeiras consolidadas. Esta 
interpretação requer que os acordos em que são atribuídos direitos 
sobre as acções da entidade a empregados sejam contabilizados 
como esquemas de liquidação em acções, mesmo que a entidade 
compre os instrumentos a uma parte independente, ou os 
accionistas entreguem os instrumentos de capital necessários. 
À data de 31 de Dezembro de 2008, o Finibanco Holding não 
tinha acordos desta natureza. 

IFRIC 12 – Acordos de concessão
Esta interpretação, ainda não adoptada pela União Europeia, 
aplica-se a operadores de concessões e explica como contabilizar 
as responsabilidades assumidas e os direitos recebidos em acordos 
de concessão. Nenhum membro do Finibanco Holding é um 
operador de concessões e consequentemente esta interpretação 
não tem impacto no Finibanco Holding. 

Na Nota 30 encontram-se descritas as normas e interpretações 
recentemente emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), mas que ainda não entraram em vigor e que o 
Finibanco Holding ainda não aplicou antecipadamente na 
elaboração das suas demonstrações financeiras. 

O Finibanco Holding não espera que estas normas e interpretações 
tenham impactos relevantes nas suas demonstrações financeiras.  

2.2. Bases de apresentação e comparabilidade

As demonstrações financeiras individuais da Sociedade foram 
preparadas pela primeira vez em 2006 de acordo com as Normas 
de Contabilidade Ajustadas (NCA) conforme definido no Aviso 
nº 1/2005 do Banco de Portugal.

As NCA baseiam-se nas Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IAS/IFRS), tal como adoptadas, em cada momento, 
por Regulamento da União Europeia, com excepção das seguintes 
áreas:

• Valorimetria e provisionamento do crédito concedido;
• Benefícios dos empregados, através do estabelecimento de um 
período de diferimento dos impactos de transição para IAS/IFRS;
• Eliminação da opção do justo valor para valorização de activos 
tangíveis.

Os impostos diferidos foram compensados por existir o direito 
legal para essa compensação e serem relacionados com impostos 
sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal, ou 
sobre a mesma entidade tributável, situação que não tinha sido 
tida em conta nas demonstrações financeiras do ano anterior.

As demonstrações financeiras foram preparadas na base do 
custo histórico, excepto para os activos e passivos financeiros 
detidos para negociação, activos e passivos ao justo valor através de 
resultados, activos financeiros disponíveis para venda e derivados 
que foram mensurados ao justo valor.

A instituição apresenta em capítulo separado as suas contas 
consolidadas nos termos do disposto da IAS 27-“Demonstrações 
Financeiras Consolidadas e Separadas”

 

2.3. Principais políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na 
preparação das demonstrações financeiras, foram as seguintes:

Aplicações em instituições de crédito no país 
e no estrangeiro
São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis e 
não cotados num mercado activo. 

Após reconhecimento inicial, ao valor desembolsado acrescido 
de todos os custos directamente inerentes à transacção, incluindo 
comissões cobradas que não tenham a natureza de prestação de 
serviço, subsequentemente estes activos são mensurados ao custo 
amortizado, usando o método da taxa efectiva, deduzido das perdas 
por imparidade. O custo amortizado é calculado tendo em conta 
rendimentos ou encargos directamente imputáveis à originação 
do activo como parte da taxa de juro efectiva. A amortização é 
reconhecida em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos 
similares”. As perdas por imparidade são reconhecidas em 
resultados na rubrica “Imparidade do crédito líquida de reversões 
e recuperações”. 

Activos financeiros detidos para negociação
Esta rubrica inclui os instrumentos financeiros derivados com 
justo valor positivo que não são enquadrados como operações de 
cobertura de acordo com os princípios da IAS 39.

Os activos financeiros classificados nesta categoria são 
registados pelo seu justo valor, sendo os ganhos e perdas gerados 
pela valorização subsequente reflectidos em resultados do período 
na rubrica “Resultados de activos e passivos avaliados ao justo 
valor através de resultados”.
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Activos financeiros disponíveis para venda
São classificados nesta rubrica instrumentos que não foram 
classificados em qualquer uma das outras categorias de activos 
financeiros. São registados pelo justo valor, sendo os ganhos e 
perdas gerados pela valorização subsequente reflectidos em 
rubrica específica de capital próprio até à sua venda ( ou ao 
reconhecimento de perdas por imparidade ), momento em que 
são transferidos para resultados do período.

Imparidade em activos disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda são considerados 
em imparidade quando se verifica um significativo ou prolongado 
declínio no justo valor dos activos, abaixo dos preço de custo, 
ou quando existam outras evidências objectivas de imparidade. 
Neste contexto o Finibanco Holding determinou que um 
declínio no justo valor de um instrumento de capital igual ou 
superior a 50% ou por mais de 1 ano é considerado significativo 
ou  prolongado, respectivamente. Adicionalmente, são avaliados 
outros factores, tal como o comportamento da volatilidade nos 
preços dos activos.

No caso dos instrumentos de dívida classificados como 
disponíveis para venda, a imparidade é abordada com os mesmos 
critérios de um activo financeiro registado ao custo amortizado.

 
Outros Activos
A rubrica de Outros Activos inclui os activos financeiros 
correspondentes ao fornecimento de dinheiro, bens ou serviços 
a um devedor, por parte da Instituição, incluindo a filiais e 
associadas por suprimentos. Este conceito abrange as posições 
credoras resultantes de operações com terceiros realizadas no 
âmbito da actividade da instituição, e exclui as operações com 
instituições de crédito.

A valorimetria seguida foi a seguinte:

• Na data do reconhecimento inicial, os activos financeiros são 
registados pelo valor nominal.
• A componente de juros, incluindo a referente a eventuais 
prémios/descontos, é objecto de relevação contabilística 
autónoma nas respectivas contas de resultados.
• Os proveitos são reconhecidos quando obtidos e distribuídos 
por períodos mensais, segundo a regra do pro rata temporis, 
quando se trate de operações que produzam fluxos redituais ao 
longo de um período superior a um mês.
• Sempre que aplicável, as comissões e custos externos 
imputáveis à contratação das operações subjacentes aos activos 
incluídos nesta categoria, são igualmente periodificados ao 
longo do período de vigência dos créditos, segundo a regra pro 
rata temporis.
• O valor dos activos incluídos nesta categoria é objecto de 
correcção, de acordo com critérios de rigor e prudência, por 
forma a reflectirem, a todo o tempo, o seu valor realizável.
• A correcção a que se refere o ponto anterior não pode ser inferior 
ao que for estabelecido por Aviso do Banco de Portugal, como 
quadro mínimo de referência para a constituição de provisões.

Outros activos tangíveis
Os outros activos tangíveis são mantidos ao custo de aquisição, 
salvo quando se verifiquem reavaliações extraordinárias, 
legalmente autorizadas, caso em que as mais-valias daí resultantes 
são incorporadas em sub-rubrica apropriada da conta “reservas 
legais de reavaliação”. 

Os activos tangíveis são amortizados numa base linear, de 
acordo com a sua vida útil esperada:

 ANOs 

Imóveis de serviço próprio:  
Edifícios  50
Benfeitorias   8 a 10

equipamento:  
Máquinas e ferramentas   5 a 8

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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Um activo tangível é desreconhecido quando vendido ou quando 
não é expectável a existência de benefícios económicos futuros 
pelo seu uso ou venda. Na data do desreconhecimento o ganho 
ou perda calculado pela diferença entre o valor líquido de venda 
e o valor líquido contabilístico é reconhecido em resultados na 
rubrica “Outros Resultados de exploração”.

Investimentos em subsidiárias, entidades 
conjuntamente controladas e associadas
Uma subsidiária é uma entidade que é controlada por uma outra 
entidade designada empresa mãe. 

Presume-se a existência de controlo quando a empresa mãe for 
proprietária, directa ou indirectamente através de subsidiárias, 
de mais de metade do poder de voto de uma entidade, a não 
ser que, em circunstâncias excepcionais, possa ficar claramente 
demonstrado que essa propriedade não constitui controlo. 
Também existe controlo quando a empresa mãe for proprietária 
de metade ou menos do poder de voto de uma entidade quando 
houver:

a) Poder sobre mais de metade dos direitos de voto, em virtude 
de um acordo com outros investidores;

b) Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da 
entidade segundo uma cláusula estatutária ou um acordo;

c) Poder para nomear ou destituir a maioria dos membros do 
conselho de direcção ou de um órgão de gestão equivalente e o 
controlo da entidade for feito por esse conselho ou órgão; ou

d) Poder para apresentar a maioria dos votos em reuniões do 
conselho de direcção ou de um órgão equivalente e o controlo da 
entidade for feito por esse conselho ou órgão.

Uma associada é uma entidade sobre a qual a investidora tem 
influência significativa e que não seja uma subsidiária nem um 
interesse num empreendimento conjunto.

Se uma investidora detiver, directa ou indirectamente (por 
exemplo através de subsidiárias), 20% ou mais do poder de 
voto da investida, presume-se que a investidora tem influência 
significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado que 
esse não é o caso. Pelo contrário, se a investidora detiver, directa ou 
indirectamente (por exemplo, através de subsidiárias), menos de 
20% do poder de voto da investida, presume-se que a investidora 
não tem influência significativa, a menos que tal influência possa 
ser claramente demonstrada.

A existência de influência significativa por uma investidora é 
geralmente evidenciada por uma ou mais das seguintes formas:

a) Representação no órgão de direcção ou órgão de gestão 

equivalente da investida;
b) Participação em processos de fixação de políticas, incluindo 
a participação em decisões sobre dividendos ou outras 
distribuições;
c) Transacções materiais entre a investidora e a investida;
d) Intercâmbio de pessoal de gestão; ou
e) Fornecimento de informação técnica essencial.

Os investimentos em subsidiárias e associadas estão valorizadas 
pelo seu custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Outros passivos financeiros
Os outros passivos financeiros, que incluem essencialmente 
recursos de instituições de crédito, são inicialmente valorizados 
pelo seu justo valor, o qual corresponde normalmente à 
contraprestação recebida, líquida dos custos de transacção 
directamente associados. Subsequentemente estes instrumentos 
são valorizados ao custo amortizado.

Provisões e passivos contingentes
Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação 
presente (legal ou construtiva), resultante de eventos passados 
onde seja provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser 
determinado com fiabilidade. A provisão corresponde à melhor 
estimativa do Finibanco Holding de eventuais montantes que 
seria necessário desembolsar para liquidar a responsabilidade na 
data do balanço. 

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-  
-se de um passivo contingente. Os passivos contingentes são 
apenas objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua 
concretização seja remota.  

Derivados
Os Swap`s de taxa de juro contratados pelo Finibanco Holding 
estão reconhecidos no Balanço pelo justo valor, obtido através da 
utilização de modelo de avaliação adequado, nas rubricas de activos 
e passivos de negociação, consoante tenham, respectivamente, 
justo valor positivo ou negativo. 

Reconhecimento de custos e proveitos
Em geral os proveitos e custos reconhecem-se em função do 
período de vigência das operações, de acordo com o princípio 
contabilístico da especialização de exercícios, isto é, são registados 
à medida que são gerados, independentemente do momento 
em que são cobrados ou pagos. Os proveitos são reconhecidos 
na medida em que seja provável que benefícios económicos 
associados fluam para a empresa e a quantia do rédito possa ser 
fiavelmente mensurada. Os dividendos são reconhecidos quando 
estabelecido o direito ao seu recebimento.
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Impostos sobre o rendimento
O Finibanco Holding está sujeito ao regime fiscal consignado no 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(CIRC).    

O imposto corrente é reconhecido como um custo com base 
na taxa aplicável no exercício em que os lucros foram gerados. 
Os efeitos nos impostos futuros por prejuízos fiscais reportáveis 
são reconhecidos como activos por impostos diferidos na medida 
em que é provável a existência de lucros fiscais no futuro que 
permitam a utilização dessas perdas fiscais. Os custos com 
impostos sobre o rendimento correspondem à soma do imposto 
corrente e do imposto diferido.

O Finibanco Holding regista ainda como impostos diferidos 
passivos ou activos os valores respeitantes ao reconhecimento de 
impostos a pagar ou a recuperar no futuro decorrentes de diferenças 
temporárias tributáveis ou dedutíveis, nomeadamente relacionadas 
com provisões temporariamente não dedutíveis para efeitos fiscais, 
reavaliações de derivados apenas tributáveis no momento da sua 
realização.  Adicionalmente, são reconhecidos impostos diferidos 
activos relativos a prejuízos fiscais reportáveis.

Os activos e passivos por impostos diferidos são calculados e 
avaliados numa base mensal, utilizando as taxas de tributação que se 
prevê estejam em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, 

que correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas 
na data do balanço. Os passivos por impostos diferidos são sempre 
registados. Os activos por impostos diferidos apenas são registados 
na medida em que seja provável a existência de lucros tributáveis 
futuros que permitam o seu aproveitamento.

Os impostos diferidos activos e passivos são compensados se existir 
o direito legal de compensar impostos correntes activos e passivos e 
estes forem relacionados com impostos sobre o rendimento lançados 
pela mesma autoridade fiscal ou sobre a mesma entidade tributável.

Os impostos sobre o rendimento são registados por 
contrapartida de resultados do exercício, excepto em situações 
em que os eventos que os originaram tenham sido reflectidos em 
rubrica específica de capital próprio. Neste caso, o efeito fiscal 
associado é igualmente reflectido por contrapartida de capital 
próprio, não afectando o resultado do exercício.

 

3.  Disponibilidades em 
outras Instituições de Crédito

O detalhe da rubrica “Disponibilidades em outras instituições de 
crédito” em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 
é como segue:

4.  Activos Financeiros Detidos para Negociação

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

 31.12.2008 31.12.2007

Instrumentos derivados com justo valor positivo:

Swaps

  Divisas - 84

      - 84

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais

 31.12.2008 31.12.2007

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no país:

Depósitos à ordem 9.623 17.534

 9.623 17.534
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Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II.

 31.12.2008 31.12.2007

títulOs   

Emitidos por residentes   

Instrumentos de dívida   

  Dívida subordinada  4.660 5.007

  4.660 5.007

Instrumentos de Capital   

  Acções 78.900 51.990

  Perdas de imparidade (Nota 23) (46.527) -

 32.373 51.990

emitidos por não residentes    

    Instrumentos de Capital   

  Acções 4.211 13.826

  Perdas de imparidade (Nota 23) (1.870) -

 2.341 13.826

 39.374 70.823

5.  Activos Financeiros disponíveis para venda

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

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura de acordo com os prazos residuais 
de vencimento:

 31.12.2008 31.12.2007

Superior a 5 anos 4.660 5.007

   
 4.660 5.007
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6.  Outros Activos Tangíveis

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, bem como o movimento ocorrido no período findo nesta data são 
como segue:

 31.12.2008 31.12.2007

Filiais e associadas no país

Saldo inicial  174.158 146.112

Aquisições 4.417 12.059

Alienações - (13)

Transferências 24.000 -

Aumentos de Capital - 16.000

Apropriação de resultados  - -

Dividendos pagos - -

Actualização cambial - -

 202.575 174.158

Imparidade acumulada (Nota 23) (1.628) (1.505)

 200.947 172.653

7.  Investimentos em Filiais, Associadas 
e Empreendimentos Conjuntos

O detalhe da rubrica “Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos”, em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de 
Dezembro de 2007, bem como o movimento ocorrido no exercício, era como a seguir se mostra:

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais

   sAldO em 31.12.2007

CONtAs

  
AmOrtIzAções

  
trANsF.

 
AmOrtIzAções ABAtes

 vAlOr

 vAlOr BrutO   
ACumulAdAs

 AQuIsIções  
 dO PeríOdO  (líQuIdO)

 líQuIdO 

       31.12.2008

OUTROS ACTIVOS
TANGÍVEIS       

Imóveis de serviço próprio 16.864 ( 3.767) - - ( 234) - 12.863

 Equipamento 1 ( 1) - - - - -

tOtAIs 16.865 ( 3.768) - - ( 234) - 12.863
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Os principais indicadores em 31 de Dezembro de 2008 das subsidiárias e associadas abaixo indicadas ajustadas para IFRS, são os seguintes:

FIlIAIs e AssOCIAdAs % PArtICIPAçãO
 vAlOr dA tOtAl CAPItAl resultAdO

  PArtICIPAçãO PróPrIO líQuIdO

Finibanco, S.A. 100% 119.994 141.073 871

Finicrédito - IFIC, S.A. 100% 33.627 34.221 815

Finivalor - SGFM, S.A. 100% 1.547 6.133 2.977

Finibanco Vida - Companhia de Seguros, S.A. 100% 7.500 7.139 (181)

FINI International Luxemburg, S.A. 100% 2.932 4.268 11

Finimóveis - Soc. Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. 100% 1.369 1.347 (139)

Finisegur - Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. 100% 160 529 256

Finibanco Angola 61% 4.576 5.722 (1.352)

Lestinvest SGPS, SA. 21,21% 4.242 19.404 (596)

Prio SGPS, S.A - inclui Prestações Suplementares (*) 20% 25.000 115.514 (1.038)

   200.947 335.350 1.624

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

(*) Dados provisórios. 

8.  Outros Activos 

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

 31.12.2008 31.12.2007

Devedores e outras aplicações vencidas 34 34

Devedores e outras aplicações:

Devedores diversos 7.054 17.932

Outros juros e rendimentos similares 490 377

Outras despesas com encargo diferido 543 121

Outras contas de regularização - 82

 8.121 18.546

Imparidade acumulada (Nota 23) (34) (34)

 8.087 18.512

A rubrica “devedores diversos” inclui m.Euros 6.600 relativos a suprimentos a empresas 

subsidiárias ( m.Euros 4.400 em 31 de dezembro de 2007).
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9.  Recursos de Outras Instituições de Crédito

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Recursos de outras instituições de crédito” tem a seguinte 
composição:

 31.12.2008 31.12.2007

No país
  
  Empréstimos 11.225 78.000

 11.225 78.000

Juros de recursos de outras instituições de crédito   
 

  Recursos de instituições de crédito no país 410 1.067

 410 1.067
   

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura, de acordo com os prazos residuais 
de vencimento:

 31.12.2008 31.12.2007

Até 3 meses - -

De 3 meses a 1 ano 11.225 78.000

 11.225 78.000

10.  Responsabilidades Representadas por Títulos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, o montante da rubrica do passivo “Responsabilidades representados por 
títulos” detalha-se da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Dívida emitida

  Obrigações 154.750 46.750

Juros de responsabilidades representadas
por títulos sem carácter subordinado 898 605

 155.648 47.355

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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O detalhe da rubrica “Responsabilidades representadas por títulos” em 31 de Dezembro de 2008 é como segue:

desCrIçãO vAlOr remuNerAçãO
 reemBOlsO e

 
NOmINAl

  PAgAmeNtO
   de JurOs

Emitidos em anos anteriores

Obrigações “Finibanco Holding 04/09” 9.750 A 8 de Setembro de 2009

Obrigações “Finibanco Holding 05/10 Agosto” 20.000 B 29 de Agosto de 2010

Obrigações “Finibanco Holding 05/10 Novembro” 17.000 C 29 de Novembro de 2010

Emitidos no exercício 

Obrigações “Finibanco Holding 08/11 Junho” 45.000 D 19 de Junho 2011

Obrigações “Finibanco Holding 08/13 Novembro” 35.000 E 28 de Novembro de 2013

Obrigações “Finibanco Holding 08/14 Dezembro” 28.000 F 31 de Dezembro de 2014

 154.750    

A - A taxa de juro é a correspondente à “Euribor  de 12 meses” 

reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 

contagem  de juros acrescida de 0,5%.

 
B - A taxa de juro é a correspondente à “Euribor  de 12 meses” 

reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 

contagem  de juros acrescida de 0,5%.

C - A taxa de juro é a correspondente à “Euribor  de 12 meses” 

reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 

contagem  de juros acrescida de 0,5%.

D - O 1º cupão tem uma taxa fixa de 6%. Para os restantes 

cupões, a taxa de juro será a correspondente à “Euribor  de 6 

meses” reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início 

da contagem  de juros, acrescida de 0,75%.

E - A taxa de juro é a correspondente à “Euribor  de 6 meses” 

reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 

contagem  de juros, acrescida de 1,5%.

F - A taxa de juro é a correspondente à “Euribor  de 6 meses” 

reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 

contagem  de juros, acrescida de 1,5%.

11.  Passivos por impostos correntes 

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 de “Passivos por impostos correntes” são detalhados como a seguir 
se demonstra:

 31.12.2008 31.12.2007

Passivos por impostos correntes

IRC a pagar - 1.249

 - 1.249 
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12.  Passivos por impostos diferidos 

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 de “Passivos por impostos diferidos” são detalhados como a seguir 
se demonstra:

13.  Outros Passivos

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

14.  Capital

Em 31 de Dezembro de 2008, o capital subscrito do Finibanco 
Holding ascende a m.Euros 115.000 e encontra-se integralmente 
realizado, sendo constituído por 115.000.000 acções de valor 
nominal de 1 Euro.

Em 31 de Dezembro de 2008, a VIC, S.G.P.S., S.A. detinha 67,08% 
das acções representativas do capital social do Finibanco Holding. 

Esta entidade é detida em 71,53% pela APCL, SPGS, S.A. entidade 
com controlo final do Grupo.

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

Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações 
convertíveis nem títulos ou direitos similares.

 31.12.2008 31.12.2007

Credores e outros recursos

Sector Público Administrativo 14 51

Juros, dividendos e outras remunerações de capital a pagar 8 6

Credores diversos 

Credores por fornecimento de bens 4 10

Outros credores 523 30

 549 97

Encargos a pagar  

Outros encargos a pagar 49 48

Receitas com rendimento diferido  
Outras receitas com rendimento referido 14 13

Outras contas de regularização 22 22

 634 180

 31.12.2008  31.12.2007

 Activo Passivo Activo Passivo 
    

Instrumentos financeiros 288 - 1.315 -
Activos tangíveis - 710 - 1.479

 288 710 1.315 1.479

Impostos diferidos líquidos  422  164
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 31.12.2008 31.12.2007

Juros e rendimentos similares de: 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 299 103

Aplicações em instituições de crédito - 418

Outros activos financeiros  

Activos detidos para negociação 27 -

Activos disponíveis para venda 300 29

Devedores e outras aplicações 330 -

Outros juros e rendimentos similares - 223

 956 773

Juros e encargos similares de:   

Recursos de instituições de crédito 4.405 1.068

Responsabilidades representadas por títulos sem 

carácter subordinado 4.126 2.112

Passivos financeiros de negociação 1 -

Outros Juros e encargos similares 15 -

 8.547 3.180

Rendimentos provenientes de:   

Activos disponíveis para venda 2.272 -

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos 7.310 16.640

 9.582 16.640

 1.991 14.233

15.  Dividendos

No exercício de 2008 foram pagos dividendos relativos aos 
resultados do exercício anterior no montante de m.Euros 9.775, 
que corresponderam a Euros 0,085 por acção (m.Euros 7.500 e 
Euros 0,065 por acção no exercício de 2007).

16.  Margem Financeira 

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a margem financeira 
detalha-se da seguinte forma:
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17.  Rendimentos e Encargos de e com Serviços e Comissões

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a rubrica “Rendimentos e encargos de e com serviços e comissões” detalha-se da seguinte forma:

18.  Resultados de Activos e Passivos avaliados 
ao Justo Valor através de Resultados

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a rubrica “Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados” detalha-se 
da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Rendimentos de serviços e comissões por:

Operações sobre instrumentos financeiros - -

 - -

Encargos com serviços e comissões por:   

Garantias recebidas 5 4

Serviços bancários prestados por terceiros 232 76

Operações realizadas por terceiros 124 188

Outras comissões pagas 20 24

 381 292

 (381) (292)

 31.12.2008 31.12.2007

Ganhos em:

Activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados 

  Instrumentos derivados 509 84

 509 84

Perdas em:

Activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados

  Instrumentos derivados 638 -

 638 -

 (129) 84
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19.  Resultados de Activos 
e Passivos Disponíveis Para Venda 

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a rubrica “Resultados de activos e passivos disponíveis para venda” detalha-se da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Ganhos em: 

Activos financeiros detidos venda

  Instrumentos de capital 5.506 83

 5.506 83

Perdas em: 

Activos financeiros detidos para venda

   Instrumentos de capital 10.978 -

 10.978 -

 (5.472) 83

20. Outros Resultados de Exploração 

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a rubrica “Outros resultados de exploração” detalha-se da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Ganhos em: 

Rendas de locação operacional 890 857

Ganhos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - 713

Outros ganhos e rendimentos operacionais 

  Outros 2 3

 892 1.573

Perdas em: 

Outros impostos 267 85

Quotizações e donativos - 1

Outros encargos e gastos operacionais  

  Outros 2 39

 269 125

 623 1.448
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21.  Custos com o Pessoal

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a rubrica “Custos com o pessoal” detalha-se da seguinte forma:

22.  Gastos Gerais Administrativos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a rubrica “Gastos gerais administrativos” detalha-se da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Remunerações:
  Dos órgãos de gestão e fiscalização 150 25

Encargos Sociais obrigatórios  
  Encargos relativos a remunerações 23 5

 173 30

 31.12.2008 31.12.2007

Com fornecimentos:
Material de consumo corrente - 1

 - 1

Com serviços:
Publicidade e edição de publicações 2 4

Serviços especializados 227 217

 229 221

 229 222
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PerdAs POr ImPArIdAde
 sAldOs 

dOtAções utIlIzAções
 

ANulAções/
 sAldOs 

 em   
rePOsIções

 em
 31.12.07    31.12.08  
  

Activos financeiros disponíveis para venda  (Nota 5) - 48.397 - - 48.397

Devedores e outras aplicações  (Nota 8) 34 - - - 34

Investimentos em filiais, associadas e 1.505 123 - - 1.628
empreendimentos conjuntos (Nota 7)

 1.539 48.520 - - 50.059

23.  Imparidade

O detalhe da rubrica imparidade, em 31 de Dezembro de 2008 e de 2007, bem como o movimento ocorrido no exercício de 2008, era 
como a seguir se mostra.

24. Impostos Correntes  

A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à taxa efectiva no exercício de 2008 e 2007 pode ser 
explicada como a seguir se demonstra:

 31.12.2008 31.12.2007

Imposto corrente:

1. Resultado antes de impostos  (52.357) 15.037

2. Taxa legal de imposto (IRC+Derrama) 26,50% 26,50%

3. Carga fiscal normal (1*2) - 3.985

4. Efeito fiscal de gastos que não são dedutíveis

4.1. Reintegrações não aceites 26 25

4.2. Provisões não dedutíveis 123 23

4.3. Mais valias fiscais 358 358

4.4. Imputação de lucros de sociedades não residentes - -

4.5. Encargos financeiros com aquisição de participações 7.180 2.200

4.6. Imparidade títulos disponíveis para venda 48.397 -

4.7. Menos-valias efectivas títulos disponíveis para  
venda detidos à mais de um ano 9.271 -

4.8. Outros custos não dedutíveis 2 37

5. Efeito fiscal de rendimentos que não são tributáveis 

5.1. Redução de provisões não tributadas - -

5.2. Rendimentos nos termos do artigo 46º (9.280) (16.640)

5.3. Outros proveitos não tributados (1) (3)

6. Matéria colectável (1+4+5) 3.719 1.037

7.  Imposto total (6*2) 986 275

8. Taxa efectiva (7/1) - 1,83%
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“De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão 
sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais 
durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança 
Social). Quando haja lugar a prejuízos fiscais em sede de Imposto 
sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC), o período a 
considerar é de seis anos. 

Adicionalmente, de acordo com o artigo 58º do Código do 
IRC, a Direcção Geral dos Impostos poderá efectuar as correcções 
que considere necessárias para a determinação do lucro tributável 

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

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

25.  Rubricas Extrapatrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 o detalhe das rubricas extrapatrimoniais é como segue:

 31.12.2008 31.12.2007

Garantias prestadas:

Garantias pessoais/institucionais 4.552 3.513

 4.552 3.513

Garantias recebidas:

Garantias pessoais/institucionais 953 776

 953 776

Operações cambiais e instrumentos derivados:

Operações de swap – negociação

Compra - 3.518

Venda - 3.438

 - 6.956

 5.505 11.245

26.  Relato por Segmento

Os Resultados e Activos da Sociedade referem-se exclusivamente 
à actividade de gestão de participações sociais, razão pela qual 
não se apresenta relato por segmentos. 

Substancialmente as actividades do grupo desenvolvem-se em 

Portugal pelo que também não se considera relevante apresentar 
o reporte por segmento geográfico.

27.  Partes Relacionadas

A lista de partes relacionadas apresenta-se como segue: 

ACCIONIstAs

ÁLVARO PINHO COSTA LEITE – Accionista com controlo final

MARIA AUGUSTA RESENDE COSTA LEITE - Accionista com controlo final

APCL FINANCEIRA - SGPS, LDA- Entidade com controlo final

VIC (SGPS), S.A. – Empresa mãe
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memBrOs dO CONselHO de AdmINIstrAçãO

Álvaro Pinho Costa Leite

Humberto Costa Leite

Artur Jesus Marques

Armando Esteves

Joaquim Mendes Cardoso

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

Arlindo Costa Leite

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Carlos Manuel Marques Martins

Fernando da Rocha e Costa

emPresAs suBsIdIárIAs e AssOCIAdAs dO gruPO FINIBANCO / APCl

Fini International Luxembourg S.A.

Finibanco Vida-Companhia Seguros Vida,S.A.

Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Finimóveis Sociedade Imobiliária 
de Serviços Auxiliares,S.A.

Finisegur-Sociedade Mediadora Seguros,S.A.

Finivalor-Sociedade Gestora Fundos Mobiliários,S.A.

Finibanco, S.A. - Angola

Finibanco, S.A.

Prio – SGPS, S.A.

Lestinvest, SGPS S.A.

Obol Invest Kft

Iberpartners Cafés – SGPS, S.A.

Ferreiros & Almeida - Ges Com Ben Im, S.A.

S.A.f - Imobiliária, S.A.

Sogiporto-Gestão Imobiliária, S.A.

Sogileça - Gestão Imobiliária, Lda

Sogibraga - Gestão Imobiliária, Lda

Lameira - Imobiliária, Lda

Estia SGPS

Vic Beteiligungsverwaltungs GmbH

Rosud Srl

Mamaia Invesments, Srl.

sOCIedAdes ONde ACCIONIstAs e memBrOs dA AdmINIstrAçãO têm INFluêNCIA sIgNIFICAtIvA

Empicaima-Construções, S.A.

Global Dis-Distribuição Global Materiais,S.A.

Imobiliária da Cavada, Lda.

Imocambra - Gestão Imobiliária, S.A.

Maitex – Industria Textil, S.A.

Martifer Retail

Oppa - Investimentos Imobiliários, S.A.

Pedral – Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. 

Predicaima - Comércio Imobiliário, S.A.

Promoquatro-Investimentos Imobiliários, Lda

Sitape - Indústria Metalúrgica, S.A.

Sogicaima-Gestão Imobiliária, S.A.

Stocktrans - Logística Transportes, Lda

Vicaima - Puertas Y Derivados, S.L.

Vicaima - Türenwerk Handels GmbH

Vicaima Beteiligungsverwaltungs GmbH

Vicaima Finance - SGPS, Lda

Vicaima Invest - SGPS, Lda

Vicaima Investiments Limited

Vicaima Madeiras (SGPS), S.A.

Vicaima Participa - SGPS, Lda

Vicaima, Limited

Vicaima/Cifial, Ace

Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

Pegalgo Imobiliária, S.A.

Grupo Martifer
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FuNdO de PeNsões de COlABOrAdOres dO gruPO FINIBANCO

Fundo de Pensões FNB – Gerido por CGD Pensões

Em 31 de Dezembro de 2008, o montante global dos activos, passivos, rendimentos, encargos e responsabilidades extrapatrimoniais 
relativos a operações realizadas com partes relacionadas, de acordo com a IAS 24,têm a seguinte composição:
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ACCIONIstAs

  
memBrOs dO emPresAs

  sOCIedAdes ONde  FuNdO de  

tOtAl
  

CONselHO de suBsIdIárIAs e
 ACCIONIstAs e PeNsões de  

AdmINIstrAçãO e AssOCIAdAs
 memBrOs de COlABOrAdOres    AdmINIstrAçãO dO gruPO    têm INFluêNCIA FINIBANCO    sIgNIFICAtIvA  

ACTIVOS      

Activos disponíveis para venda - - 4.856 - - 4.856

Activos financeiros - - 9.747 - - 9.747

Outros activos - - 32.691 - - 32.691

Total - - 47.294 - - 47.294

PASSIVOS      

Passivos financeiros - - 164.240 - - 164.240

Depósitos - - - - - -

Total - - 164.240 - - 164.240

PROVEITOS      

Juros e rendimentos similares - - 929 - - 929

Rendimento com serviços e comissões - - 8.200 - - 8.200

Total - - 9.129 - - 9.129

CuSTOS      

Juros e encargos similares - - 8.238 - - 8.238

Outros Custos - - 197 - - 197

Total - - 8.435 - - 8.435

ExTRAPATRIMONIAIS      

Garantias e avales - - - - - -

Garantias Recebidas - - 953 - - 953

Total - - 953 - - 953

     Mil Euros



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     133

Anexo I

Os Activos financeiros correspondem a Depósitos que são 
remunerados a taxas consideradas de mercado.

Os Outros activos correspondem a prestações acessórias 
no montante de m.Euros 24.965 não são remunerados, e os 
Suprimentos no montante de m.Euros 6.600 são remunerados a 
taxa variável acrescida de spread considerado de mercado.

Não foram registadas quaisquer provisões ou imparidade para 
os activos sobre parte relacionadas.

Os passivos financeiros incluem m.Euros 152.082 de 

empréstimos obrigacionistas e financiamentos à tesouraria no 
montante de m.Euros 11.635. A remuneração paga por estes 
recursos é considerada a preços de mercado.

28.  Justo Valor dos Instrumentos 
Financeiros

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

31.12.2007  JustO vAlOr       

 COtAçãO  téCNICA de CustO de  
 em BOlsA NAv* vAlOrIzAçãO AQuIsIçãO tOtAl  
  
ACTIVOS

Activos financeiros detidos para negociação _ _ 84 _ 84

Activos financeiros detidos para venda 65.771 5.007 _ 45 70.823

*NAV - Net Assets Value.

31.12.2008  JustO vAlOr       

 COtAçãO  téCNICA de CustO de  
 em BOlsA NAv* vAlOrIzAçãO AQuIsIçãO tOtAl  

  
ACTIVOS

Activos financeiros detidos para venda 33.704 4.660 _ 1.010 39.374
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O justo valor dos instrumentos financeiros segue as políticas 
contabilísticas definidas no ponto 2.3. do anexo às demonstrações 
financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2008.

Para os instrumentos considerados na coluna ao custo de 
aquisição não foi possível determinar valorizações fiáveis.

Ao contrário do que se verificou em 31 de Dezembro de 2007 
em 31 de Dezembro de 2008 não existem activos financeiros 
valorizados através de técnicas de valorização.

As técnicas de valorização dos instrumentos financeiros e de 
negociação e ao justo valor através de resultados baseiam-se no 
cálculo do valor presente dos fluxos futuros. 

O desconto dos cash-flows futuros baseia-se na curva de cupão 
zero que não é mais que uma estimativa da Estrutura Temporal 
de Taxas de Juros. 

As taxas de juro utilizadas para apuramento da curva de 
taxa de juro designada de cupão zero com referência a 31 de 
Dezembro de 2007, para o Euro são as seguintes:

  PrAzO tAxA  PrAzO tAxA

 3m 3 meses 4,687% 6y 6 anos 4,517%

 6m 6 meses 4,772% 7y 7 anos 4,565%

 9m 9 meses 4,692% 8y 8 anos 4,610%

 1y 1 ano 4,595% 9y 9 anos 4,650%

 2y 2 anos 4,401% 10y 10 anos 4,686%

 3y 3 anos 4,385% 15y 15 anos 4,801%

 4y 4 anos 4,419% 20y 20 anos 4,835%

 5y 5 anos 4,467% 30y 30 anos 4,780%

A essa curva é adicionado um “spread” considerado adequado às 
características de cada emissão e os indicadores observáveis no 
mercado.

Para os instrumentos mais complexos, incorporados nos 
produtos estruturados, foram utilizados os seguintes modelos de 
valorização: Black, Black-Scholes, Hull & White e simulações de 
Monte Carlo dos processos log-normais dos activos subjacentes.

29. Eventos Subsequentes

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

30. Normas e interpretações recentemente 
emitidas que ainda não estão em vigor 

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB) e adoptadas 
pela União Europeia, mas que ainda não entraram em vigor e que o 
Finibanco Holding ainda não aplicou antecipadamente na elaboração 
das suas demonstrações financeiras, podem ser analisadas como 
segue:

IAS 1 (Alterada)
Apresentação das Demonstrações financeiras
O IASB emitiu em Setembro de 2007, a IAS 1 – Apresentação 
das Demonstrações Financeiras alterada com data efectiva 
de aplicação obrigatória em 1 de Janeiro de 2009, sendo a sua 
adopção antecipada permitida. 

Alterações face ao actual texto da IAS 1:
A apresentação da demonstração da posição financeira 

(formalmente balanço) é requerida para o período corrente e 
comparativo. De acordo com a IAS 1 alterada, a demonstração 
da posição financeira deverá ser também apresentada para o início 
do período comparativo sempre que uma entidade reexpresse os 
comparativos decorrente de uma alteração de política contabilística, 
de uma correcção de um erro, ou a de uma reclassificação de um item 
nas demonstrações financeiras. Nestes casos, três demonstrações da 
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posição financeira serão apresentadas, comparativamente às outras 
duas demonstrações requeridas. 

Na sequência das alterações impostas por esta norma os 
utilizadores das demonstrações financeiras poderão mais 
facilmente distinguir as variações nos capitais próprios do 
Finibanco Holding decorrentes de transacções com accionistas, 
enquanto accionistas (ex. dividendos, transacções com acções 
próprias) e transacções com terceiras partes, ficando estas 
resumidas na demonstração de “comprehensive income”. 

Face à natureza destas alterações (divulgações) o impacto 
previsto no Finibanco Holding será exclusivamente ao nível da 
apresentação, não tendo no entanto, a 31 de Dezembro de 2008, 
sido ainda determinado o exacto teor de tais alterações. 

IAS 23 (Alterada)
Custos de Empréstimos Obtidos
O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em 
Março de 2007, a IAS – 23 Custos de Empréstimos Obtidos 
alterada, com data efectiva de aplicação obrigatória em 1 de 
Janeiro de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta norma define que os custos de empréstimos obtidos 
directamente atribuíveis ao custo de aquisição, construção ou 
produção de um activo (activo elegível) são parte integrante do 
seu custo. Assim, a opção de registar tais custos directamente nos 
resultados é eliminada. O Finibanco Holding não espera qualquer 
impacto da introdução desta alteração.

IAS 32 (Revista) 
Instrumentos financeiros: Apresentação – 
Instrumentos financeiros remíveis e obrigações 
resultantes de liquidação 
O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu em 
Fevereiro de 2008 a IAS 32 (Revista) – Instrumentos Financeiros: 
Apresentação – Instrumentos financeiros com opção de venda 
(“puttable instruments”) e obrigações resultantes de liquidação, 
que é de aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2009.

De acordo com os requisitos actuais da IAS 32, se puder ser 
exigido a um emissor o pagamento em dinheiro ou outro activo 
financeiro em troca pela remissão ou recompra do instrumento 
financeiro, o instrumento é classificado como um passivo 
financeiro. Como resultado desta revisão alguns instrumentos 
financeiros que cumprem actualmente com os requisitos 
da definição de passivo financeiro serão classificados como 
instrumentos de capital se (i) representarem um interesse residual 
nos activos líquidos de uma entidade, (ii) fizerem parte de uma 
classe de instrumentos subordinados a qualquer outra classe 

de instrumentos emitidos pela entidade, e (iii) caso todos os 
instrumentos desta classe tenham os mesmos termos e condições. 
Foi também efectuada uma alteração à IAS 1 Apresentação das 
Demonstrações Financeiras para adicionar um novo requisito 
de apresentação dos instrumentos financeiros remíveis e das 
obrigações resultantes da liquidação.

O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos 
decorrentes da adopção desta norma.

IFRS 1 (alterada)
Adopção pela primeira das normas internacionais 
de relato financeiro vez e IAS 27 – Demonstrações 
financeiras consolidadas e separadas
As alterações ao IFRS 1 Adopção pela primeira vez das normas 
internacionais de relato financeiro e ao IAS 27 Demonstrações 
financeiras consolidadas e separadas são efectivas a partir de 1 de 
Janeiro de 2009.

Estas alterações vieram permitir que as entidades que estão a 
adoptar as IFRS pela primeira vez na preparação das suas contas 
individuais, adoptem como custo contabilístico (deemed cost) dos 
seus investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos 
e associadas, o respectivo justo valor na data da transição para os 
IFRS ou o valor de balanço determinado com base no referencial 
contabilístico anterior.

O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos 
decorrentes da adopção desta norma.

IFRS 2 (Alterada) 
Pagamento em Acções: Condições de aquisição
Esta alteração ao IFRS 2 permitiu clarificar que (i) as condições 
de aquisição dos direitos inerentes a um plano de pagamentos 
com base em acções limitam-se a condições de serviço ou de 
performance e que (ii) qualquer cancelamento de tais programas, 
quer pela entidade quer por terceiras partes, têm o mesmo 
tratamento contabilístico.

O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos da 
introdução da alteração desta norma.

IFRS 8
Segmentos Operacionais
O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu em 
30 de Novembro de 2006 a IFRS 8 – Segmentos operacionais, 
tendo sido aprovada pela Comissão Europeia em 21 de Novembro 
de 2007. Esta norma é de aplicação obrigatória para exercícios a 
começar ou a partir de 1 de Janeiro de 2009.
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A IFRS 8 – Segmentos Operacionais define a apresentação 
da informação sobre segmentos operacionais de uma entidade 
e também sobre serviços e produtos, áreas geográficas onde a 
entidade opera e os seus maiores clientes. Esta norma específica 
como uma entidade deverá reportar a sua informação nas 
demonstrações financeiras anuais, e como consequência alterará 
a IAS 34 – Reporte financeiro interino, no que respeita à 
informação a ser seleccionada para reporte financeiro interino. 
Uma entidade terá também que fazer uma descrição sobre a 
informação apresentada por segmento nomeadamente resultados 
e operações, assim como uma breve descrição de como os 
segmentos são construídos.

Face à natureza destas alterações (divulgações) o impacto 
previsto pelo Finibanco Holding será exclusivamente ao nível da 
apresentação, não tendo no entanto, a 31 de Dezembro de 2008, 
sido ainda determinado o exacto impacto de tais alterações.

IFRIC 13  
Programas de fidelização de Clientes
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Julho de 2007, a IFRIC 13 Programas de 
Fidelização de Clientes, com data efectiva de aplicação obrigatória 
para exercícios iniciados a partir de 1 de Julho de 2008, sendo a 
sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação aplica-se a programas de fidelização de 
clientes, onde são adjudicados créditos aos clientes como parte 
integrante de uma venda ou prestação de serviços e estes poderão 
trocar esses créditos, no futuro, por serviços ou mercadorias 
gratuitamente ou com desconto. 

Face à natureza dos contratos abrangidos por esta Norma não 
se estima qualquer impacto ao nível do Finibanco Holding.

IFRIC 14 
O Limite sobre um activo de benefícios definidos, 
requisitos de financiamento mínimo e respectiva 
interacção
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Julho de 2007 a IFRIC 14 que clarifica as 
disposições da Norma Internacional de Contabilidade nº 19 no 
que respeita à mensuração de um activo de benefícios definidos, 
no contexto dos planos de benefícios definidos após a passagem 
para a reforma e para os casos em que existam requisitos de 
financiamento mínimo. Um activo de benefícios definidos é 
o excedente do justo valor dos activos do plano face ao valor 
presente da obrigação de benefícios definidos. A IAS 19 limita 
a mensuração desses activos ao valor presente de benefícios 
económicos disponíveis, quer sob a forma de reembolsos do 

plano quer de reduções em futuras contribuições para o plano, 
que podem ser afectados por requisitos de financiamento mínimo. 
A data de efectiva aplicação desta interpretação é 1 de Janeiro de 
2009 e o Finibanco Holding não espera impactos significativos 
na sua aplicação. 

Annual Improvement Project
Em Maio de 2008, o IASB publicou o Annual Improvement 
Project o qual alterou certas normas então em vigor. A data de 
efectividade das alterações varia consoante a norma em causa sendo 
a maioria de aplicação obrigatória para a Holding em 2009. 

As principais alterações decorrentes do Annual Improvement 
Project apresentam-se em seguida:

Alteração à IFRS 5 Activos não correntes detidos para venda e 
unidades operacionais em descontinuação, efectiva para exercícios 
com início a partir de 1 de Julho de 2009. Esta alteração veio esclarecer 
que a totalidade dos activos e passivos de uma subsidiária devem ser 
classificados como activos não correntes detidos para venda de acordo 
com o IFRS 5 se existir um plano de venda parcial da subsidiária 
tendente à perda de controlo. O Finibanco Holding não espera 
quaisquer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 1 Apresentação das demonstrações financeiras, 
efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2009. A alteração clarifica que 
apenas alguns instrumentos financeiros classificados na categoria 
de negociação, e não todos, são exemplos de activos e passivos 
correntes. O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos 
decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 16 Activos fixos tangíveis, efectiva a partir de 
1 de Janeiro de 2009. A alteração efectuada estabelece regras de 
classificação (i) das receitas provenientes da alienação de activos 
detidos para arrendamento subsequentemente vendidos e (ii) 
destes activos durante o tempo que medeia entre a data da cessão 
do arrendamento e a data da sua alienação. O Finibanco Holding 
não espera quaisquer impactos significativos decorrentes da 
adopção desta alteração.

Alteração à IAS 19 Benefícios dos empregados, efectiva a partir 
de 1 de Janeiro de 2009. As alterações efectuadas permitiram 
clarificar (i) o conceito de custos com serviços passados negativos 
decorrentes da alteração do plano de benefícios definidos, (ii) a 
interacção entre o retorno esperado dos activos e os custos de 
administração do plano, e (iii) a distinção entre benefícios de 
curto e de médio e longo prazo. As alterações do IAS 19 serão 
adoptadas pelo Finibanco Holding em 2009, embora não seja 
expectável que as mesmas tenham um impacto significativo nas 
suas demonstrações financeiras. 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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Alteração à IAS 20 Contabilização dos subsídios do governo e 
divulgação de apoios do governo, efectiva a partir de 1 de Janeiro 
de 2009. Esta alteração estabelece que o benefício decorrente da 
obtenção de um empréstimo do governo com taxas inferiores às 
praticadas no mercado, deve ser mensurado como a diferença 
entre o justo valor do passivo na data da sua contratação, 
determinado de acordo com o IAS 39 Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração e o valor recebido. Tal benefício 
deverá ser subsequentemente registado de acordo com o IAS 20. 
O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos decorrentes 
da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 23 Custos de empréstimos obtidos, efectiva a 
partir de 1 de Janeiro de 2009. O conceito de custos de empréstimos 
obtidos foi alterado de forma a clarificar que os mesmos devem 
ser determinados de acordo com o método da taxa efectiva 
preconizado no IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento 
e mensuração, eliminando assim a inconsistência existente entre o 
IAS 23 e o IAS 39. O Finibanco Holding não espera quaisquer 
impactos decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 27 Demonstrações financeiras consolidadas e 
separadas, efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2009. A alteração 
efectuada a esta norma determina que nos casos em que um 
investimento numa subsidiária esteja registado pelo seu justo valor 
nas contas individuais, de acordo com o IAS 39 Instrumentos 
financeiros: reconhecimento e mensuração, e tal investimento 
qualifique para classificação como activo não corrente detido para 
venda de acordo com o IFRS 5 Activos não correntes detidos 
para venda e unidades operacionais em descontinuação, o mesmo 
deverá continuar a ser mensurado no âmbito do IAS 39. Esta 
alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras do 
Finibanco Holding.

Alteração à IAS 28 Investimentos em associadas, efectiva a 
partir de 1 de Janeiro de 2009. As alterações introduzidas ao IAS 
28 tiveram como objectivo esclarecer (i) que um investimento 
numa associada deve ser tratado como um activo único para efeitos 
dos testes de imparidade a efectuar à luz do IAS 36 Imparidade 
de activos, (ii) que qualquer perda por imparidade a reconhecer 
não deverá ser alocada a activos específicos nomeadamente ao 
goodwill e (iii) que as reversões de imparidade são registadas 
como um ajustamento ao valor de balanço da associada desde 
que, e na medida em que, o valor recuperável do investimento 
aumente. O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos 
decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 38 Activos intangíveis, efectiva a partir de 
1 de Janeiro de 2009. Esta alteração veio determinar que uma 
despesa com custo diferido, incorrida no contexto de actividades 

promocionais ou publicitárias, só pode ser reconhecida em 
balanço quando tenha sido efectuado um pagamento adiantado 
em relação a bens ou serviços que serão recebidos numa data 
futura. O reconhecimento em resultados deverá ocorrer aquando 
a entidade tenha o direito ao acesso aos bens e os serviços sejam 
recebidos. Não se espera que esta alteração tenha impactos 
significativos nas contas do Finibanco Holding.

Alteração à IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento 
e mensuração, efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2009. Estas 
alterações consistiram fundamentalmente em (i) esclarecer que 
é possível efectuar transferências de e para a categoria de justo 
valor através de resultados relativamente a derivados sempre que 
os mesmos iniciam ou terminam uma relação de cobertura em 
modelos de cobertura de fluxos de caixa ou de um investimento 
líquido numa associada ou subsidiária, (ii) alterar a definição de 
instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados no 
que se refere à categoria de negociação, de forma a estabelecer 
que no caso de carteiras de instrumentos financeiros geridos 
em conjunto e relativamente aos quais exista evidência de 
actividades recentes tendentes a realização de ganhos de curto 
prazo, as mesmas devem ser classificadas como de negociação 
no seu reconhecimento inicial, (iii) alterar os requisitos de 
documentação e testes de efectividade nas relações de cobertura 
estabelecidas ao nível dos segmentos operacionais determinados 
no âmbito da aplicação do IFRS 8 Segmentos operacionais, e 
(iv) esclarecer que a mensuração de um passivo financeiro ao 
custo amortizado, após a interrupção da respectiva cobertura de 
justo valor, deve ser efectuada com base na nova taxa efectiva 
calculada na data da interrupção da relação de cobertura. O 
Finibanco Holding não espera quaisquer impactos significativos 
decorrentes da adopção desta alteração.

As normas contabilísticas e interpretações recentemente 
emitidas e ainda não adoptadas pela União Europeia e 
consequentemente que ainda não entraram em vigor podem ser 
analisadas como segue:

IAS 39 (Alterada) 
Instrumentos financeiros: reconhecimento e 
mensuração – activos e passivos elegíveis para 
cobertura
O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu uma 
alteração ao IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento e 
mensuração – activos e passivos elegíveis para cobertura a qual é 
de aplicação obrigatória a partir de 1 de Julho de 2009. 

Esta alteração clarifica a aplicação dos princípios existentes que 
determinam quais os riscos ou quais os cash flows elegíveis de 
serem incluídos numa operação de cobertura. 



138    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

O Finibanco Holding  não espera quaisquer impactos significativos 
decorrentes da adopção desta norma.

IFRS 3 (revista) 
Concentrações de actividades empresariais e IAS 27 
(alterada) Demonstrações financeiras consolidadas e 
separadas
O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu 
em Janeiro de 2008, a IFRS 3 (Revista) - Concentrações 
de Actividades empresariais, com data efectiva de aplicação 
obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Julho de 
2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Os principais impactos das alterações a estas normas 
correspondem: (i) ao tratamento de aquisições parciais, em que 
os interesses sem controlo (antes denominados de interesses 
minoritários) poderão ser mensurados ao justo valor (o que 
implica também o reconhecimento do goodwill atribuível aos 
interesses sem controlo) ou como parcela atribuível aos interesses 
sem controlo do justo valor dos activos líquidos adquiridos (tal 
como actualmente requerido); (ii) aos step acquisition em que 
as novas regras obrigam, aquando do cálculo do goodwill, à 
reavaliação, por contrapartida de resultados, do justo valor de 
qualquer interesse sem controlo detido previamente à aquisição 
tendente à obtenção de controlo; (iii) ao registo dos custos 
directamente relacionados com uma aquisição de uma subsidiária 
que passam a ser directamente imputados a resultados; (iv) aos 
preços contingentes cuja alteração de estimativa ao longo do 
tempo passa a ser registada em resultados e não afecta o goodwill 
e (v) às alterações das percentagens de subsidiárias detidas que 
não resultam na perda de controlo as quais passam a ser registadas 
como movimentos de capitais próprios.

Adicionalmente, das alterações ao IAS 27 resulta ainda que 
as perdas acumuladas numa subsidiária passarão a ser atribuídas 
aos interesses sem controlo (reconhecimento de interesses sem 
controlo negativos) e que, aquando da alienação de uma subsidiária, 
tendente à perda de controlo qualquer interesse sem controlo retido 
é mensurado ao justo valor determinado na data da alienação.

O Finibanco Holding não espera quaisquer impactos 
significativos decorrentes da adopção desta norma.

IFRIC 15
Acordos para construção de imóveis
O IFRIC 15 Acordos para construção de imóveis, entra em vigor 
para exercícios iniciados a partir de 1 de Janeiro de 2009.

Esta interpretação contém orientações que permitem 
determinar se um contracto para a construção de imóveis se 

encontra no âmbito do IAS 18 Reconhecimento de proveitos ou 
do IAS 11 Contratos de construção, sendo expectável que a IAS 
18 seja aplicável a um número mais abrangente de transacções.

IFRIC 16
Cobertura de um investimento numa operação em 
moeda estrangeira
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Julho de 2008, a IFRIC 16 – Cobertura de 
um investimento numa operação em moeda estrangeira, com 
data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios iniciados a 
partir de 1 de Outubro de 2008, sendo a sua adopção antecipada 
permitida. 

Esta interpretação visa clarificar que:

A cobertura de um investimento numa operação em moeda 
estrangeira poder ser aplicada apenas a diferenças cambiais decorrentes 
da conversão das demonstrações financeiras das subsidiárias na sua 
moeda funcional para a moeda funcional da casa-mãe e apenas por 
um montante igual ou inferior ao activo líquido da subsidiária;o 
instrumento de cobertura pode ser contratado por qualquer entida 
do Finibanco Holding, excepto pela entidade que está a ser objecto 
de cobertura; eaquando da venda da subsidiária objecto de cobertura, 
o ganho ou perda acumulado referente à componente efectiva da 
cobertura é reclassificado para resultados.

Esta interpretação permite que uma entidade que utiliza o método 
de consolidação em escada, escolha uma política contabilística 
que permita a determinação do ajustamento de conversão cambial 
acumulado que é reclassificado para resultados na venda da subsidiária, 
tal como faria se o método de consolidação adoptado fosse o método 
directo. Esta interpretação é de aplicação prospectiva. 

O Finibanco Holding não espera que esta interpretação tenha 
um impacto nas suas demonstrações financeiras.

IFRIC 17  
Distribuições em espécie a accionistas
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Novembro de 2008, a IFRIC 17 – 
Distribuições em espécie a accionistas, com data efectiva de 
aplicação obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 de 
Julho de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação visa clarificar o tratamento contabilístico 
das distribuições em espécie a accionistas. Assim, estabelece que 
as distribuições em espécie devem ser registadas ao justo valor 
sendo a diferença para o valor de balanço dos activos distribuídos 
reconhecida em resultados aquando da distribuição.

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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O Finibanco Holding não espera que esta interpretação tenha 
um impacto nas suas demonstrações financeiras.
 
IFRIC 18
Transferências de activos de clientes 
O International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC), emitiu em Novembro de 2008, a IFRIC 
18 – Transferências de activos de clientes, com data efectiva de 
aplicação obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 de 
Julho de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação visa clarificar o tratamento contabilístico de 
acordos celebrados mediante os quais uma entidade recebe activos 
de clientes para sua própria utilização e com vista a estabelecer 
posteriormente uma ligação dos clientes a uma rede ou conceder aos 
Clientes acesso contínuo ao fornecimento de bens ou serviços.

A Interpretação clarifica:

• as condições em que  um  activo se encontra no âmbito desta 
interpretação;
• o reconhecimento do activo e a sua mensuração inicial;
• a identificação dos serviços identificáveis (um ou mais serviços 
em troca do activo transferido);
• o reconhecimento de proveitos;
• a contabilização da transferência de dinheiro por parte de  
Clientes.

O Finibanco Holding não espera que esta interpretação tenha 
um impacto nas suas demonstrações financeiras.

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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     vAlOr

NAturezA e esPéCIe dOs títulOs QuANtIdAde vAlOr médIO de  vAlOr de  vAlOr de BAlANçO

   NOmINAl AQuIsIçãO COtAçãO   BrutO líQuIdO

ACTIVOS fINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

EMITIDOS POR RESIDENTES

Instrumentos de Dívida
FNB Indices Estrategicos 07/15 1ªSerie Ob.Cx.Sub.  60.266 EUR 50,00 50,00 39,91 2.405.261,89 2.405.261,89
FNB Indices Estrategicos 07/15 2ªSerie Ob.Cx.Sub.  3.400 EUR 50,00 50,00 39,98 135.943,04 135.943,04
FNB Indices Estrategicos 07/15 3ªSerie Ob.Cx.Sub.  20.790 EUR 50,00 50,00 39,98 831.251,71 831.251,71
FNB Grandes Empresas 07/16 1ªSerie Ob.Cx.Sub.  27.674 EUR 50,00 50,00 42,89 1.187.049,71 1.187.049,71
FNB Grandes Empresas 07/16 2ªSerie Ob.Cx.Sub.  2.500 EUR 50,00 50,00 39,98 99.958,12 99.958,12

        
Instrumentos de Capital        

Martifer - SGPS, S.A.  371.737 EUR 0,50 8,31 3,76 3.088.876,24 1.397.731,12
REN - Redes Electricas Nacionais  160 EUR 1,00 3,00 2,835 479,45 453,60
Sonae SGPS      10.000.000 EUR 1,00 1,88 0,437 18.790.980,09 4.370.000,00
Cofina SGPS  103.631 EUR 0,25 1,81 0,45 187.261,29 46.633,95
Galp Energia Nom. 3.500.000 EUR 1,00 15,43 7,18 54.007.500,00 25.130.000,00
Sonae Capital  950.113 EUR 1,00 1,91 0,44 1.814.715,83 418.049,72
PME INVESTS  1.000 EUR 5,00 4,99 - 4.987,98 4.987,98
PME INOV CAPITAL  1.000 EUR 4,99 4,99 - 4.987,98 4.98,98
IBERPARTNERS CAFES SGPS  35.000 EUR 1,00 1,00 - 35.000,00 35.000,00
IBERPARTNERS CAFES SGPS
Prestações Suplementares  - EUR - - - 965.000,00 965.000,00

        
EMITIDOS POR NÃO RESIDENTES        
Instrumentos de Capital        

Vallourec  23.473 EUR 4,00 140,75 81,00 3.303.824,75 1.901.313,00
Petrobras S.A. - ADR  25.000 USD  50,52 24,49 907.559,45 439.929,58

        
       87.770.637,53 39.373.551,40
INVESTIMENTOS EM fILIAIS, ASSOCIADAS 

E EMPREENDIMENTOS  CONJuNTOS

 EMITIDOS POR RESIDENTES        

Investimentos em filiais        
Finicrédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 30.000.000 EUR 1,00 1,12 - 33.626.640,45 33.626.640,45
Finibanco, S.A.  120.000 EUR 1,00 1,00 - 119.993.989,49 119.993.989,49
Finimóveis - Sociedade Imobiliária
de Serviços Auxiliares, S.A.  50.000 EUR 5,00 53,12 - 2.656.098,80 1.369.098,80
Finivalor - Sociedade Gestora de
Fundos Mobiliários, S.A.  310.000 EUR 5,00 4,99 - 1.546.634,12 1.546.634,12
Finisegur - Sociedade Mediadora de Seguros, S.A.  10.000 EUR 5,00 16,00 - 160.000,00 160.000,00
Finibanco Vida - Comp.de Seguros de Vida, S.A.  7.500.000 EUR 1,00 1,00 - 7.500.000,00 7.500.000,00
Lestinvest SGPS, S.A. 4.242.080 EUR 1,00 1,00 - 4.242.080,00 4.242.080,00

        
Investimentos em associadas        

NAVISER - Transportes Marítimos Internacionais S.A.  30.000 EUR 4,99 4,99 - 149.639,37 0,00
Pinto & Bulhosa  64.018 EUR 4,99 2,99 - 191.563,33 0,00
PRIO-SGPS, S.A.  1.000.000 EUR 1,00 1,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00
PRIO-SGPS, S.A. Prestações Suplementares  - EUR - - - 24.000.000,00 24.000.000,00

        
EMITIDOS POR NÃO RESIDENTES        

Investimentos em filiais        
FINI International Luxembourg, S.A.  35.000 EUR 1,00 83,77 - 2.932.000,00 2.932.000,00
Finibanco Angola  610.000 AKZ 740,00 7,50 - 4.576.731,35 4.576.731,35

       202.575.376,92 200.947.174,22

tOtAl       290.346.014,44 240.320.725,61

(Euros)

Inventário de Títulos e de Participações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2008

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOA TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS
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Acreditamos 
que a diferenciação 
da oferta assenta 
na qualidade 
e na personalização 
do serviço, aspectos 
que valorizamos 
mais do que 
a dimensão.
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Balanço Consolidado a 31 de Dezembro de 2008

PAssIvO e CAPItAl NOtAs /  31.12.2008 31.12.2007
 QuAdrOs   
 ANexOs

Recursos de bancos centrais 19 60.008 0

Passivos financeiros detidos para negociação 20 29.975 31.232

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 21 150.813 163.522

Recursos de outras instituições de crédito 22 122.631 132.326

Recursos de clientes e outros empréstimos 23 2.218.964 2.030.863

Responsabilidades representadas por títulos 24 15.271 216

Passivos financeiros associados a activos transferidos 25 237.736 248.802

Provisões 26 1.480 1.969

Provisões técnicas 27 25.544 14.529

Passivos por impostos correntes 28 257 8.697

Passivos por impostos diferidos 29 1.602 1.081

Outros passivos subordinados 30 26.057 654

Outros passivos 31 46.236 45.110

   Credores por seguro directo e resseguro  145 121

   Outros passivos  46.091 44.989

Total de Passivo  2.936.574 2.679.001

Capital 32 115.000 115.000

Prémios de emissão  15.000 15.000

Reservas de reavaliação  (3.161) 15.727

Outras reservas e resultrados transitados  59.168 44.561

Resultado do exercício  (57.545) 25.608

Interesses minoritários 33 17.520 2.717

Total de Capital  145.982 218.613

total de Passivo + Capital  3.082.556 2.897.614

(Montantes expressos em milhares de Euros)

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2008

A TÉCNICA OfICIAL dE CONTAS                  O CONSELhO dE AdMINISTRAÇÃO

  31.12.2008         31.12.2007   

ACtIvO
 NOtAs /  vAlOr ANtes PrOvIsões vAlOr QuAdrOs PrOvIsões,  ImPArIdAde e líQuIdO

 
 ANexOs ImPArIdAde e AmOrtIzAções  AmOrtIzAções  

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 3 124.701 0 124.701 86.621

Disponibilidades em outras instituições de crédito 4 66.904 0 66.904 56.284

Activos financeiros detidos para negociação 5 9.463 0 9.463 80.406

Outros activos financeiros ao justo valor 
através de resultados 6 37.048 0 37.048 0

Activos financeiros disponíveis para venda 7 101.686 0 101.686 151.373

Aplicações em instituições de crédito 8 25.570 0 25.570 94.415

Crédito a clientes 9 e 45 2.528.088 78.766 2.449.322 2.197.571

Investimentos detidos até à maturidade 10 5.158 0 5.158 0

Derivados de cobertura  0 0 0 0

Activos não correntes detidos para venda 11 28.934 0 28.934 46.161

Outros activos tangíveis 12 121.241 58.040 63.201 58.303

Activos intangíveis 13 17.915 13.602 4.313 3.642

Investimentos em associadas e filiais excluídas 
da consolidação 14 e 45 23.444 341 23.103 0

Activos por impostos correntes 15 2.654 0 2.654 3

Activos por impostos diferidos 16 10.160 0 10.160 2.064

Provisões técnicas de resseguro cedido 17 99 0 99 0

Outros activos 18 e 45 131.140 900 130.240 120.771

   Devedores por seguro directo e resseguro  232 0 232 131

   Outros Activos  130.908 900 130.008 120.640

total de Activo  3.234.205 151.649 3.082.556 2.897.614

   31.12.2008  31.12.2007   

     ACtIvO
 NOtAs /  vAlOr ANtes PrOvIsões vAlOr QuAdrOs PrOvIsões,  ImPArIdAde e líQuIdO

 
 ANexOs ImPArIdAde e AmOrtIzAções  AmOrtIzAções 

            PAssIvO e CAPItAl
 NOtAs / 

31.12.2008  31.12.2007         QuAdrOs
 ANexOs  
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Demonstrações Financeiras Consolidadas 

Demonstração Consolidada de Resultados 
a 31 de Dezembro de 2008

ruBrICAs NOtAs 31.12.2008  31.12.2007
 QuAdrOs
 ANexOs  

Juros e rendimentos similares   231.843   193.699 

Juros e encargos similares   145.726   113.620 

Rendimentos de instrumentos de capital   6.450   2.415 

   

Margem financeira 34  92.567   82.494 

   

Rendimentos de serviços e comissões 35  27.339   28.098 

Encargos com serviços e comissões 35  6.004   6.834 

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor 
através de resultados 36 ( 25.844)  30.979   

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 37  9.298   21.890 

Resultados de reavaliação cambial   6.446  ( 2.919)

Resultados de alienação de outros activos 38  14.360   76 

Prémios líquidos de resseguro 39  14.199   15.502 

Custos com sinistros líquidos de resseguro 40  1.708   127 

Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro 41  10.719   14.523 

Outros resultados de exploração 42  19.764   22.553 

   

Produto bancário   139.698   177.189 

   

Custos com pessoal 43  61.892   57.183 

Gastos gerais administrativos 44  43.298   35.410 

Amortizações do exercício   9.495   8.308 

Provisões líquidas de reposições e anulações 26 ( 446)  1.760 

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 45  29.991   27.678 

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões 
e recuperações 45  53.742   1 

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 45 ( 919)  7.427 

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos 
(equivalência patrimonial)*  ( 207) ( 2.000)

   

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários  ( 57.562)  37.422 

   

Impostos   980   11.814 

     Correntes 46  2.523   12.915 

     Diferidos  ( 1.543) ( 1.101)

Resultado após impostos antes de interesses minoritários  ( 58.542)  25.608 

   

Interesses minoritários 33 ( 997)  0 

Resultado consolidado do exercício 47 ( 57.545)  25.608 

resultados por acção básicos (em euros)  ( 0,50) 0,23

resultados por acção diluídos (em euros)  ( 0,50) 0,23

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração Consolidada de Resultados em 31 de Dezembro de 2008

(Montantes expressos em milhares de Euros)

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOA TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

ruBrICAs
 NOtAs / 

31.12.2008  31.12.2007 QuAdrOs
 ANexOs  
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Demonstrações Financeiras Consolidadas 

Demonstração da Variação nos Capitais Próprios Consolidados (Montantes expressos em milhares de Euros)

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOA TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

      OutrAs
    

reservAs de
 reservAs   

resultAdO

  
PrémIOs de ACções

 
JustO

 de 
OutrAs resultAdOs

 
líQuIdO dO

 
INteresses

 

CAPItAl

 
emIssãO PróPrIAs

 
vAlOr

 reAvAlIAçãO 
reservAs trANsItAdOs

 
exerCíCIO

 
mINOrItárIOs

 

tOtAl

sAldOs em 31.12.2007 (EM IfRS) 115.000 15.000 0 15.727 0 49.397 (4.836) 25.608 2.717 218.613

Aplicação do Resultado líquido 
do exercício anterior          

Transferência para reservas 0 0 0 0 0 15.833 0 (15.833) 0 0

Distribuição de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 (9.775) 0 (9.775)

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

Activos financeiros disponíveis            
para venda          0

   Ganhos e perdas não realizados
   no período 0 0 0 (24.561) 0 0 0 0 0 (24.561)

Variações cambiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas por impostos diferidos          0

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

   Reversões no período 0 0 0 5.673 0 0 0 0 0 5.673

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

Resultado líquido do período 0 0 0 0 0 0 0 (57.545) 0 (57.545)

Outras variações em capital próprio  
- amortização do impacto da adopção
dos IFRS/IAS 0 0 0 0 0 (1.226) 0 0 14.803 13.577

saldos em 31.12.2008 ( em IFrs) 115.000 15.000 0 (3.161) 0 64.004 (4.836) (57.545) 17.520 145.982
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(Montantes expressos em milhares de Euros)

Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados
para o ano de 2008 

 NOtAs dez-08 dez-07

ACTIVIDADES OPERACIONAIS  
Juros e comissões recebidos  257.720 219.191 
Juros e comissões pagos  (146.801) (107.729)
Impostos pagos  (13.973) (143)
Recuperação de crédito e juros vencidos  10.003  7.160 
Fluxo das operações financeiras  (3.650) 52.365 
Pagamentos ao pessoal  (61.892) (57.183)
Outros recebimentos operacionais/ outros pagamentos operacionais  (8.006) (2.249)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos  33.401  111.412 
   
Diminuições (Aumentos) dos activos operacionais  
   Aplicações em instituições de crédito  68.633  (51.397)
   Créditos a Clientes   (289.868) (433.999)
   Activos financeiros detidos para negociação  70.943  (21.328)
   Activos financeiros disponíveis para venda  (35.124) (75.386)
   Activos não correntes detidos para venda  24.654  (28.820)
   Outros activos  (11.097) (57.587)

Fluxo líquido dos activos operacionais  (171.859) (668.517)
  
Aumentos (diminuições) dos passivos operacionais     
   Recursos de bancos centrais  60.008  -
   Recursos de outras instituições de crédito  (9.695) (34)
   Recursos de clientes e outros empréstimos  182.967  343.523 
   Passivos financeiros detidos para negociação  (1.257) 3.873 
   Passivos financeiros associados a activos transferidos  (11.066) 248.802 
   Outros passivos  39.636  19.883 

Fluxo líquido dos passivos operacionais  260.593  616.047 

Fluxos das actividades operacionais (1)  122.135  58.942 
  
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO  
Diminuições (aumentos) Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação  (24.536) (1.429)
Diminuições (aumentos) Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  (37.048) -
Diminuições (aumentos) Investimentos detidos até à maturidade  (5.158) -
Diminuições (aumentos) Outros activos tangíveis  (12.915) (10.725)
Diminuições (aumentos) Activos Intangíveis  (2.149) (2.195)

Fluxos das actividades de investimento (2)  (81.806) (14.349)
  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO  
Emissões de dívida titulada e subordinada  100.361  118.548 
Amortizações de dívida titulada  (73.799) (160.450)
Juros de Dívida Títulada  (24.216) (1.632)
Dividendos  (9.775) (7.500)
Aumentos (diminuições) Capital subscrito  - 15.000 
Venda (Aquisição) de acções próprias  - 15.000 
Interesses minoritários  15.800  2.717 

Fluxos das actividades de financiamento (3)  8.371  (18.317)

Aumento de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)  48.700 26.276
Caixa e seus equivalentes no início do exercício   3 e 4 142.905  116.629 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  3 e 4 191.605  142.905 

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados do ano de 2008
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1.  Informação Geral 

O Finibanco Holding SGPS, S.A. (“Finibanco Holding”) tem a sede 
social no Porto, exercendo as funções de holding do Grupo Financeiro 
Finibanco (“Grupo”), operando em áreas da actividade bancária 
com as características de Banca Universal. O Finibanco Holding é a 
entidade central de um grupo de empresas multiespecializadas que 
oferecem um extenso leque de produtos e serviços financeiros para 
empresas e investidores, institucionais e particulares. 

Para a realização das suas operações, o Grupo Finibanco conta 
com uma rede nacional de 172 agências, com uma sucursal nas 
Ilhas Cayman e uma Sucursal Financeira Exterior na Madeira.

O Grupo Finibanco obtém os seus principais recursos através 
dos mercados monetários interbancários e depósitos, os quais 
aplica, juntamente com os seus capitais próprios e equiparados, 
principalmente na concessão de crédito a clientes, em aplicações 
em outras instituições financeiras e em títulos.

O Finibanco Holding detém, directa e indirectamente, 
participações financeiras nas empresas filiais e associadas que a 
seguir se indicam. 

A estrutura do Grupo Finibanco a nível de empresas filiais, 
detidas directamente, em 31 de Dezembro de 2008 pode ser 
resumida da seguinte forma:

No exercício de 2008 a estrutura do grupo sofreu as seguintes 
alterações:

Compra, em Junho, de mais 1% do capital do Finibanco Angola 
elevando-se a percentagem de detenção de 60% para 61%.

Em 17.06.2008 foi constituída a sociedade Lestinvest (entidade 
especialmente constituída para a realização de investimentos em 
países do Leste e sobre a qual o Grupo exerce controlo dado que 
tem possibilidade de nomeação dos seus órgãos sociais), com um 
capital de m.Euros 4.200, tendo sido subscrito na totalidade pelo 
Finibanco Holding. Em 25.06.2008 a Lestinvest procedeu a um 

aumento de capital de m.Euros 4.200 para m.Euros 20.000 no 
qual o Finibanco Holding subscreveu e realizou m.Euros 42, 
passsando a percentagem de detenção naquela sociedade para 
21,21%. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão pelo 
Conselho de Administração em 20 de Março de 2009 e serão submetidas 
à aprovação da Assembleia Geral de accionistas de 04 de Maio de 2009.

As empresas incluídas nas contas consolidadas do Finibanco 
Holding, bem como os seus principais indicadores em 31 de 
Dezembro de 2008 ajustados para IFRS, são os seguintes:

emPresAs FIlIAIs sede ACtIvIdAde % PArtICIPAçãO eFeCtIvA

Finibanco, S.A. Porto Instituição de Crédito 100%

Finivalor - Sociedade Gestora Lisboa Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários 100%
de Fundos Mobiliários, S.A.

Finimóveis -  Sociedade Imobiliária Porto Imobiliária 100%
de Serviços Auxiliares, S.A.

Finicrédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. Porto Sociedade Financeira 100%  

Finisegur - Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. Porto Mediadora de Seguros 100%

Fini International Luxembourg Luxemburgo Sociedade Gestora de Participações Sociais 100%

Finibanco Vida - Companhia de Seguros, S.A. Porto Companhia de Seguros 100%

Finibanco Angola, S.A. Luanda Instituição de Crédito 61%

Lestinvest - Sociedade Gestora Porto Sociedade Gestora de Participações Sociais 21,21%
de Participações Sociais, S.A.
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 2.  Bases de Apresentação e resumo 
das principais políticas contabilísticas  

2.1. Adopção de novas ou revistas normas 
internacionais de relato financeiro

Em 2008 as normas que se seguem entraram em vigor:  

IAS 39 Instrumentos Financeiros Reconhecimento 
e Mensuração
O  Grupo adoptou as alterações à IAS 39 Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração e IFRS 7 Instrumentos Financeiros: 
Divulgações. Estas emendas permitiriam, face às circunstâncias 
excepcionais de mercado, reclassificar certos instrumentos financeiros 
das categorias de Activos Financeiros Detidos para Negociação e Activos 
Financeiros Disponíveis para Venda para Activos Financeiros Detidos 
até à Maturidade ou Empréstimos e Valores a Receber (Nota 5).

IFRIC 11 – Transacções com acções próprias
O Grupo adoptou a IFRIC 11 na medida em que se aplique 
a demonstrações financeiras consolidadas. Esta interpretação 
requer que os acordos em que são atribuídos direitos sobre as 

 PerCeNtAgem tOtAl de CAPItAIs resultAdO
emPresA PArtICIPAçãO ACtIvO PróPrIOs líQuIdO de
 eFeCtIvA (%) líQuIdO (a) 31.12.2008

FINIBANCO, S.A.       
Rua Júlio Dinis, 157       
4050-323 Porto 100%  2.983.052   140.202   871 

FINIVALOR-Sociedade Gestora de       
Fundos Mobiliários, S.A.      
Av. de Berna, 10       
1000 Lisboa 100%  7.000   3.156   2.977 

FINICRÉDITO-Instituição Financeira       
de Crédito, S.A.       
Rua Júlio Dinis, 158/160 2º       
4050-318 Porto 100%  331.250   33.405   815 

FINIMÓVEIS-Sociedade Imobiliária de       
Serviços Auxiliares, S.A.       
Armental Codal       

3730 Vale de Cambra 100%  8.685   1.486  ( 139)

FINI INTERNATIONAL LUXEMBOURG       
Luxembourg 100%  4.533   4.257   11 

FINSEGUR-Mediadora de Seguros, S.A.
Rua Júlio Dinis, 158/160 2º       
4050-318 Porto 100%  783   273   256 

FINIBANCO VIDA - Companhia de Seguros       
Rua Júlio Dinis, 166       
4050-318 Porto 100%  43.650   7.319  ( 181)

FINIBANCO ANGOLA       
Travessa Engrácia Fragoso nº 24 R/C       
Município de Ingombotas       

Luanda - Angola 61%  27.232   7.074  ( 1.352)

LESTINVEST - Sociedade Gestora de       
Participações Sociais, S.A.       
Rua Júlio Dinis, 157       
4050-323 Porto 21,21%  49.155   20.000  ( 596)

(a) Não inclui o resultado do exercício de 2008.
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acções da entidade a empregados sejam contabilizados como 
esquemas de liquidação em acções, mesmo que a entidade compre 
os instrumentos a uma parte independente, ou os accionistas 
entreguem os instrumentos de capital necessários. À data de 31 de 
Dezembro de 2008, o Grupo não tinha acordos desta natureza.  

IFRIC 12 – Acordos de concessão
Esta interpretação, ainda não adoptada pela União Europeia, 
aplica-se a operadores de concessões e explica como contabilizar 
as responsabilidades assumidas e os direitos recebidos em acordos 
de concessão. Nenhum membro do Grupo é um operador de 
concessões e consequentemente esta interpretação não tem 
impacto no Grupo. 

Na Nota 57 encontram-se descritas as normas e interpretações 
recentemente emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), mas que ainda não entraram em vigor e que o 
Grupo ainda não aplicou antecipadamente na elaboração das suas 
demonstrações financeiras. 

O Grupo não espera que estas normas e interpretações tenham 
impactos relevantes nas suas demonstrações financeiras.  

  

2.2. Bases de apresentação e comparabilidade

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo estão 
preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro ( IFRS – Internacional Financial Reporting 
Standards) tal como adoptadas na União Europeia em 31 de 
Dezembro de 2008, no âmbito das disposições do Regulamento 
do Conselho e do Parlamento Europeu nº 1606/02.

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas 
na base do custo histórico, excepto para os Activos e Passivos 
financeiros detidos para negociação, incluindo derivados, Activos 
e passivos ao justo valor através de resultados, Activos financeiros 
disponíveis para venda, imóveis registados em activos tangíveis 
que foram mensurados ao justo valor.

As principais políticas contabilísticas utilizadas pelo Grupo 
estão descritas nos pontos seguintes. 

2.3. Bases de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem a 
agregação das demonstrações financeiras separadas da Finibanco 
Holding e das demonstrações financeiras individuais das 
entidades que sejam directa ou indirectamente por si controladas 

(subsidiárias) e de entidades de finalidade especial em relação às 
quais o Grupo detenha a maioria dos riscos e benefícios inerentes 
à sua actividade ou interesses residuais. Adicionalmente, foram 
efectuados ajustamentos ao nível da consolidação de forma a 
corrigir a aplicação dos princípios e critérios previstos nas IFRS 
e de forma a assegurar a sua uniformidade. As demonstrações 
financeiras de todas as subsidiárias e entidades de finalidade 
especial referem-se ao mesmo período de reporte da empresa 
mãe, o Finibanco Holding.

Considera-se que existe controlo sempre que o Grupo tenha a 
possibilidade de determinar as políticas operacionais e financeiras 
de uma entidade com o objectivo de obter benefícios das suas 
actividades.  

As transacções e os saldos entre as subsidiárias e entidades de 
finalidade especial cujas demonstrações financeiras são objecto de 
consolidação são eliminados no processo de consolidação.

As diferenças entre o custo de aquisição e o valor patrimonial 
equivalente das subsidiárias na data de aquisição foram totalmente 
amortizados em anos anteriores por contrapartida de reservas.

O lucro consolidado do exercício resulta de agregação dos 
resultados líquidos da Finibanco Holding e das subsidiárias e 
entidades de finalidade especial, após se efectuarem ajustamentos 
de consolidação, designadamente a eliminação de proveitos e 
custos gerados em transacções entre as empresas incluídas no 
perímetro de consolidação, bem como aqueles que uniformizam 
a aplicação dos princípios de contabilidade do Grupo.

Os interesses minoritários, quando existentes, representam 
a proporção nos resultados e nos activos líquidos dos passivos 
que não são detidos pelo Grupo directa ou indirectamente e são 
apresentados separadamente, respectivamente, na demonstração 
de resultados e no balanço na rubrica de “interesses minoritários”, 
incluída no capital próprio. 

2.4. Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação das demonstrações financeiras, a gestão do Grupo 
tem que efectuar estimativas e assumir previsões que afectam 
os activos, passivos, réditos e custos, bem como os passivos 
e activos contingentes divulgados. Para a elaboração destas 
estimativas a gestão utilizou a informação disponível à data de 
preparação das demonstrações financeiras e julgamentos de valor. 
Consequentemente, os valores futuros efectivamente verificados 
podem diferir destas estimativas. As situações onde o uso de 
estimativas é mais significativo são as seguintes: 
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Justo valor dos instrumentos financeiros
Quando os justos valores dos instrumentos financeiros não 
podem ser determinados através de cotações (marked to market) 
nos mercados activos, são determinados através da utilização de 
técnicas de valorização que incluem modelos matemáticos (marked 
to model). O dados de input nesses modelos são, sempre que possível, 
dados observáveis de mercado, mas quando tal não é possível um 
grau de julgamento é requerido para estabelecer os justos valores, 
nomeadamente ao nível da liquidez, correlação e volatilidade.

Perdas por Imparidade em créditos a clientes
Os créditos de clientes com posições vencidas e responsabilidades 
totais consideradas de montante significativo, são objecto de 
análise individual para avaliar as necessidades de registo de perdas 
por imparidade. Nesta análise é estimado o montante e prazo 
dos fluxos futuros. Estas estimativas são baseadas em assumpções 
sobre um conjunto de factores que se podem modificar no 
futuro e consequentemente alterar os montantes de imparidade.  
Adicionalmente, é também realizada uma análise colectiva de 
imparidade por segmentos de crédito cujas características e 
riscos similares determinam perdas por imparidade com base no 
comportamento histórico das perdas em activos similares. 

Imparidade em instrumentos de capital
Os Instrumentos de capital classificados em activos financeiros 
disponíveis para venda são considerados em imparidade quando se 
verifica um significativo ou prolongado declínio nos justos valores, 
abaixo dos preço de custo, ou quando existam outras evidências 
objectivas de imparidade. A determinação do nível de declínio em 
que se considera “significativo ou prolongado” requer julgamentos. 
Neste contexto o Grupo determinou que um declínio no justo 
valor de um instrumento de capital igual ou superior a 50% ou 
por mais de 1 ano é considerado significativo ou  prolongado, 
respectivamente. Adicionalmente, são avaliados outros factores, tal 
como o comportamento da volatilidade nos preços dos activos. 

Imparidade em instrumentos de dívida
No caso dos instrumentos de dívida classificados como 
disponíveis para venda, a imparidade é elaborada com os mesmos 
critérios de um activo financeiro registado ao custo amortizado. 
Os juros deverão ser especializados à taxa efectiva original na 
parte reduzida do valor do activo e registada na rubrica de “ 
juros e proveitos equiparados”. Se, num período subsequente, 
o justo valor de um instrumento de dívida classificado como 
disponível para venda aumentar e o aumento puder estar 
objectivamente relacionado com um acontecimento que ocorra 
após o reconhecimento da perda por imparidade nos resultados, 

a perda por imparidade deve ser revertida, sendo a quantia da 
reversão reconhecida nos resultados. 

Activos por impostos diferidos
São reconhecidos activos por impostos diferidos para prejuízos fiscais 
não utilizados, na medida em que seja provável que venham a existir 
no prazo futuro estabelecido por lei resultados fiscais positivos. Para o 
efeito são efectuados julgamentos para a determinação do montante 
de impostos diferidos activos que podem ser reconhecidos, baseados 
no nível de resultados fiscais futuros esperado.

 

Benefícios de reforma
O nível de responsabilidades relativas a benefícios de reforma é 
determinado através de avaliação actuarial, na qual se utilizam 
pressupostos e assumpções sobre taxas de desconto, taxa de retorno 
esperado dos activos do Fundo de Pensões, aumentos salariais e 
de pensões futuros e tábuas de mortalidade. Face à natureza de 
longo prazo dos planos de pensões, estas estimativas são sujeitas 
a incertezas significativas. Na (Nota 54) são apresentados os 
pressupostos utilizados.

Responsabilidades com contratos de 
seguro do ramo vida
Os passivos por contratos de seguro do ramo vida reflectem a 
melhor estimativa de responsabilidades perante os tomadores 
de seguro considerando as condições contratuais e pressupostos 
considerados mais adequados à data sobre mortalidade e taxas de 
retorno dos investimentos, entre outros.

Operações de titularização
Como parte da sua actividade operacional o Grupo realizou 
operações de titularização de crédito ao consumo, operações 
de aluguer de longa duração e crédito concedido a pequenas e 
médias empresas, através da alienação desses activos a entidades 
de finalidades especiais ( veículos) constituídos para o efeito. Estas 
entidades, como forma de financiamento, emitiram instrumentos 
de dívida com diferentes níveis de subordinação e de remuneração. 
O interesse residual nos activos titularizados é usualmente retido 
pelo Grupo através da detenção de títulos de natureza residual. 
Consequentemente, os veículos constituídos no âmbito de 
operações de titularização cujos títulos de natureza residual sejam 
detidos pelo Grupo são incluídos nas contas consolidadas.
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2.5.  Resumo das principais políticas
contabilísticas

As políticas contabilísticas adoptadas na preparação das 
demonstrações financeiras resumem-se como segue: 

1) Instrumentos financeiros 

a) Reconhecimento e mensuração inicial de instrumentos 
financeiros
As compras e vendas de activos financeiros que implicam a 
entrega de activos de acordo com os prazos estabelecidos por 
regulamento ou convenção no mercado, são reconhecidos na data 
da transacção, isto é, na data em que é assumido o compromisso 
de compra ou venda. Os instrumentos financeiros derivados são 
igualmente reconhecidos na data da transacção. 
A classificação dos instrumentos financeiros na data de 
reconhecimento inicial depende das suas características e da 
intenção de aquisição. Todos os instrumentos financeiros são 
inicialmente mensurados ao justo valor acrescido dos custos 
directamente atribuíveis à compra ou emissão, excepto no caso 
dos activos e passivos ao justo valor através de resultados em que 
tais custos são reconhecidos directamente em resultados. 

b) Mensuração subsequente de instrumentos financeiros

Activos e passivos financeiros detidos para negociação
Os activos e passivos financeiros detidos para negociação são 
os adquiridos com o objectivo de venda no curto prazo e de 
realização de lucros a partir de flutuações no preço ou na margem 
do negociador, incluindo todos os instrumentos financeiros 
derivados que não sejam enquadrados como operações de 
cobertura.

Após reconhecimento inicial, os ganhos e perdas gerados 
pela mensuração subsequente do justo valor são reflectidos em 
resultados do exercício. Nos derivados os justos valores positivos 
são registados no activo e os justos valores negativos no passivo. 
Os juros e dividendos ou encargos são registados nas respectivas 
contas de resultados quando o direito ao seu pagamento é 
estabelecido. 

Os passivos financeiros de negociação incluem também vendas 
de títulos a descoberto. Estas operações são relevadas em balanço 
ao justo valor, com variações subsequentes de justo valor relevadas 
em resultados do exercício na rubrica “Resultados de activos e 
passivos avaliados ao justo valor através de resultados”.
 
Outros activos e passivos ao justo valor através de resultados
Estas rubricas incluem os activos e passivos financeiros classificados 

pelo Grupo de forma irrevogável no seu reconhecimento inicial 
como ao justo valor através de resultados, de acordo com a opção 
prevista na IAS 39 (fair value option), desde que satisfeitas as 
condições previstas para o seu reconhecimento, nomeadamente:

i) a designação elimina ou reduz significativamente 
inconsistências de mensuração de activos e passivos financeiros 
e reconhecimento dos respectivos ganhos ou perdas (accounting 
mismatch);

ii) os activos e passivos financeiros são parte de um grupo de 
activos ou passivos ou ambos que é gerido e a sua performance 
avaliada numa base de justo valor, de acordo com uma estratégia 
de investimento e gestão de risco devidamente documentada; ou

iii) o instrumento financeiro integra um ou mais derivados 
embutidos, excepto quando os derivados embutidos não 
modifiquem significativamente os fluxos de caixa inerentes ao 
contrato, ou seja claro, com reduzida ou nenhuma análise, que a 
separação dos derivados embutidos não possa ser efectuada. 

Após reconhecimento inicial os ganhos e perdas gerados pela 
mensuração subsequente do justo valor dos activos e passivos 
financeiros são reflectidos em resultados do exercício na rubrica 
“Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através 
de resultados”.

Em aplicação do parágrafo 1 da IAS 31, o Grupo classificou nesta 
rubrica no exercício a participação detida pela Lestinvest numa 
entidade estrangeira conjuntamente controlada que se encontra a 
desenvolver um empreendimento imobiliário (Nota 6).

Os passivos financeiros foram designados como passivos ao 
justo valor através de resultados por se tratarem de instrumentos 
de dívida (subordinada e não subordinada) com um ou mais 
derivados embutidos.

A valorização dos passivos financeiros ao justo valor  através 
de resultados tem em conta o risco de crédito do emitente como 
sendo o spread de cada dívida emitida.

Activos financeiros detidos até à maturidade
Os activos financeiros detidos até à maturidade compreendem os 
investimentos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis 
e maturidades fixas, sobre os quais existe a intenção e capacidade 
de os deter até à maturidade. Após o reconhecimento inicial são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, usando 
o método da taxa de juro efectiva, deduzido de perdas por 
imparidade. O custo amortizado é calculado tendo em conta 
o prémio ou desconto na data de aquisição e outros encargos 
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directamente imputáveis à compra como parte da taxa de juro 
efectiva. A amortização é reconhecida em resultados na rubrica 
de “Juros e rendimentos similares”. As perdas por imparidade são 
reconhecidas em resultados na rubrica “Imparidade de outros 
activos financeiros líquida de reversões e recuperações”. 

Activos financeiros disponíveis para venda
São classificados nesta rubrica instrumentos que podem ser 
alienados em resposta ou em antecipação a necessidades de 
liquidez ou alterações de taxas de juro, taxas de câmbio ou 
alterações do seu preço de mercado, e que não foram classificados 
em qualquer uma das outras categorias de activos financeiros. 
Incluem instrumentos de capital, investimentos em unidades 
de participação de fundos e outros instrumentos de dívida. 
Após o reconhecimento inicial são subsequentemente avaliados 
ao justo valor, sendo os respectivos ganhos e perdas reflectidos 
na rubrica “Reservas de Reavaliação” até à sua venda (ou ao 
reconhecimento de perdas por imparidade), momento no qual o 
valor acumulado é transferido para resultados do exercício para a 
rubrica “Resultados de activos financeiros disponíveis para venda”. 
Os juros são calculados de acordo com o método da taxa efectiva 
e reconhecidos em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos 
similares”. Os dividendos são reconhecidos em resultados, 
quando o direito ao seu pagamento é estabelecido, na rubrica 
“Rendimentos de instrumentos de capital”. Nos instrumentos 
de dívida emitidos em moeda estrangeira, as diferenças cambiais 
apuradas são reconhecidas em resultados do exercício na rubrica 
“Resultados de reavaliação cambial”. As perdas por imparidade 
são reconhecidas em resultados na rubrica “Imparidade de outros 
activos financeiros líquida de reversões e recuperações”.

Aplicações em outras Instituições de Crédito e Crédito 
a Clientes
Estas rubricas incluem aplicações junto de instituições de crédito 
e crédito concedido a clientes do Grupo.

São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, 
não cotados num mercado activo, que não sejam activos adquiridos 
ou originados com intenção de alienação a curto prazo (detidos 
para negociação) ou classificados como activos financeiros ao 
justo valor através de resultados no seu reconhecimento inicial. 

Após reconhecimento inicial, normalmente ao valor 
desembolsado acrescido de todos os custos directamente 
inerentes à transacção, incluindo comissões cobradas que não 
tenham a natureza de prestação de serviço, subsequentemente 
estes activos são mensurados ao custo amortizado, usando o 
método da taxa efectiva, deduzido das perdas por imparidade. 
O custo amortizado é calculado tendo em conta rendimentos ou 
encargos directamente imputáveis à originação do activo como 

parte da taxa de juro efectiva. A amortização é reconhecida 
em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos similares”. 
As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados na rubrica 
“Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações”.

Recursos de outras instituições de crédito, Recursos de clientes 
e outros empréstimos, Responsabilidades representadas por 
títulos e Outros passivos subordinados
Os restantes passivos financeiros, que incluem essencialmente 
recursos de instituições de crédito, depósitos de clientes e 
emissões de dívida não designadas como passivos financeiros 
ao justo valor através de resultados e cujos termos contratuais 
resultam na obrigação de entrega ao detentor de fundos ou activos 
financeiros, são reconhecidos inicialmente pela contraprestação 
recebida líquida dos custos de transacção directamente associados 
e subsequentemente valorizados ao custo amortizado, usando 
o método da taxa efectiva. A amortização é reconhecida em 
resultados na rubrica “Juros e encargos similares”. 

derivados
Na sua actividade corrente, o Grupo utiliza alguns instrumentos 
financeiros derivados quer para satisfazer as necessidades dos 
seus clientes, quer para gerir as suas próprias posições de risco 
de taxa de juro ou outros riscos de mercado. Estes instrumentos 
envolvem graus variáveis de risco de crédito (máxima perda 
contabilística potencial devida a eventual incumprimento das 
contrapartes das respectivas obrigações contratuais) e de risco de 
mercado (máxima perda potencial devida à alteração de valor de 
um instrumento financeiro em resultado de variações de taxas de 
juro, câmbio e cotações).

Os montantes nocionais das operações de derivados são 
utilizados para calcular os fluxos a trocar nos termos contratuais, 
eventualmente em termos líquidos, e embora constituam a 
medida de volume mais usual nestes mercados, não correspondem 
a qualquer quantificação do risco de crédito ou de mercado das 
respectivas operações. Para derivados de taxa de juro ou de 
câmbio, o risco de crédito é medido pelo custo de substituição a 
preços correntes de mercado dos contratos em que se detém uma 
posição potencial de ganho (valor positivo de mercado) no caso 
de a contraparte entrar em incumprimento.

Os contratos “forwards” representam compromissos para 
comprar ou vender um determinado activo (nomeadamente 
instrumentos do mercado monetário ou divisas) numa data futura 
a um preço previamente acordado. Este instrumento é sujeito a 
risco de mercado e a risco de crédito.

Os “swaps” de moeda correspondem geralmente a uma troca de 
fluxos financeiros em duas diferentes divisas e respectivas taxas de 
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referência cujo capital é trocado no início e novamente trocado 
no sentido inverso no termo do contrato, a taxas previamente 
especificadas. Este instrumento é sujeito a risco de mercado e a 
risco de crédito.

Os “swaps” de taxa de juro correspondem quer a operações de 
cobertura quer a operações de negociação relativas a uma troca de 
juros na mesma moeda onde não se verifica troca de capitais, os 
quais estão sujeitos a risco de mercado e a risco de crédito.

Os derivados embutidos noutros instrumentos financeiros são 
separados do instrumento de acolhimento sempre que os seus riscos e 
características não estão intimamente relacionados com os do contrato 
de acolhimento e a totalidade do instrumento não é designado como 
ao justo valor através de resultados (fair value option).

Os instrumentos derivados utilizados pelo Grupo na sua gestão 
de exposição a riscos financeiros e de mercado, são contabilizados 
de acordo com os critérios definidos na IAS 39 para cobertura de 
justo valor, caso cumpram os requisitos de elegibilidade previstos 
nesta norma, nomeadamente para o registo de coberturas da 
exposição à variação do justo valor de elementos cobertos. Caso 
contrário, os derivados são considerados pelo seu justo valor como 
activos ou passivos financeiros de negociação, consoante tenham, 
respectivamente, justo valor positivo ou negativo. 

O recurso a derivados pelo Grupo para cobertura de exposições 
a riscos financeiros e de mercado ocorre, principalmente, nas 
seguintes situações:

• Cobertura de passivos com indexação a activos de referência 
O Grupo emite passivos financeiros cuja remuneração e 
pagamento de principal estão ligados à performance de um 
activo de referência (acções, crédito e taxa de juro, etc.) e faz a 
cobertura contratando derivados OTC para transformar estes 
passivos em operações indexadas à Euribor;

• Cobertura do risco de operações de derivados com clientes 
O Grupo contrata derivados OTC (essencialmente forwards) 
com clientes cujo risco é coberto com operações de back-to- 
-back com contrapartes no mercado;

• Operações de “swap” de taxa de juro relacionadas com as 
operações de titularização de créditos efectuadas pelo Grupo. 

Contudo, nas demonstrações financeiras não se encontram 
consideradas quaisquer operações de cobertura, dado que todos 
os instrumentos derivados existentes ou foram classificados como 
de negociação por não cumprirem os requisitos de contabilidade 
de cobertura da IAS 39, ou estão associados a passivos designados 

ao justo valor através de resultados. Consequentemente todos 
os derivados encontram-se registados em activos e passivos de 
negociação.

determinação do justo valor
Para efeitos de mensuração subsequente, o justo valor utilizado 
na mensuração de activos e passivos financeiros foi determinado 
da seguinte forma:

• No caso de instrumentos transaccionados em mercados 
activos, o justo valor é determinado com base na cotação de 
fecho, no preço da última transacção efectuada ou no valor da 
última oferta (“bid”) conhecida;

• No caso de activos não transaccionados em mercados activos, o 
justo valor é determinado com recurso a técnicas de valorização, 
que incluem preços de transacções recentes de instrumentos 
equiparáveis e outros métodos de valorização normalmente 
utilizados pelo mercado (“discounted cash flow”, modelos de 
valorização de opções, etc.).

Os activos de rendimento variável para os quais não seja 
possível a obtenção de valorizações fiáveis, são mantidos ao custo 
de aquisição, deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Imparidade em instrumentos financeiros
O Grupo avalia em cada data de apresentação de contas se existe 
alguma evidência objectiva que um activo ou grupo de activos 
financeiros se encontra em imparidade. Um activo financeiro 
ou grupo de activos financeiros encontra-se em imparidade, se 
e só se, existir evidência de que a ocorrência de um evento (ou 
eventos) após a data de reconhecimento inicial, tiver 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 
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capacidade de pagamento ou das condições económicas 
nacionais ou do sector económico relevante, com correlação ao 
incumprimento de determinado activo.

 
Créditos a Clientes 
Para os créditos a Clientes mensurados ao custo amortizado, o 
Grupo inicialmente procede a uma análise individual, para os 
clientes com responsabilidades totais consideradas significativas, 
para aferir se existe evidência objectiva de imparidade. Caso seja 
determinado que não existe evidencia 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, afim de reflectirem os efeitos das condições actuais.

O valor de balanço do activo ou do grupo de activos é 
reduzido por contrapartida da rubrica de resultados de perdas 
por imparidade “Imparidade do crédito líquida de reversões 
e recuperações”. Os juros destes activos continuam a ser 
reconhecidos sobre o montante reduzido do Balanço com base 
na taxa efectiva original.

Os activos e imparidade associada são abatidos do activo 
quando existem baixas probabilidades de recuperação. 

Se nos exercícios subsequentes, o montante de imparidade 
estimada aumentar ou reduzir em resultado de eventos 
subsequentes ao reconhecimento da imparidade inicial, o valor de 
imparidade é aumentado ou reduzido por contrapartida da rubrica 
de resultados acima referida. Se forem recuperados créditos 
abatidos o montante recuperado é creditado em resultados da 
mesma rubrica de Imparidade acima referida. 

Activos disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda são considerados 
em imparidade quando se verifica um significativo ou prolongado 
declínio no justo valor dos activos, abaixo dos preço de custo, 
ou quando existam outras evidências objectivas de imparidade. 
Neste contexto o Grupo determinou que um declínio no justo 
valor de um instrumento de capital igual ou superior a 50% ou 
por mais de 1 ano é considerado significativo ou  prolongado, 
respectivamente. Adicionalmente, são avaliados outros factores, 
tal como o comportamento da volatilidade nos preços dos 
activos.

No caso dos instrumentos de dívida classificados como 
disponíveis para venda, a imparidade é abordada com os mesmos 
critérios de um activo financeiro registado ao custo amortizado.

c) Desreconhecimento de activos e passivos financeiros

Activos financeiros
Um activo financeiro (ou quando aplicável uma parte de um 
activo financeiro ou parte de um grupo de activos financeiros) é 
desreconhecido quando: 

i) os direitos de recebimento dos fluxos de caixa do activo expirem; ou

ii) os direitos de recebimento dos fluxos de caixa tenham sido 
transferidos, ou foi assumida a obrigação de pagar na totalidade 
os fluxos de caixa a receber, sem demora significativa, a terceiros 
no âmbito de um acordo “pass-through”; e

iii) Os riscos e benefícios do activo foram substancialmente 
transferidos, ou os riscos e benefícios não foram transferidos 
nem retidos, mas foi transferido o controlo sobre o activo. 

Quando os direitos de recebimento dos fluxos de caixa 
tenham sido transferidos ou tenha sido celebrado um acordo 
de “pass-through” e não tenham sido transferidos nem retidos 
substancialmente todos os riscos e benefícios do activo, nem 
transferido o controlo sobre o mesmo, o activo financeiro é 
reconhecido na extensão do envolvimento continuado, o qual é 
mensurado ao menor entre o valor original do activo e o máximo 
valor de pagamento que ao Grupo pode ser exigido. 

Quando o envolvimento continuado toma a forma de opção de 
compra sobre o activo transferido, a extensão do envolvimento 
continuado é o montante do activo que pode ser recomprado, 
excepto no caso de opção de venda mensurável ao justo valor, em 
que o valor do envolvimento continuado é limitado ao mais baixo 
entre o justo valor do activo e o preço de exercício da opção.
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Passivos financeiros
Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação 
subjacente expira ou é cancelada. Quando um passivo financeiro 
existente é substituído por outro com a mesma contraparte em 
termos substancialmente diferentes dos inicialmente estabelecidos, 
ou os termos iniciais são substancialmente alterados, esta 
substituição ou alteração é tratada como um desreconhecimento 
do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo e 
qualquer diferença entre os respectivos valores é reconhecida em 
resultados do exercício.

d) Reclassificação de activos e passivos financeiros

Um activo financeiro que não seja detido para efeitos de venda 
ou recompra a curto prazo, não obstante poder ter sido adquirido 
ou incorrido para efeitos de venda ou recompra a curto prazo, 
pode ser retirado da categoria de justo valor através dos lucros e 
prejuízos. Este tem de ser reclassificado ao justo valor na data de 
reclassificação. Os ganhos e as perdas já reconhecidos nos lucros 
ou prejuízos não deverão ser revertidos. O justo valor do activo 
financeiro à data de reclassificação tornar-se-á o seu novo custo 
ou custo amortizado, conforme aplicável.

Qualquer reclassificação efectuada depois de 1 de Novembro de 
2008 terá efeito após a data de reclassificação. A reclassificação não 
pode ser efectuada  antes de 1 de Julho de 2008. As reclassificações 
efectuadas antes de 1 de Novembro de 2008 podem ser aplicadas 
retrospectivamente até 1 de Julho de 2008.

2) Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são reconhecidas pelo 
câmbio verificado no dia da transacção. Na data do balanço, 
os activos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando o câmbio de fecho. Os 
itens não monetários que sejam valorizados ao justo valor  são 
convertidos com base na taxa de câmbio em vigor na data da 
última valorização. Os itens não monetários  que sejam mantidos 
ao custo histórico são mantidos ao câmbio original. 

As diferenças de câmbio apuradas na conversão são reconhecidas 
como ganhos ou perdas do período na demonstração de resultados, 
na rubrica “Resultados de reavaliação cambial”, com excepção 
das originadas por instrumentos financeiros não monetários 
classificados como disponíveis para venda, que são registadas por 
contrapartida de uma rubrica específica de capital próprio até à 
alienação do activo.

Na data de balanço os activos e passivos denominados em 
moeda funcional distinta do Euro são convertidos à taxa de 

câmbio à data do fecho do balanço, enquanto itens de proveitos 
e custos são convertidos à taxa média do período. As diferenças 
que resultam da utilização da taxa de fecho e da taxa média são 
registadas por contrapartida de uma rubrica específica de capital 
próprio até à alienação das respectivas entidades.

3) Operações de locação financeira

O Grupo classifica as operações de locação financeiras ou locação 
operacionais, em função da sua substância e não da sua forma 
legal. As operações de locação são classificadas como de locação 
financeira sempre que contratualmente sejam transferidos 
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à 
detenção para o locatário. As restantes operações de locação são 
classificadas como locações operacionais.

Estas operações são registadas da seguinte forma:

Nas locações operacionais os pagamentos efectuados pelo 
Grupo de acordo com os contratos de locação operacional são 
registados em custos nos períodos a que dizem respeito.

Nas locações financeiras:

• Como locatário
Os activos em regime de locação financeira são registados em 
“Outros activos fixos tangíveis”,  pelo justo valor do activo ou, se 
inferior, pelo valor actual dos pagamentos mínimos do leasing.
As rendas relativas a contratos de locação financeira são 
desdobradas de acordo com o respectivo plano financeiro, de 
forma a obter-se uma taxa de juro constante até à maturidade 
do passivo, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à 
amortização do capital. Os juros suportados são registados em 
resultados, como custos financeiros, na rubrica “Juros e encargos 
similares”.
Os activos em regime de locação financeira são amortizados ao 
longo da sua vida útil. Contudo, se não houver certeza razoável 
de que o Grupo obtenha a propriedade no final do contrato, a 
amortização do activo é efectuada pelo menor da vida útil do 
activo ou do contrato de locação financeira.

• Como locador
Os activos em regime de locação financeira são registados 
no balanço como crédito concedido, pelo montante igual ao 
investimento líquido do bem locado, sendo este reembolsado 
através das amortizações de capital constantes do plano 
financeiro dos contratos. Os juros incluídos nas rendas são 
registados em resultados, como proveitos financeiros, na rubrica 
“Juros e rendimentos similares”.
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  ANOs

 Imóveis de serviço próprio: 

      Edifícios 50

      Benfeitorias 8

 Obras em edifícios arrendados 10

 Equipamento: 

      Instalações 20

      Mobiliário e material 10

      Equipamento informático 3 a 8

 Outros activos tangíveis 8 a 16

4) Activos não correntes detidos para venda

Os activos não correntes são classificados como detidos para 
venda sempre que se determine que o seu valor de balanço será 
recuperado através de venda e não através do uso continuado. 
Esta condição apenas se verifica quando a venda seja altamente 
provável e o activo esteja disponível para venda imediata no seu 
estado actual. A operação de venda deverá verificar-se até um 
período máximo de um ano após a classificação nesta rubrica.

Uma extensão do período durante o qual se exige que a venda seja 
concluída não exclui que um activo seja classificado como detido para 
venda se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias 
fora do controlo do Grupo e se houver suficiente prova de que o 
Grupo continua comprometido com o seu plano de vender o activo.

O Grupo regista nesta rubrica essencialmente imóveis recebidos 
em dação em pagamento de dívidas referentes a crédito concedido. 
Os imóveis recebidos em dação que não cumpram integralmente 
os critérios acima referidos são registados temporariamente em 
“Outros Activos”. Este tratamento poderá ser revisto no âmbito 
de reanálise em curso na sequência de solicitação da CMVM.

Os activos registados nesta categoria e os imóveis registados 
em “Outros Activos” são valorizados ao menor entre o custo de 
aquisição e do justo valor, determinado com base em avaliações 

de peritos internos ou externos, deduzido de custos a incorrer 
na venda. Nas avaliações os peritos utilizam normalmente pelo 
menos dois dos seguintes métodos de avaliação: comparativo, do 
rendimento e do custo. Estes activos não são amortizados.

5) Outros Activos Tangíveis

A rubrica de “Outros activos tangíveis” inclui imóveis de serviço 
próprio, viaturas de serviço e outros equipamentos. 

Em relação aos imóveis de serviço próprio, na data de transição 
para as IFRS/IAS (1 de Janeiro de 2004) foi utilizada a opção 
prevista na IFRS 1 de considerar como custo estimado o respectivo 
justo valor, obtido através de avaliações de peritos, considerando-se a 
diferença para o anterior valor de balanço em resultados transitados 
como ajustamentos de transição, passando aquele valor a ser o valor 
de custo nessa data sujeito a depreciação futura. 

Os “Outros activos tangíveis” são registados ao custo, líquido de 
amortizações e/ou imparidade. Os custos de reparação e manutenção 
são reconhecidos na demonstração de resultados quando ocorridos. 
Os valores residuais e métodos de amortização são revistos em cada 
fecho de contas e ajustados caso seja apropriado.

Os activos tangíveis são amortizados numa base linear de 
acordo com a sua vida útil esperada:

Um activo tangível é desreconhecido quando vendido ou quando 
não é expectável a existência de benefícios económicos futuros 
pelo seu uso ou venda. Na data do desreconhecimento o ganho 
ou perda calculado pela diferença entre o valor líquido de venda 
e o valor líquido contabilístico é reconhecido em resultados na 
rubrica “Outros resultados de exploração”. 

6) Activos Intangíveis

Os activos intangíveis, que correspondem essencialmente a 

“software”, encontram-se registados ao custo de aquisição, 
deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. As 
amortizações são registadas numa base linear, ao longo da vida útil 
estimada dos activos, que actualmente se encontra nos três anos.

O período e o método de amortização para activos intangíveis 
são revistos no final de cada ano. As alterações no prazo de vida útil 
estimada ou no padrão de consumo dos benefícios económicos futuros 
são tratados como alterações de estimativas. As amortizações são 
reconhecidas na respectiva rubrica da demonstração de resultados.
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7) Investimentos em associadas 

As partes de capital em empresas associadas encontram-se 
registadas nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método 
da equivalência patrimonial. Uma associada é uma entidade em 
que o Grupo exerça uma influência significativa na gestão mas não 
seja uma subsidiária ou empreendimento conjunto.

Considera-se que existe influência significativa sempre que 
o Grupo detenha, directa ou indirectamente, mais de 20% dos 
direitos de voto.

O registo inicial do investimento é efectuado pelo custo 
de aquisição, o qual é incrementado ou diminuído pelo 
reconhecimento das variações subsequentes na parcela detida na 
situação líquida da associada. Deste modo, o goodwill originado 
na aquisição fica reflectido no valor do investimento, sendo objecto 
de análise de imparidade como parte do valor do investimento. 
Qualquer goodwill negativo é imediatamente reconhecido em 
resultados.

À semelhança do procedimento seguido relativamente às 
subsidiárias, sempre que aplicável, as contas das associadas 
são ajustadas de forma a reflectir a utilização das políticas 
contabilísticas do Grupo. 

8) Benefícios aos empregados

Plano de pensões de reforma por benefício definido
Em conformidade com o Acordo Colectivo de Trabalho 
celebrado com os sindicatos e vigente para o Sector Bancário, o 
Grupo assumiu o compromisso de atribuir aos seus empregados 
ou às suas famílias prestações pecuniárias a título de reforma por 
velhice, invalidez ou sobrevivência. Estas prestações consistem 
numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço 
do trabalhador, aplicada à tabela salarial negociada anualmente 
para o pessoal no activo.

Para cobertura destas responsabilidades, as entidades financeiras 
do Grupo dispõem de Fundos de Pensões autónomos geridos por 
entidade independente, para os quais são realizadas contribuições 
anuais.

O Grupo procede à avaliação das responsabilidades por 
serviços passados dos seus trabalhadores, tendo em consideração 
a posição que assumiu no momento de adesão ao ACT, na qual 
prevê que a sua responsabilidade é determinada apenas a partir 
da data de admissão no grupo e não na data de admissão dos 
seus trabalhadores no sector bancário. Consequentemente, a 
parcela de responsabilidades afecta ao período entre a data de 

admissão no sector bancário e a data de admissão no Grupo 
será imputável às anteriores entidades financeiras, pelo que estas 
responsabilidades por serviços passados não são asseguradas 
pelos Fundos de Pensões do Grupo. Esta posição é suportada por 
pareceres da Direcção Jurídica do Finibanco, S.A. e de peritos 
independentes.

As responsabilidades com benefícios dos trabalhadores foram 
reconhecidas de acordo com as regras definidas pela IAS 19.

O passivo ou activo reconhecido no balanço corresponde à 
diferença entre o valor actual das responsabilidades com pensões 
e o justo valor dos activos dos fundos de pensões, considerando 
ajustamentos relativos a ganhos e perdas actuariais diferidos. 
O valor das responsabilidades é determinado numa base anual por 
actuários independentes, utilizando o método “Projected Unit 
Credit”, e pressupostos actuariais considerados adequados (Nota 
54) . A actualização das responsabilidades é efectuada com base 
numa taxa de desconto que reflecte as taxas de juro de mercado 
de obrigações de empresas de elevada qualidade, denominadas na 
moeda em que são pagáveis as responsabilidades, e com prazos até 
ao vencimento similares aos de liquidação das responsabilidades 
com pensões.

Os ganhos e perdas decorrentes de alterações de pressupostos e 
diferenças entre os pressupostos actuariais e financeiros utilizados 
e os valores efectivamente verificados no que se refere às respon 
sabilidades e ao rendimento do fundo de pensões são diferidos 
no balanço (“corredor”), até ao limite de 10% do valor actual das 
responsabilidades por serviços passados ou do valor do fundo de 
pensões, dos dois o maior, reportados ao final do ano anterior. 
O valor de ganhos e perdas actuariais acumulados, que excedam 
o corredor são reconhecidos por contrapartida de resultados ao 
longo do período médio remanescente de serviço dos empregados 
abrangidos pelo plano.

Na data de transição para as IFRS, o Grupo adoptou a 
possibilidade permitida pela IFRS 1 de não recalcular os ganhos e 
perdas actuariais diferidos desde o início dos planos. Deste modo, 
os ganhos e perdas actuariais diferidos reflectidos nas contas 
do Grupo em 31 de Dezembro de 2003 foram integralmente 
anulados por contrapartida de resultados transitados, no âmbito 
da determinação dos ajustamentos de transição para IFRS.

Em Dezembro de 2005 o Banco de Portugal, através do Aviso 
12/2005, veio introduzir alterações ao Aviso 12/2001. Tendo o 
Grupo, em matéria de Fundo de Pensões, e com referência a 31 
de Dezembro de 2005, ajustado quer os pressupostos financeiros, 
quer a tábua de mortalidade, procedeu ao registo contabilístico 
dos impactos decorrentes destas alterações de acordo com os 
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artigos 13-A e 13-B, aditados ao Aviso 12/2001 pelo referido 
Aviso 12/2005. Acresce que o Aviso 7/2008 que alterou o Aviso 
12/2001 veio permitir que o saldo ainda por especializar em 30 
de Junho de 2008 possa ser reconhecido por um período adicional 
de três anos face à duração inicial prevista.

Deste modo o acréscimo de responsabilidades decorrente da 
alteração dos pressupostos financeiros, foi registado na conta de 
Despesas com encargo diferido, que serão levados a Resultados 
Transitados durante um período de 8 anos. No que concerne ao 
acréscimo de responsabilidades decorrentes da alteração da Tábua 
de mortalidade, foi o mesmo registado por contrapartida de 
Flutuação de Valores. Os valores que ainda não foram relevados 
como custo, estão registadas em Outros Activos (Nota 18).

Outros benefícios
Para além das pensões, o Grupo tem ainda outras responsabilidades 
por benefícios aos trabalhadores, incluindo responsabilidades com 
assistência médica (SAMS), Subsídio por morte e Prémio de 
Antiguidade.

As responsabilidades com estes benefícios são igualmente 
determinadas com base em avaliações actuariais, de forma similar 
às responsabilidades com pensões.

No exercício de 2007 as responsabilidades com o SAMS 
e Subsídio por Morte passaram a ser financiados através do 
Fundo de Pensões anteriormente referido, pelo que o valor de 
responsabilidades apuradas com referência a 31 de Dezembro de 
2006 e registadas na rubrica Outros Passivos foram transferidas 
para as respectivas contas do Fundo de Pensões. 

As responsabilidades com Prémio de Antiguidade são registadas 
na rubrica de “ Outros passivos” por contrapartida da rubrica de 
resultados “ Custos com o pessoal ”. 

9) Provisões e Passivos contingentes

Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação 
presente (legal ou construtiva), resultante de eventos passados 
onde seja provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser 
determinado com fiabilidade. A provisão corresponde à melhor 
estimativa do Grupo de eventuais montantes que seria necessário 
desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do balanço.

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-
se de um passivo contingente. Os passivos contingentes são 
apenas objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua 
concretização seja remota.  

Se o efeito do valor temporal do dinheiro for imaterial, a 
quantia de uma provisão é o valor nominal dos dispêndios  que se 
espera que sejam necessários para liquidar a obrigação.

10) Impostos

O Finibanco Holding e as suas filiais estão sujeitas ao regime 
fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (CIRC). Porém, a Sucursal Financeira 
Exterior na Região Autónoma da Madeira do Finibanco SA, ao 
abrigo do artigo 41º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, beneficia 
de isenção de IRC até 31 de Dezembro de 2011. 

O imposto corrente é reconhecido como um custo com base na taxa 
aplicável em cada território no exercício em que os lucros tributáveis 
foram gerados. Os efeitos nos impostos futuros por prejuízos fiscais 
reportáveis são reconhecidos como activos por impostos diferidos na 
medida em que é provável a existência de lucros fiscais no futuro que 
permitam a utilização dessas perdas fiscais.

Os custos com impostos sobre o rendimento correspondem à 
soma do imposto corrente e do imposto diferido. 

O Grupo regista ainda como impostos diferidos passivos ou 
activos os valores respeitantes ao reconhecimento de impostos 
a pagar ou a recuperar no futuro decorrentes de diferenças 
temporárias nos activos ou passivos, tributáveis ou dedutíveis, 
nomeadamente relacionadas com provisões temporariamente 
não dedutíveis para efeitos fiscais, impactos de conversão para as 
Normas de Contabilidade Ajustadas que só vão ser reconhecidos 
fiscalmente nos exercícios seguintes, o regime de tributação 
das responsabilidades com pensões e outros benefícios dos 
empregados e mais-valias não tributadas por reinvestimento.  

Os activos e passivos por impostos diferidos são calculados e 
avaliados numa base mensal, utilizando as taxas de tributação 
que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das 
diferenças temporárias, que correspondem às taxas aprovadas 
ou substancialmente aprovadas na data do balanço. Os passivos 
por impostos diferidos são sempre registados. Os activos por 
impostos diferidos apenas são registados na medida em que seja 
provável a existência de lucros tributáveis futuros que permitam 
o seu aproveitamento.

Os impostos diferidos activos e passivos são compensados se 
existir o direito legal de compensar impostos correntes activos 
e passivos e estes forem relacionados com impostos sobre o 
rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal ou sobre a 
mesma entidade tributável. 
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Os impostos sobre o rendimento são registados por contrapartida 
de resultados do exercício, excepto em situações em que os eventos 
que os originaram tenham sido reflectidos em rubrica específica 
de capital próprio, nomeadamente, no que respeita à valorização 
de activos disponíveis para venda e imóveis de serviço próprio. 
Neste caso, o efeito fiscal associado às valorizações é igualmente 
reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o 
resultado do exercício.

11) Contratos de seguro e contratos de investimento 

O Grupo classifica os contratos celebrados pela subsidiária Finibanco 
Vida como contratos de seguro ou contratos de investimento. 
Nos contratos de seguro a seguradora recebe do tomador um prémio 
correspondente ao risco de seguro significativo que é transferido 
para esta, concordando em compensar o tomador, segurado ou 
beneficiário através do pagamento de indemnizações e/ou outros 
tipos de benefícios, caso a ocorrência de um acontecimento seguro 
(evento incerto) afecte adversamente o segurado ou beneficiário. 
A existência de risco significativo de seguro é medida tendo em conta as 
componentes e características económicas dos contratos, comparando 
os benefícios a pagar ao tomador de seguro na situação de ocorrer ou 
não o referido evento. Consideram-se contratos de investimento os 
contratos celebrados pela seguradora em que se verifica a transferência 
de um risco financeiro significativo sem risco de seguro ou com risco 
de seguro não significativo. O risco financeiro é o risco de possíveis 
alterações futuras em taxas de juro, cotações ou outras variáveis. 

Os contratos de seguro e de investimento são adicionalmente 
classificados com ou sem participação discricionária de resultados, 
ou seja o direito do tomador receber benefícios adicionais aos 
garantidos que:

• provavelmente correspondem a uma parte significativa do 
total de benefícios contratados;

• o montante ou momento de pagamento está contratualmente 
à descrição da seguradora; e

• estão contratualmente baseados na performance de um grupo 
de activos detidos pela seguradora. 

Os prémios de contratos de seguro e contratos de investimento com 

participação discricionária de resultados  são reconhecidos como proveitos 
quando os respectivos recibos são emitidos para pagamento. 

As responsabilidades com contratos de seguro e contratos de 
investimento são reconhecidas quando celebrados os respectivos 
contratos e debitados os respectivos prémios. As responsabilidades 
relativas a contratos de seguro e contratos de investimento com 
participação discricionária de resultados correspondem ao valor 
actuarial estimado dos compromissos da seguradora. 

As provisões matemáticas do ramo vida têm como objectivo 
registar o valor actual das responsabilidades futuras da Companhia, 
no que respeita a contratos de seguro. São calculadas para cada 
apólice de acordo com as bases actuariais aprovadas pelo Instituto 
de Seguros de Portugal.  A taxa técnica utilizada nos contratos com 
capital diferido, com contrasseguro de prémios e com participação 
nos resultados, assim como os contratos de seguros temporários 
anuais renováveis foi de 3% e a tábua de mortalidade a GKM80.

A provisão para sinistros corresponde aos custos com sinistros 
ocorridos e ainda por liquidar, bem como a uma estimativa das 
responsabilidades provenientes de sinistros já ocorridos mas não 
declarados à data de Balanço (IBNR). Apesar da ausência de 
dados históricos significativos, em virtude de ser ainda o segundo 
exercício efectivo da Seguradora, foi já possível estimar o tempo 
médio que decorre entre a ocorrência do sinistro e a data em o 
mesmo é comunicado à seguradora, tendo em conta os registos 
efectivos da Seguradora. A aludida provisão foi constituída 
segundo métodos estatísticos aplicáveis a este contexto e com 
base em princípios e regras de prudência.

Para as modalidades que prevêem participação nos resultados, 
com base nas taxas de rentabilidade dos investimentos afectos às 
respectivas provisões técnicas, o valor das provisões matemáticas 
a 31 de Dezembro já reflecte a mencionada participação que foi 
distribuída, nessa data, a cada uma das apólices dessas modalidades. 
A excepção diz respeito aos contratos que foram anulados no 
decurso do exercício para os quais foi avaliada e constituída a 
consequente provisão para participação nos resultados.

As Taxas de Revalorização Efectivas (constituídas por taxa de 
participação + taxa de juro técnica) atribuídas às Apólices das 
modalidades com Fundos Autónomos de Investimento foram as 
seguintes:

PrOdutO tAxA téCNICA tAxA de revAlOrIzAçãO eFeCtIvA

PPR Finibanco 3,00% 3,43%

Capitalização Finibanco 3,00% 3,43%
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As provisões técnicas de resseguro cedido são determinadas 
através da aplicação dos critérios acima descritos para o seguro 
directo, tendo em atenção as percentagens de cessão, bem como 
outras cláusulas existentes nos tratados de resseguro em vigor.

As responsabilidades relativas a contratos de investimento 
sem participação discricionária de resultados são inicialmente 
reconhecidos pelo valor dos prémios debitados e depósitos 
recebidos e subsequentemente  valorizadas ao custo amortizado à 
taxa efectiva dos contratos com base nas seguintes permissas:

12) Distribuição de dividendos 

Os dividendos são reconhecidos como passivo e deduzidos da 
rubrica de Capital quando são aprovados pelos accionistas. Os 
dividendos relativos ao exercício aprovados pelo Conselho de 
Administração após a data de referência das demonstrações 
financeiras são divulgados na proposta de aplicação de resultados 
do relatório de gestão.

13) Reconhecimento de proveitos e custos

Em geral os proveitos e custos reconhecem-se em função do 
período de vigência das operações de acordo com o princípio 
contabilístico da especialização de exercícios, isto é, são registados 
à medida que são gerados, independentemente do momento 
em que são cobrados ou pagos. Os proveitos são reconhecidos 
na medida em que seja provável que benefícios económicos 
associados à transacção fluam para o grupo e a quantia do rédito 
possa ser fiavelmente mensurada. 

Para os instrumentos financeiros mensurados ao custo 
amortizado e para os instrumentos financeiros classificados 
como “Activos Financeiros disponíveis para venda” os juros são 
reconhecidos usando o método da taxa efectiva, que corresponde 
à taxa que desconta exactamente o conjunto de recebimentos ou 
pagamentos de caixa futuros até à maturidade, ou até à próxima 
data de repricing, para o montante líquido actualmente registado 
do activo ou passivo financeiro. Quando calculada a taxa de juro 

efectiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando os 
termos contratuais e considerados todos os restantes rendimentos 
ou encargos directamente atribuíveis aos contratos. 

Os dividendos são reconhecidos quando estabelecido o direito 
de receber o pagamento. 

14) Rendimentos e encargos por serviços 
e comissões

O Grupo cobra comissões aos seus clientes pela prestação de um 
amplo conjunto de serviços. Estas incluem comissões pela prestação 
de serviços continuados, relativamente aos quais os clientes são 
usualmente debitados de forma periódica, ou comissões cobradas 
pela realização de um determinado serviço pontual.

As comissões cobradas por serviços prestados durante um 
período determinado são reconhecidas ao longo do período de 
duração do serviço. As comissões relacionadas com a realização 
de um serviço pontual são reconhecidas no momento em que 
ocorre o referido serviço.

15) Garantias financeiras

No decurso normal das suas actividades bancárias, o Grupo 
presta garantias financeiras, tais como cartas de crédito, garantias 
bancárias, e créditos documentários, as quais são reconhecidas em 
contas extrapatrimoniais pelo seu valor contratual (Nota 48).

PrOdutO tAxA téCNICA
 táBuA de

  mOrtAlIdAde

Capital diferido a prémio único, com contrasseguro de prémios, 

sem participação nos resultados, por 8 anos e 1 dia 4,50% GKM 80

Capital diferido a prémio único, com contrasseguro de prémios, 
sem participação nos resultados, por 5 anos e 1 dia 4,90% GKM 80

Tábuas de Mortalidade e Taxas Técnicas:
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As garantias financeiras são reconhecidas como um passivo, 
pelo justo valor, quando a mesma se encontrar vencida. 
Subsequentemente, o passivo é escriturado pelo montante da 
estimativa de gastos futuros para liquidar a obrigação, à data do 
balanço. Estas exposições são incluídas na análise individual e 
colectiva de imparidade considerando factores de conversão em 
crédito. 

As comissões obtidas pela prestação das garantias financeiras 
são reconhecidas de forma linear em resultados, na rubrica 
“Rendimentos de serviços e comissões”, durante o período de 
vigência das mesmas.

16) Fundo de garantia de depósitos

Conforme previsto no Decreto-Lei nº 298/92 de 31 de Dezembro, 
foi criado em Novembro de 1994 o Fundo de Garantia de 
Depósitos (FGD) cujo objectivo é o de garantir os depósitos 
constituídos nas instituições de crédito, nomeadamente bancos 
que nele participam, de acordo com os limites estabelecidos no 
Regime Geral das Instituições de Crédito. A contribuição inicial 
para o Fundo, fixada por Portaria do Ministério das Finanças, foi 

efectuada através da entrega de numerário e títulos de depósito 
e foi amortizada em 60 meses a partir de Janeiro de 1995. As 
contribuições anuais regulares para o Fundo são reconhecidas 
como um custo no exercício a que dizem respeito. Seguindo o 
previsto na IAS 37, os compromissos irrevogáveis assumidos 
perante o FGD são reconhecidos em contas extrapatrimoniais 
como compromissos perante terceiros (Nota 48).

17) Caixa e equivalentes de caixa

Na Demonstração de fluxos de caixa, Caixa e equivalentes de 
caixa correspondem a valores em caixa, saldos à ordem junto do 
banco central e outras instituições de crédito.

3.  Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais

O detalhe da rubrica “Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais” em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 
2007 é como segue:

 31.12.2008 31.12.2007

Caixa  47.116   44.196 

Disponibilidades à ordem no Banco de Portugal  77.585   35.632 

Disponibilidades sobre bancos centrais no estrangeiro -    6.793 

  124.701   86.621 

Os depósitos à ordem no Banco de Portugal incluem os depósitos 
que visam satisfazer as exigências legais de constituição de 
disponibilidades mínimas de caixa. De acordo com o Aviso do 

Banco de Portugal nº 7/94 de 19 de Outubro, o coeficiente a 
aplicar ascende a 2% dos passivos elegíveis. Estes depósitos são 
remunerados. 
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4.  Disponibilidades em outras instituições de crédito

O detalhe da rubrica “Disponibilidades em outras instituições de crédito” em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 é 
como segue:

Os cheques a cobrar sobre instituições de crédito no país em 31 de Dezembro de 2008 foram compensados na Câmara de Compensação 
nos primeiros dias úteis  de Janeiro de 2009.

 31.12.2008 31.12.2007

Disponibilidades sobre instituições de crédito no país:

   Depósitos à ordem  18.553   30 

   Cheques a cobrar  34.297   42.346 

  52.850   42.376 

Disponibilidades sobre instituições de crédito no estrangeiro:   

   Depósitos à ordem  11.013   10.663 

   Cheques a cobrar  3.034   3.245 

   Juros de disponibilidades  7  -  

  14.054   13.908 

  66.904   56.284 
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5.  Activos financeiros detidos para negociação

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

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

Não existem títulos não cotados nesta rubrica.

Os valores nocionais dos instrumentos de derivados com justo 
valor positivo relativos a swaps de taxa de juro ascendem a 31 de 
Dezembro de 2008 a m.Euros 29.780 (m.Euros 99.946 em 31 de 
Dezembro de 2007). 

O justo valor dos swaps de taxa de juro foi calculado por entidade 
independente a qual utilizou para o efeito técnicas de valorização, 
nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros. Os inputs para a 

valorização correspondem a observações de dados de mercado relativos 
aos factores de retorno e risco inerentes a cada instrumento (Nota 51).

No âmbito do Regulamento da CE 1004/2008 de 15 de 
Outubro que introduziu alterações à IAS 39, atentas à particular 
turbulência dos mercados e às informações recolhidas sobre 
alguns instrumentos que motivaram o alargamento do prazo 
inicialmente previsto para a sua detenção foi decidido reclassificar 
da carteira de negociação para a carteira de activos financeiros 
disponíveis para venda três activos.

Os activos reclassificados ( três Hedge Funds, sendo um deles 
um investimento de capital garantido) tinham um justo valor  à 

 31.12.2008 31.12.2007

TíTULOS   

   Instrumentos de dívida   

      Emitidos por não residentes  3.417   2.150 

   

   Instrumentos de capital   

      Emitidos por residentes   

         Acções  35   11.545 

      Emitidos por não residentes   

         Acções  420   17.357 

  455   28.902 

   Outros   

      Emitidos por residentes  1   1 

      Emitidos por não residentes - Hedge Funds  891   45.317 

  892   45.318 

  4.764   76.370 

INSTRUMENTOS DERIVADOS COM jUSTO VALOR POSITIVO   

   swaps   

      Divisas  1.172   84 

      Taxa de juro  2.558   3.363 

  3.730   3.447 

   Futuros e outras operações a prazo   

      Divisas  969   589 

  4.699   4.036 

  9.463   80.406 
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data da reclassificação de m.Euros 11.627. Estes investimentos 
provocaram na conta de resultados no exercício de 2008 perdas  
por ajustamento de justo valor  no total m.Euros 382 (ganhos de 
m.Euros 1.114 no exercício de 2007). Caso não tivesse ocorrido 
esta reclassificação teriam sido registadas em resultados perdas 
adicionais de m.Euros 3.042, as quais estão registadas na rubrica 
reservas de reavaliação em capitais próprios. 

6.  Outros activos financeiros ao justo valor 
através de resultados

Esta rubrica inclui a participação da Lestinvest numa entidade no 
estrangeiro conjuntamente controlada com outros três accionistas 
e que se encontra a desenvolver um empreendimento imobiliário 
na Hungria. A percentagem de participação da Lestinvest é de 
33,75%, sendo a percentagem final de interesse do Grupo neste 
empreendimento de 7,16%. Considerando que parte do capital da 
Lestinvest foi subscrito e realizado por clientes do Grupo foram 

registados interesses minoritários de 78,79% sobre os capitais e 
resultado da Lestinvest (Nota 33 – interesses minoritários). 

A 31 de Dezembro de 2008 a Lestinvest tinha assumido o 
compromisso de aquisição adicional de 11,25% do capital da 
entidade conjuntamente controlada por m.Euros11.025, sobre os 
quais já adiantou m.Euros 9.000 que se encontram incluídos na 
rubrica de Outros Activos – Devedores diversos (Nota 18), uma 
vez que a transferência de propriedade só se concretiza na data do 
pagamento integral previsto para 2009.

7.  Activos financeiros disponíveis para 
venda

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

 31.12.2008 31.12.2007

TíTULOS   

   Instrumentos de dívida   

      Emitidos por residentes   

         De dívida pública portuguesa  12.756   11.564 

         De outros residentes  1.499   9.485 

  14.255   21.049 

     Emitidos por não residentes   

         Emissores públicos estrangeiros  31.278   16.152 

         De outros não residentes  12.778   1.173 

  44.056   17.325 

  58.311   38.374 

   Instrumentos de capital   

      Emitidos por residentes   

         Acções  85.693   94.539 

         Imparidade acumulada (Nota 45) ( 49.846) ( 691)

  35.847   93.848 

      Emitidos por não residentes   

         Acções  8.619   14.060 

         Imparidade acumulada (Nota 45) ( 4.589) -  

  4.030   14.060 

  39.877   107.908 

   Outros   

      Emitidos por residentes  1.005   5.091 

      Emitidos por não residentes  2.493  -  

  3.498   5.091 

  101.686   151.373 
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Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no 
Anexo II. 

Os títulos incluídos nesta rubrica são cotados, excepto o valor 
líquido de m.Euros 16.864 (m.Euros 14.232 em 31  de Dezembro 
de 2007) que se referem a instrumentos de capital e instrumentos 
de dívida (m.Euros 3.137, m.Euros 13.727 respectivamente).

Do valor de m.Euros 12.756 dos títulos da dívida pública 
portuguesa e  m.Euros 31.278 relativos a instrumentos de dívida 
de emissores públicos estrangeiros encontram-se penhorados a 
favor de terceiros, conforme se segue:

• A favor do Banco de Portugal no âmbito e condições da Instrução 
35/2007 Mercado de Crédito Intradiário m.Euros 10.392.

• A favor do Sistema de Indemnização aos Investidores no âmbito 
e condições da Instrução 2/2000 da CMVM m.Euros 704.

• A favor do Fundo de Garantia de Depósitos no âmbito e 
condições do Aviso 11/94 do Banco de Portugal m.Euros 2.973.

• A favor da LCH.Clearnet SA no âmbito e condições do 
“Clearing Rule Book”  m.Euros 1.384.

8.  Aplicações em instituições de crédito

O detalhe da rubrica “Aplicações em instituições de crédito” era, 
em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, como 
a seguir se mostra:

 31.12.2008 31.12.2007

APLICAçõES   

   No país   

      Em outras instituições de crédito   

         Depósitos  59   225 

         Empréstimos  7.400   23.003 

  7.459   23.228 

   No estrangeiro   

      Em outras instituições de crédito   

         Aplicações a muito curto prazo -    31.412 

         Outras aplicações  18.046   39.293 

  18.046   70.705 

  25.505   93.933 

jUROS A RECEBER   

   De aplicações em instituições de crédito   

      Instituições de crédito no país  23   346 

      Instituições de crédito no estrangeiro  42   136 

  65   482 

  25.570   94.415 
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9.  Crédito a Clientes

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

  31.12.2008 31.12.2007

CRÉDITO   

Crédito não representado por valores mobiliários   
   Interno 1.939.642 1.930.958
   Interno - titularizado 474.217 250.000
   Ao exterior 18.273 15.437
   Ao exterior - titularizado 4.566 -

 2.436.698 2.196.395

   Crédito e juros vencidos   
      Crédito interno e juros vencidos 72.715 54.850
      Crédito interno e juros vencidos - titularizado 1.705 -
      Crédito externo e juros vencidos 55 139
      Crédito externo e juros vencidos - titularizado 30 -
      Despesas de crédito vencido 988 615

 75.493 55.604

 2.512.191 2.251.999

Imparidade acumulada (Nota 45) (78.656) (71.579)

 2.433.535 2.180.420

Outros créditos e valores a receber (titulados)   
   Emitidos por residentes   
      Títulos de dívida   
         Dívida não subordinada 1.247 4.490

Créditos e juros vencidos   
   Outros créditos vencidos 110 110

Imparidade acumulada (nota 45) (110) (110)

 1.247 4.490

jUROS A RECEBER, RECEITAS COM RENDIMENTO 
DIFERIDO E DESPESAS COM ENCARGO DIFERIDO   

juros a receber   
   Crédito não representado por valores mobiliários   
      Interno 11.694 10.834
      Interno - titularizado 2.649 1.695
      Externo 197 114

 14.540 12.643

Outros créditos e valores a receber (titulados)   
   Emitidos por residentes   
      Títulos de dívida - 18

 14.540 12.661

 2.449.322 2.197.571
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Do total da carteira de crédito 26% foi objecto de análise 
individual de imparidade e 74% objecto de análise colectiva (em 
31 de Dezembro de 2007 23% e 77% respectivamente). 

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, 
o detalhe da rubrica “Crédito não representado por valores 
mobiliários” por tipo de crédito era como segue:

O total de créditos em Locação financeira apresenta a seguinte desagregação:

  31.12.2008 31.12.2007

Empresas e administrações públicas   

Descontos e outros créditos titulados por efeitos 217.210 257.213

Empréstimos 388.508 289.089

Créditos em conta corrente 660.039 587.916

Descoberto em depósitos à ordem 52.278 21.756

Locação financeira mobiliária 63.108 54.867

Locação financeira imobiliária 94.472 89.133

Outros créditos 17.923 15.233

 1.493.538 1.315.207

Particulares   

Habitação   

Locação financeira 16.594 18.535

Outros créditos 355.084 304.236

 371.678 322.771

Consumo   

Locação financeira 28.666 32.825

Outros créditos 367.437 424.536

 396.103 457.361

Outras finalidades   

Desconto e outros créditos titulados por efeitos 11.377 14.288

Empréstimos 81.149 12.775

Créditos em conta corrente 52.753 48.047

Descoberto em depósitos à ordem 14.964 13.258

Locação financeira 15.124 12.675

Outros créditos 12 13

 175.379 101.056

 2.436.698 2.196.395

  31.12.2008   31.12.2007

 vAlOr de INvestImeNtO reNdImeNtO vAlOr de INvestImeNtO reNdImeNtO
 BAlANçO BrutO FINANCeIrO BAlANçO BrutO FINANCeIrO
PrAzO CONCedIdO PAgAmeNtOs NãO OBtIdO CONCedIdO PAgAmeNtOs NãO OBtIdO
  míNImOs   míNImOs 

Até 1 ano 28.371  39.351  10.980  26.895  36.274  9.379 

De 1 ano a 5 anos 96.973  129.322  32.349  92.003  123.778  31.775 

Superior a 5 anos 92.620  129.420  36.800  89.137  126.285  37.148 

      

tOtAl 217.964  298.093  80.129  208.035  286.337  78.302 
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Os valores residuais, são sempre, contratualmente, com opção 
de compra realçando-se que nos processos sem incidentes, são 
sempre repassados aos locatários.

A dedução acumulada para pagamento de incobráveis da 
locação a receber foi de m.Euros 4.319 (m.Euros 2.599 em 31 de 
Dezembro de 2007).

As rendas contingentes foram durante o período m.Euros 
63.915 (m.Euros 53.905 em 31 de Dezembro de 2007).

Nos contratos de locação financeira em carteira não existem 
acordos da espécie.

10.  Investimentos detidos até à 
maturidade

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 a rubrica 
“Investimentos detidos até à maturidade”  tem a seguinte composição:

11.  Activos não correntes detidos para venda

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

Do saldo inicial de m.Euros 14.580 referente a imóveis permanecem 
a 31 de Dezembro de 2008 o montante m.Euros 2.819. As vendas 
não se concretizaram por questões relacionadas com a fragilidade 
verificada no lado da procura do próprio mercado imobiliário, sem 

que para isso o Grupo tivesse qualquer influência, uma vez que se 
manteve  comprometido com o cumprimento dos respectivos planos 
de venda. Como prova do comprometimento registamos o forte 
empenho no acompanhamento e manutenção dos planos de venda, 

 31.12.2007 
AQuIsIções AJust.  a)

 PerdAs de 
utIlIzAções sAídAs trANsF. b)

 vAlOr de
 vAlOr   ImPArId.    BAlANçO
 lIQuIdO       31.12.2008

Activos tangíveis não correntes
detidos para venda          

   Imóveis  14.580   6.494   34  -   -   ( 3.264)  4.228   22.072 

   Equipamento 545  423  ( 2) -   -   ( 492) -    474 

   Outros -    40  -   -   -   ( 9) -    31 

Outros activos não correntes           
detidos para venda          

   Filiais  2.081  -   -    919   6.508  ( 9.508) -   -  

   Associadas 28.955  -    3.600  -   -   ( 26.198) -    6.357 

  46.161   6.957   3.632   919   6.508  ( 39.471)  4.228   28.934 

a) Ajustamentos referentes a activos adquiridos em anos anteriores    
b) Reflecte :        
     b1) Imóveis recebidos em dação em anos anteriores e enquadrados na IFRS5 neste exercício      
     b2) Saídas referentes a imóveis recebidos em dação em anos anteriores e que deixaram de estar enquadrados na IFRS5 no exercício 

 31.12.2008 31.12.2007

Títulos detidos até à maturidade   

   Títulos emitidos por não residentes   

      Instrumentos de dívida  5.059  -  

Rendimentos a receber   

   Juros de investimentos detidos até à maturidade  99  -  

  5.158  -  
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Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II.

 31.12.2008 31.12.2007

Associadas no país

   Saldo inicial  341   1.133 

   Aquisições -   -  

   Aumentos de capital -    125 

   Alienações -   ( 12)

   Transferências de prestações suplementares  24.000   1.284 

   Apropriação de resultados -   ( 2.000)

   Outros ajustamentos em capitais próprios ( 897) ( 189)

  23.444   341 

   Imparidade acumulada (Nota 45) ( 341) ( 341)

  23.103  -

quer por via do reforço dos meios de promoção da sua exposição ao 
mercado, quer por diversos ajustes nos valores de promoção. 

Os ajustamentos de valor estão divulgados na Nota 42.

O montante de m.Euros 9.508 constante  das saídas no período, 
na rubrica “ Outros activos não correntes detidos para venda – 
filiais” refere-se à venda da sociedade Autoglobalsa. Esta venda 
motivou a utilização de uma provisão existente para o efeito no 
valor de m.Euros 6.508.

O montante de m.Euros 26.198 constante das saídas no período, 
na rubrica de “Outros activos não correntes detidos para venda – 
Associadas”, refere-se à venda por parte da subsidiária Finibanco, 
S.A. da sociedade húngara Obol Invest KFT. A mais valia registada 
no valor de m.Euros 3.200 foi efectuada com base numa avaliação 
externa. 

O valor existente em 31 de Dezembro de 2008 na rubrica 
“Outros activos não correntes detidos para venda – Associadas” 
no valor de m.Euros 6.357 refere-se a uma participação com 
venda acordada para 2009.

12.  Outros activos tangíveis

Conforme referido no ponto 5) da Nota 2.5 os imóveis de serviço 
próprio do Grupo, existentes na data de transição para IAS/IFRS (1 
de Janeiro de 2004), foram reavaliados ao justo valor com base em 
avaliações de peritos, tendo sido utilizado a opção prevista na IFRS1, 
passando aquele valor a ser o valor de custo nessa data, sujeito a 

depreciação futura.
Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 

2007, bem como o movimento ocorrido no exercício de 2008 na 
rubrica “Outros activos tangíveis”, são apresentados no anexo III.

Em 31 de Dezembro de 2008 o Finibanco tinha compromissos 
contratuais para aquisição  de activos fixos  tangíveis num total 
de m.Euros 997 ( m.Euros 790 em 31 de Dezembro de 2007) 
referentes a contratos promessa de compra e venda de imóveis 
de serviço próprio, para os quais já havia pago o respectivo sinal 
m.Euros 288 ( m.Euros 174 em 31 de Dezembro de 2007).

13.  Activos Intangíveis

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 
2007, bem como o movimento ocorrido no exercício de 2008 na 
rubrica  “Activos intangíveis”, são apresentados no anexo III.

Esta rubrica é constituída essencialmente por software, sendo 
que em 31 de Dezembro de 2008 se encontram totalmente 
amortizados m.Euros 11.239.

14.  Investimentos em associadas 
e filiais excluídas da consolidação

O detalhe da rubrica “Investimentos em associadas e filiais 
excluídas da consolidação”, em 31 de Dezembro de 2008 e 31 
de Dezembro de 2007, bem como o movimento ocorrido no 
exercício de 2008, era como a seguir se mostra:
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15.  Activos por impostos correntes 

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 na rubrica “Activos por impostos correntes” são detalhados como a 
seguir se demonstra:

16.  Activos por impostos diferidos

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 na rubrica “Activos por impostos diferidos” são detalhados como a 
seguir se demonstra:

 31.12.2008 31.12.2007

Activos por impostos correntes   

   IRC a recuperar  2.651   3 

   Outros  3 -

  2.654 3 

 31.12.2008 31.12.2007

 ACtIvO PAssIvO ACtIvO PAssIvO

IMPOSTOS DIFERIDOS     

   Diferenças temporárias     

      Provisões não aceites fiscalmente  3.555  -    3.590  -  

      Activos tangíveis  150   257   155   261 

      Activos intangíveis  2  -    24  -  

      Benefícios de empregados  4.369   448   6.807   2.238 

      Instrumentos financeiros  819   592   1.353   7.530 

      Activos não correntes disponíveis para venda  91  -    137  -  

      Reavaliações legais de imobilizado -    6  -    6 

      Provisões, activos e passivos contingentes -    67  -    100 

   Prejuízos fiscais  2.544  -    133 -  

  11.530   1.370   12.199   10.135 

IMPOSTOS DIFERIDOS LíqUIDOS  10.160    2.064   
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Os activos por impostos diferidos por prejuízos fiscais vencem nos anos conforme é detalhado no quadro seguinte:

Apesar de no exercício ter sido gerado prejuízo é convicção da 
administração que o grupo gerará lucros fiscais suficientes que 
permitam a utilização integral dos valores de activos por impostos 
diferidos apresentados, já que, os resultados negativos foram 

gerados na carteira de títulos e dada a imparidade registada e a 
composição diminuta da carteira global face ao restante negócio, 
as previsões apontam para a geração de lucros suficientes no 
horizonte em causa.

17.  Provisões Técnicas de resseguro cedido

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 a rubrica “Provisões técnicas de resseguro cedido”  tem a seguinte composição:

Vencimento dos activos por impostos diferidos por prejuízos fiscais 
 

 31.12.2008 31.12.2007

Ano de vencimento dos impostos   
diferidos por prejuízos fiscais:   

2008 -    133 

2012  2.544  -  

total  2.544   133  

 31.12.2008 31.12.2007

Provisões técnicas - Ramo vida   

   De seguro directo   

      Provisão para sinistros  99  -  

  99  -  
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18.  Outros activos

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

 31.12.2008 31.12.2007

Devedores por seguro directo e resseguro  232   131 

  232   131 

Outros activos   

Outras disponibilidades  3   3 

Devedores e outras aplicações vencidas  895   895 

Devedores e outras aplicações   

Devedores por operações sobre futuros e opções  792   1.031 

Aplicações diversas  29.813   32.076 

Sector público administrativo  294   1.079 

Devedores diversos  18.877   20.087 

Outros activos  

Ouro, metais preciosos, numismática e medalhística  93   143 

Outros juros e rendimentos similares  754   561 

Outros rendimentos a receber  4.498   6.567 

Outras despesas com encargo diferido  13.511   13.900 

Receitas com rendimento diferido de operações activas ( 49) -  

Responsabilidades com pensões e outros benefícios   

Excesso do fundo -    7.573 

Flutuação de valores  15.254   3.085 

Outras contas de regularização  46.173   34.541 

  130.908   121.541 

 Imparidade acumulada (Nota 45) ( 900) ( 901)

  130.008   120.640 

O saldo da rubrica “Devedores por operações sobre futuros 
e opções” refere-se a margens depositadas em instituições 
financeiras para realização de operações de futuros.

A rubrica de “Aplicações Diversas” inclui o valor dos imóveis 
recebidos em dação que não cumprem os requisitos da IFRS5. 

Estes imóveis não foram adquiridos numa óptica de investimento 
mas sim apenas recuperados como garantia de crédito vencido. 
Contudo, foi mantido o critério de mensuração pelo menor valor 
entre o valor contabilístico e o justo valor dos imóveis.
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O detalhe da rubrica “Aplicações diversas”, relativamente a imóveis recebidos em dação que não cumprem os requisitos da IFRS5, em 31 
de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, bem como o movimento ocorrido no exercício de 2008, era como a seguir se mostra:

19.  Recursos de bancos centrais

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 a rubrica “Recursos de bancos centrais”  tem a seguinte composição:

Os Recursos de Bancos Centrais correspondem a operações 
de financiamento do Banco Central Europeu no âmbito de 
operações de cedência de liquidez, garantidas por penhor de 

activos elegíveis tal como referido na Nota 53 relativa aos títulos 
emitidos na operação Aqua Mortgage nº 1. 

A rubrica de Devedores Diversos inclui m.Euros 9.000 relativos 
a adiantamentos para compra de participação adicional numa 
entidade conjuntamente controloda (Nota 6).

A rubrica “Outras contas de regularização” inclui em 31 de 
Dezembro de 2008 m.Euros 36.965 de operações cambiais a 
liquidar (m.Euros 21.668 em 31 de Dezembro de 2007).

 vAlOr de 
AQuIsIções

 AJustAmeNtOs 
sAídAs

 trANsF. vAlOr de
 BAlANçO  (a)  (b) BAlANçO
 31.12.2007     31.12.2008

Devedores e outras aplicações

Aplicações diversas             

     Outras aplicações                

        Imóveis  30.789   3.374  ( 171) ( 1.589) ( 4.228) 28.175

a) Ajustamentos referentes a imóveis recebidos em dação em anos anteriores.   
b) Reflecte:     
      b1) Saída de imóveis recebidos em dação em anos anteriores e enquadrados na IFRS5 neste exercício;  
     b2) Entrada de imóveis recebidos em dação em anos anteriores e que deixaram de estar enquadrados na IFRS5 no exercício. 
     
    

 31.12.2008 31.12.2007

Recursos do Banco de Portugal   

   Outros recursos  60.000  -  

Juros de recursos de bancos centrais   

   Recursos de banco de portugal  8  -  

  60.008  -  
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20.  Passivos financeiros detidos para negociação

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

21.  Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados

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

O justo valor dos swaps de taxa de juro foi calculado por entidade 
independente a qual utilizou para o efeito técnicas de valorização, 
nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros. Os inputs para a 
valorização correspondem a observações de dados de mercado relativos 
aos factores de retorno e risco inerentes a cada instrumento. 

Os valores nocionais dos instrumentos de derivados com justo 
valor negativo relativos a swaps de taxa de juro ascendem a 31 de 
Dezembro de 2008 a m.Euros 246.930 (m.Euros 313.020 em 31 
de Dezembro de 2007).

 31.12.2008 31.12.2007

Instrumentos derivados com justo valor negativo   

   Swaps   

      Divisas -    611 

      Taxa de juro  29.950   30.621 

   Futuros e outras operações a prazo   

      Divisas  3  -  

      Taxa de juro  22  -  

  29.975   31.232 

 31.12.2008 31.12.2007

Dívida emitida não subordinada   

   Obrigações  63.024   67.174 

   Dívida readquirida ( 867) -  

Dívida emitida subordinada   

   Obrigações  104.916   115.616 

   Dívida readquirida ( 57) -  

Outros recursos  6.300   4.655 

  173.316   187.445 

Correcções de valor de passivos que sejam objecto   
da opção pelo justo valor   

   Obrigações não subordinadas ( 8.794) ( 9.341)

   Obrigações subordinadas ( 16.354) ( 17.796)

   Outros recursos ( 203) ( 62)

 ( 25.351) ( 27.199) 

Juros a pagar de dívida emitida

Obrigações não subordinadas  161   579  

Obrigações subordinadas  2.687   2.697  

  2.848   3.276

  150.813   163.522  
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Os passivos incluídos nesta rubrica foram designados no 
reconhecimento inicial ao justo valor através de resultados por 
incluírem derivados embutidos (fair value option). A estes passivos 
estão associados instrumentos financeiros que foram classificados 
como derivados de negociação em conformidade com as disposições 
da IAS 39 sobre a opção pelo justo valor (fair value option).

O justo valor destes instrumentos financeiros foi calculado 
por entidade independente a qual utilizou para o efeito técnicas 
de valorização, nomeadamente o desconto de fluxos de caixa 
futuros e modelos de valorização de opções (Montecarlo). 

Os inputs para a valorização correspondem a observações de dados 
de mercado relativos aos factores de retorno e risco inerentes a 
cada instrumento. 

No valor das correcções dos passivos do exercício está incluído 
um efeito positivo em resultados de m.Euros 4.105 relativo ao 
efeito do risco de crédito da instituição (m.Euros 4.367 em 31 de 
Dezembro de 2007).

O detalhe da rubrica “ Outros passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados” em 31 de Dezembro de 2008 é como se segue:

desCrIçãO vAlOr NOmINAl remuNerAçãO reemBOlsO e
   PAgAmeNtO de JurOs

DíVIDA EMITIDA NÃO SUBORDINADA:   

Emitidos em anos anteriores     

Obrigações de caixa “FNB Super Cabaz Europeu 05/11”  15.000  A 21 de Março de 2011

Obrigações de caixa “FNB Taxa Acumulada 05/11”  2.337  B 19 de Dezembro de 2011

Obrigações de caixa “FNB Remuneração Garantida 2006”  2.700  C 7 de Abril de 2012

Obrigações de caixa “FNB Cupão Anual 06/11”  14.600  D 20 de Junho de 2011

Obrigações de caixa “FNB Dezembro 07/17”  27.387  E 19 de Dezembro de 2017

Emitidos no exercício   

Obrigações de caixa “FNB Private Commodities 2008/2010”  1.000  F 23 de Janeiro de 2010

  63.024   

DíVIDA EMITIDA SUBORDINADA:   

Emitidos em anos anteriores   

Obrigações de caixa subordinadas “Finicrédito Juro   

Crescente 05/13”  20.000  G 29 de Novembro de 2013

Emitidos no exercício   

Obrigações de caixa subordinadas “FNB Grandes   9 de Maio de 2016 p/ 1ª série

Empresas 07/16”  32.477  H 20 de Junho de 2016 p/ 2ª e 3ª séries

   

Obrigações de caixa subordinadas “FNB Índices   9 de Maio de 2015 p/ 1ª série

Estratégicos 07/15”  52.439  I 11 de Junho de 2015 p/ 2ª e 3ª séries

  104.916   
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ACçãO                                      BlOOmBerg           BOlsA

E.On EOA GY           Frankfurt

ENEL         ENEL IM         Milão

ENI            ENI IT               Milão

Fortis    FORA NA         Euronext Amsterdam

France Telecom    FTE FP Euronext Paris

Ing Groep INGA NA Euronext Amsterdam

Nokia NOK1V FH Helsínquia

Royal Dutch Petroleum RDA NA Euronext Amsterdam

Santander SAN SQ Madrid

TIM TIM IM Milão

A. A remuneração será constituída por um cupão fixo e por 4 
cupões variáveis.

O cupão fixo será pago no final do 2º ano e será igual a 8% sobre 
o valor nominal.

Os cupões variáveis serão pagos anualmente, do 3º ao 6º ano, 
e serão apurados segundo o número de acções (N) do cabaz de 
referência abaixo indicado cuja performance desde o início seja 
igual ou superior à do Índice Eurostoxx50 para o mesmo período.

Considerando o seguinte cabaz de referência:

o cupão será igual a:

onde N é o número de acções do cabaz de referência cuja 
performance (PerfAcçãoi

j), for maior ou igual do que a performance 
do Índice Eurostoxx50 (PerfIndi) para o mesmo período e

PerfAcçãoi
j = (Acçãoi

j – Acção0
j) / Acção0

j

PerfIndi = (Indi – Ind0) / Ind0

Acçãoi
j = Cotação de fecho da acção j (j = 1 a 10) nas Datas de 

Observação i (i = 1 a 4)
Acção0

j = Cotação de fecho da acção j (j = 1 a 10) na Data de 
Liquidação
Indi = Valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 (SX5E) nas Datas 
de Observação i (i = 1 a 4)
Ind0 = Valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 (SX5E) na Data 
de Liquidação

B. A remuneração será paga semestralmente, e os 2 primeiros 
cupões serão fixos:

 1º cupão: 5,5% (taxa anual)
 2º cupão: 4,5% (taxa anual)

A partir do 3º cupão, a remuneração será calculada de acordo 
com a seguinte fórmula (taxa anual):

Cupão anterior * n/N, onde

n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor 6 
meses está dentro do intervalo fixado
N é o nº de dias úteis do período respectivo

Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para 
cada cupão:

tAxA                          N 

8% se 10

5% se  7 a 9

1% se  0 a 6,

semestre INtervAlO

1º -

2º -

3º [0%; 3,90%]

4º [0%; 4,00%]

5º [0%; 4,25%]

6º [0%; 4,40%]

7º [0%; 4,40%]

8º [0%; 4,40%]

9º [0%; 4,40%]

10º [0%; 4,40%]

11º [0%; 4,40%]

12º [0%; 4,40%]
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E. A remuneração será paga anualmente, e o primeiro cupão será fixo:

1º cupão: 5%

A partir do 2º cupão, a remuneração será calculada de acordo 
com a seguinte fórmula, com um mínimo de 0% e um máximo 
de 6,5% por ano:

Mínimo [15 * (30 Yr Swap Rate – 10 Yr Swap Rate) + 0.75%;
15 * (10 Yr swap Rate – 2 Yr Swap Rate) + 1.25%]

30 Yr Swap Rate – Taxa swap a 30 anos, em euros (página 
ISDAFIX2, na Reuters), observada no 5º dia útil anterior ao dia 
do pagamento do cupão respectivo.

10 Yr Swap Rate – Taxa swap a 10 anos, em euros (página 
ISDAFIX2, na Reuters), observada no 5º dia útil anterior ao dia 
do pagamento do cupão respectivo.

2 Yr Swap Rate – Taxa swap a 2 anos, em euros (página 
ISDAFIX2, na Reuters), observada no 5º dia útil anterior ao dia 
do pagamento do cupão respectivo.

Euribor 6 meses é a taxa patrocinada pela Federação Bancária 
Europeia em associação com a Associação Cambista Internacional, 
na Base Actual/360 e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, 
na página EURIBOR01 da Reuters, ou noutra que a substitua.

O valor da Euribor 6 meses observado no 5º dia útil anterior 
à data de pagamento do cupão respectivo aplicar-se-á aos dias 
remanescentes desse período.

C. O 1º cupão será pago em 7 de Abril de 2008 sendo igual a
3% * valor nominal. 

Se não ocorrer o reembolso antecipado, o 2º cupão será pago em 
7 de Abril de 2012 e será igual a: 
21% * valor nominal, se Euribor 6 meses 6 > Euribor 6 meses 0 + 
0,90%;

3% * valor nominal, no caso contrário.

Se ocorrer o reembolso antecipado, o 2º cupão será pago em 7 de 
Abril de 2010 e será igual a 13% * valor nominal.

Entende-se por:

Euribor 6 meses 0 a Euribor 6 meses registada em 7 de Abril de 2006;

Euribor 6 meses 6 a Euribor 6 meses registada no 5.º dia útil 
anterior a 7 de Abril de 2012. 

dAtA CuPãO tAxA

20 de Junho de 2007 5,25%

20 de Junho de 2008  Máx [0; 4,0%* (1-n/2)]

20 de Junho de 2009  Máx [0; 5,0%* (1-n/3)]

20 de Junho de 2010  Máx [0; 6,0%* (1-n/4)]

20 de Junho de 2011 Máx [0;7,5%* (1-n/5)]

onde n é o número acumulado de Entidades de Referência em 
relação às quais tenha ocorrido um Evento de Crédito.

O valor dos juros a pagar será calculado pela multiplicação entre 
a taxa do cupão e o valor nominal.

D. A remuneração é como se segue:
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Fi – Valor final da matéria-prima i, tal como definido abaixo. 
Ii – Valor inicial da matéria-prima i, tal como definido abaixo.

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

G. A remuneração será paga semestralmente. Os dois primeiros 
cupão serão fixos (taxa anual de 4,75%). Para os seguintes a 
remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula 
(taxa anual):

n/N*(Euribor 6 meses+2%), onde

n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor  6 
meses está dentro do intervalo fixado
N é o nº de dias úteis do período respectivo

Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para 
cada cupão

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

onde,

i     mAtérIAs-PrImAs Wi (PesO NO CABAz)

1 Trigo (“Wheat”)           1/3

2         Soja (“Soybean”)         1/3

3            Petróleo (“WTI”)         1/3

PeríOdO dAtA de CuPãO tAxA FIxA INtervAlOs

1º semestre 29-Mai-06 4,75% -
2º semestre 29-Nov-06 4,75% -
3º semestre 29-Mai-07 - [0; 4,00%]
4º semestre 29-Nov-07 - [0; 4,00%]
5º semestre 29-Mai-08 - [0; 4,40%]
6º semestre 29-Nov-08 - [0; 4,40%]
7º semestre 29-Mai-09 - [0; 4,40%]
8º semestre 29-Nov-09 - [0; 4,40%]
9º semestre 29-Mai-10 - [0; 4,40%]
10º semestre 29-Nov-10 - [0; 4,40%]
11º semestre 29-Mai-11 - [0; 4,65%]
12º semestre 29-Nov-11 - [0; 4,65%]
13º semestre 29-Mai-12 - [0; 4,90%]
14º semestre 29-Nov-12 - [0; 4,90%]
15º semestre 29-Mai-13 - [0; 5,15%]
16º semestre 29-Nov-13 - [0; 5,15%]

Mín. [Máx. [ Wi; 3,5% ; 15%],
3

i=1

Fi-Ii
Ii

 [
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H. Serão pagos os seguintes cupões, no final de cada ano (a 9 de Maio, para a 1ª série e a 20 de Junho, para as 2ª e 3ª séries):

I. A remuneração será paga anualmente e será igual a:

1º ano = 5,50% * valor nominal;
2º ano = 5,50% * valor nominal;
3º ano e seguintes = 6,25% * valor nominal se

Min (SDk/SD0-SXk/SX0 ; HSk/HS0- SXk/SX0) > Barreirak,

se não = 0%

onde:
Barreira3 = Barreira a aplicar no 3º cupão = 0%
Barreira4 = Barreira a aplicar no 4º cupão = 1%
Barreira5 = Barreira a aplicar no 5º cupão = 2%
Barreira6 = Barreira a aplicar no 6º cupão = 3%
Barreira7 = Barreira a aplicar no 7º cupão = 4%
Barreira8 = Barreira a aplicar no 8º cupão = 5%

Barreirak = Barreira a aplicar no kº cupão
SDk – Cotação de fecho do índice Eurostoxx Select Dividend 
(Bloomberg: SD3E) na data de observação K (K=1 a 6)
SD0 – Cotação de fecho do índice Eurostoxx Select Dividend 
(Bloomberg: SD3E) na data de início
SXk – Cotação de fecho do índice Eurostoxx50 Total Return 
(Bloomberg: SX5T) na data de observação K (K=1 a 6)
SX0 – Cotação de fecho do índice Eurostoxx50 Total Return 
(Bloomberg: SX5T) na data de início
HSk – Cotação de fecho do índice HS60 Europe (Bloomberg: 
HS60EU) na data de observação K(K=1 a 6)
HS0 – Cotação de fecho do índice HS60 Europe (Bloomberg: 
HS60EU) na data de início

Em 31 de Dezembro de 2008, o Grupo tinha negociado swaps 
para cobertura do risco associado à remuneração variável dos 
empréstimos obrigacionistas emitidos.

onde,

n é o número acumulado de Entidades de Referência em relação às quais tenha ocorrido um Evento de Crédito.

Se ocorrer uma fusão entre duas ou mais empresas de referência e ocorrer um Evento de Crédito na empresa resultante da fusão, 
serão contados tantos Eventos de Crédito quanto o número de empresas fundidas.

dAtA CuPãO tAxA dAtA CuPãO tAxA

1º cupão 5,50%
2º cupão 5,50%
3º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/3)]
4º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/4)]
5º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/5)]
6º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/6)]
7º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/7)]
8º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/8)]
9º cupão Máx [0; 6,0% * (1-n/9)]
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22.  Recursos de outras instituições de crédito

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Recursos de outras instituições de crédito”  tem a seguinte composição:

    31.12.2008 31.12.2007

 NO PAíS   

 Mercado monetário interbancário  10.000  19.000 

 Depósitos  87.758   91.325 

 Empréstimos  1.765  -  

 Outros recursos  20.000   20.000 

   119.523   130.325 

 NO ESTRANGEIRO 

 Em outras instituições de crédito  

 Depósitos  651   21 

 Outros recursos 1.920   1.238 

    2.571   1.259 

    122.094   131.584 

 jUROS DE RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIçõES   
DE CRÉDITO   

 Recursos de instituições de crédito no país  537   742 

    122.631   132.326 
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23.  Recursos de clientes e outros empréstimos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Recursos de clientes e outros empréstimos”  tem a seguinte composição:

 31.12.2008 31.12.2007

RECURSOS DE CLIENTES   

   depósitos   

      De residentes   

         Do sector público administrativo   

            À ordem  25.704   28.551 

            A prazo  138.830   126.638 

  164.534   155.189 

         De emigrantes   

            À ordem  1.329   1.773 

            A prazo  12.327   12.185 

            De poupança  6.399   4.910 

  20.055   18.868 

         De outros residentes   

            À ordem  417.211   468.827 

            A prazo  1.474.190   1.255.034 

            De poupança  17.687   22.645 

            Outros  112   15 

  1.909.200   1.746.521 

         De não residentes   

            À ordem  18.122   20.410 

            A prazo  59.719   61.399 

  77.841   81.809 

   Outros recursos de clientes   

      Cheques e ordens a pagar  8.379   11.920 

      Operações de venda com acordo de recompra  6.724  -  

      Contratos de investimento  10.540  -  

  25.643   11.920 

   juros de recursos de clientes   

      Depósitos   

         De residentes   

            Do sector público administrativo  827   1.296 

            De emigrantes  314   279 

            De outros residentes  19.702   14.370 

         De não residentes  760   611 

      Outros recursos de Clientes  88  -  

  21.691   16.556 

  2.218.964   2.030.863 
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O detalhe da rubrica “Responsabilidades representadas por títulos” em 31 de Dezembro de 2008 é como segue:

24.  Responsabilidades representadas por títulos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Responsabilidades representadas por títulos”  tem a seguinte composição:

desCrIçãO vAlOr NOmINAl remuNerAçãO reemBOlsO e 
   PAgAmeNtO de JurOs

DíVIDA EMITIDA NÃO SUBORDINADA:   

Emitida em anos anteriores   

Obrigações “Finibanco Holding 05/10 Agosto”  212  A 29 de Agosto de 2010

Emitida no exercício   

Obrigações “Finibanco Holding 08/11 Junho”  3.345  B 19 deJunho de 2011

Papel Comercial Lestinvest SGPS I S. 1ª Em.  9.700  C 29 de Junho de 2009

Papel Comercial Lestinvest SGPS I S. 2ª Em.  850  C 2 de Fevereiro de 2009

Papel Comercial Lestinvest SGPS I S. 3ª Em.  550  C 7 de Abril de 2009

  14.657   

 31.12.2008 31.12.2007

Dívida emitida   

   Obrigações não subordinadas  3.557   212 

   Outras responsonsabilidades representadas por títulos  11.100  -  

  14.657   212 

Juros a pagar de dívida emitida   

   Obrigações não subordinadas  614   4 

  15.271   216 
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A. A taxa de juro é a correspondente à “Euribor  de 12 meses” 
reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 
contagem  de juros acrescida de 0,5%.
 
B. O 1º cupão tem uma taxa fixa de 6%. Para os restantes cupões, 
a taxa de juro será a correspondente à “Euribor  de 6 meses” 
reportada ao antepenúltimo dia útil anterior ao do início da 
contagem  de juros, acrescida de 0,75%.

C. A taxa de juro a aplicar a cada emissão de papel comercial  
será determinada com referência à Euribor (Base 360), para o 
prazo de emissão, em  vigor no 2º dia útil anterior à data de cada 
emissão, acrescida de 1,25%.

26.  Provisões

O Saldo da rubrica “Provisões” em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, bem como o movimento ocorrido no exercício 
de 2008 é apresentado no quadro seguinte:

25.  Passivos financeiros associados a activos transferidos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 a rubrica  “Passivos financeiros associados a activos transferidos” tem a 
seguinte composição:

 31.12.2008 31.12.2007

Passivos por activos não desreconhecidos   
em operações de titularização   

Por crédito a clientes - titularizado   

      Crédito não representado por valores mobiliários   

         Crédito interno  236.800   247.627 

   

Despesas com encargo diferido   

      Passivos por activos não desreconhecidos   

      em operações de titularização -   ( 520)

   

Encargos a pagar   

      Juros de passivos por activos não desreconhecidos  

      em operações de titularização  936   1.695 

  237.736   248.802 

   

 ACções resPONsABIlIdAdes resPONsABIlIdAdes gArANtIAs e tOtAl
 JudICIAIs CONtINgeNtes CONtrAtuAIs COmPrOmIssOs

saldo de abertura 31.12.2007  1.200   279   490  -    1.969 

Aumentos -    10   265  -    275 

Utilizações ( 33) ( 10) -   -   ( 43)

Reposições ( 721) -   -   -   ( 721)

saldo final 31.12.2008  446   279   755  -    1.480
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Dado que o efeito do valor temporal do dinheiro é imaterial, 
a quantia da provisão é o valor nominal dos dispêndios que se 
espera que sejam necessários para liquidar a obrigação.

Acções judiciais – Existe a obrigação presente resultante de 
eventos passados onde é provável o futuro dispêndio de recursos 
relacionados com acções judiciais de clientes contra o grupo.

Responsabilidades contingentes - Existe a obrigação presente 
resultante de eventos passados onde é provável o futuro dispêndio 
de recursos relacionados com situações de natureza diversa.

Responsabilidades contratuais - Existe a obrigação presente 
resultante de eventos passados onde é provável o futuro dispêndio 
de recursos relacionados com situações de natureza contratual.

28.  Passivos por impostos correntes

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 da rubrica “Passivos por impostos correntes” são detalhados como 
a seguir se demonstra:

 31.12.2008 31.12.2007

Provisões técnicas - Ramo vida   

      De seguro directo   

      Provisão matemática  25.239   14.524 

      Provisão para sinistros  302   5 

      Provisão para participação nos resultados  3  -  

  25.544   14.529 

 31.12.2008 31.12.2007

Passivos por Impostos Correntes   

      IRC a pagar 257 8.697

 257   8.697 

27.  Provisões Técnicas

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Provisões técnicas”, detalha-se da seguinte forma:
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29.  Passivos por impostos diferidos

Os saldos em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 da rubrica “Passivos por impostos diferidos” são detalhados como 
a seguir se demonstra:

30.  Outros passivos subordinados

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Outros passivos subordinados” tem a seguinte composição:

 31.12.2008 31.12.2007

 ACtIvO PAssIvO ACtIvO PAssIvO

Impostos diferidos       

  Diferenças temporárias       

    Activos tangíveis  153   1.085   156   1.102 

    Instrumentos financeiros  4   4   1.315   668 

    Activos não correntes disponíveis para venda  61   2   53   2 

    Reavaliações legais de imobilizado -    89  -    91 

    Provisões, activos e passivos contingentes -    640  -    742 

  218   1.820   1.524   2.605 

Impostos diferidos líquidos   1.602    1.081 

 31.12.2008 31.12.2007

Dívida emitida subordinada   

   Obrigações  26.011   653 

Juros a pagar de dívida emitida subordinada   

   Obrigações  46   1 

  26.057  654 
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O detalhe da rubrica “ Outros passivos subordinados” em 31 de Dezembro de 2008 é como segue:

A. A remuneração será paga semestralmente, terá como mínimo 
1% e como máximo 5%, e será calculada de acordo com a seguinte 
fórmula (taxa anual):

n/N * 5% +m/N * 1%, onde

n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor 6 
meses está dentro do intervalo fixado

m é o nº de dias úteis do periodo respectivo em que a Euribor 6 
meses está fora do intervalo fixado

N é o nº de dias úteis do período respectivo

desCrIçãO vAlOr NOmINAl remuNerAçãO reemBOlsO e
    PAgAmeNtO de JurOs

DíVIDA EMITIDA SUBORDINADA:   

Emitida em anos anteriores     

Obrigações de caixa subordinadas “FNB Rendimento   

Garantido 05/13”  410  A 9 de Maio de 2013  

Obrigações de caixa subordinadas “FNB Rendimento   

Seguro 05/15”  238  B 9 deJunho de 2015

Aqua SME1 Class B units  15.000  C Ver Nota 51

Emitida no exercício   

Obrigações de caixa subordinadas “FNB 08/18”  10.363  D 9 de Dezembro de 2018 
   p/ 1ª série

   16 de Dezembro de 2018 
   p/ 2ª série

  26.011   
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Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão

Euribor 6 meses é a taxa patrocinada pela Federação Bancária 
Europeia em associação com a Associação Cambista Internacional, 
na Base Actual/360 e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, 
na página EURIBOR01 da Reuters, ou noutra que a substitua.

O valor da Euribor 6 meses observado no 5º dia útil anterior 
à data de pagamento do cupão respectivo aplicar-se-á aos dias 
remanescentes desse período.

B. A remuneração será paga semestralmente, terá como mínimo 
1% e como máximo 5%, e será calculada de acordo com a seguinte 

fórmula (taxa anual):

 n/N * 5% +m/N * 1%, onde

n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor 6 
meses está dentro do intervalo fixado

m é o nº de dias úteis do periodo respectivo em que a Euribor 6 
meses está fora do intervalo fixado

N é o nº de dias úteis do período respectivo

PeríOdO dAtA CuPãO INtervAlO

1º semestre 09-Nov-05 [0; 2,75%]
2º semestre 09-Mai-06 [0; 3,00%]
3º semestre 09-Nov-06 [0; 3,25%]
4º semestre 09-Mai-07 [0; 3,50%]
5º semestre 09-Nov-07 [0; 3,50%]
6º semestre 09-Mai-08 [0; 3,75%]
7º semestre 09-Nov-08 [0; 3,75%]
8º semestre 09-Mai-09 [0; 4,00%]
9º semestre 09-Nov-09 [0; 4,00%]
10º semestre 09-Mai-10 [0; 4,25%]
11º semestre 09-Nov-10 [0; 4,25%]
12º semestre 09-Mai-11 [0; 4,50%]
13º semestre 09-Nov-11 [0; 4,50%]
14º semestre 09-Mai-12 [0; 4,50%]
15º semestre 09-Nov-12 [0; 4,50%]
16º semestre 09-Mai-13 [0; 4,50%]
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Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão

C. Taxa de juro: Euribor 1 mês + 0,1%

D. A remuneração será paga semestralmente e o primeiro cupão 
será fixo:

1º cupão: 6,50% (taxa anual);

Do 2º ao 10º cupão: Euribor 6M + 1,50% (taxa anual);

11º cupão e seguintes: Euribor 6M + 1,75% (taxa anual).

Por Euribor 6 meses entende-se a taxa patrocinada pela Federação 
Bancária Europeia em associação com a Associação Cambista 
Internacional resultante do cálculo da média das taxas de depósitos 
interbancários denominados em Euros, oferecidos na zona da União 
Económica e Monetária entre Bancos de 1ª linha, cotados na base 
actual/360, e divulgada na página EURIBOR01 da Reuters.

Será fixada para efeitos de cálculo a taxa Euribor de 6 meses, 
fixada 2 dias úteis antes da data de início de cada período de 
contagem de juros.

PeríOdO dAtA CuPãO INtervAlO

1º semestre 09-Dez-05 [1,60 ; 2,75%]
2º semestre 09-Jun-06 [1,60 ; 3,00%]
3º semestre 09-Dez-06 [1,60 ; 3,25%]
4º semestre 09-Jun-07 [1,60 ; 3,50%]
5º semestre 09-Dez-07 [1,70 ; 3,75%]
6º semestre 09-Jun-08 [1,70 ; 3,75%]
7º semestre 09-Dez-08 [1,70 ; 3,75%]
8º semestre 09-Jun-09 [1,70 ; 4,00%]
9º semestre 09-Dez-09 [1,80 ; 4,00%]
10º semestre 09-Jun-10 [1,80 ; 4,25%]
11º semestre 09-Dez-10 [1,80 ; 4,25%]
12º semestre 09-Jun-11 [1,80 ; 4,50%]
13º semestre 09-Dez-11 [1,90 ; 4,50%]
14º semestre 09-Jun-12 [1,90 ; 4,50%]
15º semestre 09-Dez-12 [1,90 ; 4,50%]
16º semestre 09-Jun-13 [1,90 ; 4,50%]
17º semestre 09-Dez-13 [2,00 ; 4,50%]
18º semestre 09-Jun-14 [2,00 ; 4,50%]
19º semestre 09-Dez-14 [2,00 ; 4,50%]
20º semestre 09-Jun-15 [2,00 ; 4,50%]
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31.  Outros passivos

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

A rubrica “ Sector público administrativo” inclui m.Euros 1.197 
de IVA e m.Euros 4.840 de retenções na fonte de impostos, os 
quais foram pagos ao estado nos prazos legais.

A rubrica “Credores por fornecimentos de bens” refere-se a 
compras de bens e serviços  no âmbito da actividade corrente do 
grupo, a aguardar liquidação.

A rubrica “Credores diversos - outros credores” inclui m.Euros 

1.383 de sinais recebidos em contratos de promessa de compra e 
venda e m.Euros 2.090 relativos a contratos de vendas a crédito.

A rubrica “ Encargos a pagar outros” inclui m.Euros 7.569 relativos 
a estimativas para férias e subsídio de férias a pagar em 2009.

A rubrica “ Outras receitas com rendimento diferido” inclui 
m.Euros 5.630 de comissões recebidas, as quais estão a ser objecto 
de linearização.

 31.12.2008 31.12.2007

Credores por seguro directo e resseguro  145   121 

  145   121 

OUTROS CREDORES   

Credores e outros recursos   

Recursos diversos  3.446   5.370 

Sector público administrativo  6.671   5.102 

Cobranças por conta de terceiros  37   33 

Juros, dividendos e outras remunerações de   
de capital a pagar  9   7

Contribuições para outros sistemas de saúde  203   180 

Credores diversos   

Credores por operações sobre valores mobiliários  98   111 

Credores por fornecimento de bens  6.200   5.670 

Outros credores  5.316   5.377 

  21.980   21.850 

Encargos a pagar   

Outros juros e encargos similares  138   106 

Outros encargos a pagar   

Prémio de antiguidade  3.438   2.036 

Outros  10.553   12.164 

  14.129   14.306 

Receitas com rendimento diferido   

Outros receitas com rendimento diferido  6.887   7.030 

Responsabilidades com pensões e outros benefícios  1.915  -  

Outras contas de regularização  1.180   1.803 

  46.091   44.989 
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32.  Capital

Em 31 de Dezembro de 2008, o capital subscrito do Finibanco 
Holding ascende a m.Euros 115.000 e encontra-se integralmente 
realizado sendo constituído por 115.000.000 acções de valor 
nominal de 1 Euro.

Em 31 de Dezembro de 2008, a VIC, S.G.P.S., S.A. detinha 67,08% 
das acções representativas do capital social do Finibanco Holding.

O Finibanco Holding não detinha em 31 de Dezembro de 
2008 quaisquer acções próprias.

Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações 
convertíveis nem títulos ou direitos similares.

As informações sobre os requisitos de capital regulamentar 
encontram-se descritas no ponto 2.9.1 do Relatório de Gestão.

desCrIçãO FINIBANCO ANgOlA lestINvest tOtAl

Capitais próprios 7.074 20.000 27.074

% interesses minoritários 39% 78,79% 

Interesses minoritários sobre os capitais  2.759 15.758 18.517
próprios sem resultado do exercício (a) 

Resultado do exercício -1.352 -596 -1.948

Interesses minoritários nos resultados

do exercício (b) -527 -470 -997

Total de Interesses minoritários (a) + (b)  2.232 15.288 17.520

33.  Interesses minoritários

Os interesses minoritários desdobram-se como segue: 
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34.  Margem financeira

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a margem financeira detalha-se da seguinte forma:

A rubrica “Outros juros e rendimentos similares” incluem m.Euros 
15.386 de juros relativos a contratos de locação financeira em que o 
Grupo é locador ( m.Euros 12.861 em 31 de Dezembro de 2007).

A rubrica “Outros juros e encargos” similares incluem m.Euros 
4 de juros relativos a contratos de locação financeira em que o 
Grupo é locatário ( m.Euros 10 em 31 de Dezembro de 2007). 

 31.12.2008 31.12.2007

juros e rendimentos similares   

Disponibilidades  2.317   1.603 

Aplicações em instituições de crédito  16.711   12.822 

Crédito a clientes  159.876   137.458 

Crédito vencido  6.873   4.702 

Outros activos financeiros   

Activos detidos para negociação  16.700   18.275 

Activos financeiros disponíveis para venda  1.476   587 

Juros de activos titularizados não desreconhecidos  19.615   10.722 

Devedores e outras aplicações  3   32 

Outros juros e rendimentos similares  1   66 

Comissões recebidas no crédito a clientes  8.271   7.432 

  231.843   193.699 

juros e encargos similares   

Recursos de bancos centrais  47  -  

Recursos de outras instituições de crédito  6.281   5.359 

Recursos de clientes  90.433   59.787 

Juros de empréstimos  893   939 

Responsabilidades representadas por títulos   
sem carácter subordinado  14.684   1.989

Passivos financeiros de negociação  19.721   25.973 

Juros de passivos por activos não desreconhecidos   
em operações de titularização  15   10.722

Passivos subordinados  6.907   4.064 

Outros juros e encargos similares  251   45 

Comissões pagas no crédito a clientes  6.494   4.742 

  145.726   113.620 

Rendimentos provenientes de   

Activos financeiros disponíveis para venda  2.361   2.363 

Outros instrumentos de capital  4.089   52 

  6.450   2.415 

  92.567   82.494 
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35.  Rendimentos e encargos de e com serviços e comissões 

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Rendimentos e encargos de e com serviços e comissões” detalha-se 
da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Rendimentos de serviços e comissões por :   

Garantidas prestadas  2.159   1.870 

Compromissos assumidos perante terceiros  124   374 

Operações sobre instrumentos financeiros  792   309 

Serviços prestados   

Comissões de fundos e património  6.080   6.887 

Outros serviços prestados  8.466   9.753 

Operações realizadas por conta de terceiros  650   1.448 

Outras comissões recebidas   

Corretagem  650   1.449 

Outras comissões recebidas  8.418   6.008 

  27.339   28.098 

Encargos com serviços e comissões por :   

Garantidas prestadas  10  -  

Compromissos assumidos perante terceiros  1   28 

Serviços bancários prestados por terceiros  2.131   1.807 

Operações realizadas por terceitos  461   997 

Outras comissões pagas  3.401   4.002 

  6.004   6.834 

 21.335   21.264 



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     195

Anexo I

36.  Resultados de activos e passivos avaliados ao justo 
valor através de resultados

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Rendimentos de activos e passivos avaliados ao justo valor através 
de resultados” detalha-se da seguinte forma:

37.  Resultados de activos financeiros disponíveis para venda

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Resultados de activos  financeiros disponíveis para venda” detalha-se 
da seguinte forma:

O valor líquido de ganhos e perdas não realizadas contabilizado no ano em Reservas de justo valor ascendeu a m.Euros (2.800).

 31.12.2008 31.12.2007

Ganhos em:   

Activos financeiros detidos para negociação   

Títulos  8.200   39.958 

Instrumentos derivados  31.649   45.204 

Passivos financeiros de negociação -    312 

Activos financeiros designados ao justo valor (fair value option)   

Operações passivas   

Outras  14.026  15.997

  53.875   101.471 

Perdas em:   

Activos financeiros detidos para negociação   

Títulos  26.924   18.590 

Instrumentos derivados  37.947   43.492 

Passivos financeiros de negociação -    573 

Activos financeiros designados ao justo valor (fair value option)  

Operações passivas   

Outras  14.848   7.837 

  79.719   70.492 

 (25.844)  30.979 

 31.12.2008 31.12.2007

Ganhos em:   

Activos financeiros disponíveis para venda   

Títulos  22.587   22.319 

Perdas em:   

Activos financeiros disponíveis para venda   

Títulos  13.289   429 

  9.298   21.890 
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38.  Resultados de alienação de outros activos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Resultados de alienação de outros activos” detalha-se da seguinte forma:

39.  Prémios líquidos de resseguro

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Prémios líquidos de resseguro”, detalha-se da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

ganhos na alienação de:   

Crédito a clientes  11.000  -  

Activos não financeiros   

Activos não correntes detidos para venda  3.213   30 

Outros activos tangíveis  221   63 

  14.434   93 

Perdas na alienação de:   

Activos não financeiros   

Activos não correntes detidos para venda  3   15 

Outros activos tangíveis  71   2 

  74   17 

  14.360   76 

 31.12.2008 31.12.2007

Prémios de seguro directo vida   

   Prémios processados  15.599   16.208 

   Prémios anulados ( 114) -  

   Prémios estornados ( 419) ( 372)

   Apólices e actas adicionais  24   14 

Prémios de resseguro cedido   

   De seguro directo vida   

      Prémios ( 891) ( 348)

  14.199   15.502 



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     197

Anexo I

40.  Custos com sinistros líquidos de resseguro

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Custos com sinistros líquidos de resseguro”, detalha-se da seguinte forma:

41.  Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro”, detalha-se 
da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

Custos com sinistros de seguro directo vida   

   Montantes pagos  1.710   157 

   Variação da provisão para sinistros  297   5 

Parte dos resseguradores nos custos com sinistros vida   

   De seguro directo vida   

      Nos montantes pagos (200) (35)

      Na variação da provisão para sinistros (99) -  

  1.708   127 

 31.12.2008 31.12.2007

Variação das outras provisões técnicas   

      De seguro directo vida   

         Provisão matemática  10.638   14.523 

Participação nos resultados   

      Participação nos resultados a atribuir -   -  

      Participação nos resultados atribuída  81  -  

  10.719   14.523 
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42.  Outros resultados de exploração

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Outros resultados de exploração” detalha-se da seguinte forma:

 31.12.2008 31.12.2007

ganhos em   

Outros ganhos em operações financeiras   

Operações activas   

Outros  3   67 

Rendas de locação operacional  278  -  

Ganhos em activos não financeiros   

Activos não correntes detidos para venda  865   158 

Outros activos tangíveis  748   539 

Outros activos não financeiros  120   39 

Outros ganhos e rendimentos operacionais  

Reembolso de despesas  13.757   10.761 

Prestação de serviços diversos  6.830   10.903 

Outros  2.499   5.178 

  25.100   27.645 

Perdas em   

Outros perdas em operações financeiras   

Operações activas   

Outros  31 2 

Outros impostos  1.168   739

Quotizações e donativos  243   260 

Contribuições para o FGD e FGCAM  464   341 

Perdas em activos não financeiros   

Activos não correntes detidos para venda  1.187   1.864 

Outros activos tangíveis  733   621 

Outros activos não financeiros  145   57 

Outros encargos e gastos operacionais  1.365   1.208 

  5.336   5.092 

 19.764   22.553 
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43.  Custos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Custos com o pessoal” detalha-se da seguinte forma:

O desdobramento do valor afecto ao fundo de pensões é apresentado na Nota 54.

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, o número médio de efectivos do Grupo Finibanco por categorias profissionais, 
era o seguinte:

 31.12.2008 31.12.2007

Remunerações   

Dos orgãos de gestão e fiscalização (Nota 55)  2.583   2.202 

De empregados  44.953   40.384 

Encargos sociais obrigatórios   

Encargos relativos a remunerações  7.837   6.874 

Fundos de pensões (Nota 54 g) )   

Benefícios de reforma  4.431   6.318 

SAMS  330   323 

Subsídio de morte  177   163 

Outros  97   659 

Outros custos com o pessoal   

Indemnizações contratuais  156   444 

Transferências de pessoal  49   21 

Outros custos com o pessoal  1.279  ( 205)

  61.892   57.183

 31.12.2008 31.12.2007

Administração  9   11 

Direcção  89   90 

Chefia  283   260 

Técnicos  410   367 

Administrativos  490   453 

Outros  42   57 

  1.323   1.238
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44.  Gastos gerais administrativos

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, a rubrica “Gastos gerais administrativos” detalha-se da seguinte forma:

A rubrica “ rendas e alugueres” inclui o valor de m.Euros 4.956 
(m.Euros 4.338 em 31 de Dezembro de 2007) relativa à locação 
operacional de imóveis onde o Grupo tem instaladas parte das 
suas agências e serviços centrais. Inclui o valor de m.Euros.1.559 
relativo a contratos de aluguer de equipamento informático e 
de transmissão (m.Euros 2.168 em 31 de Dezembro de 2007), 
incluindo ainda o valor de m.Euros 139 de contratos de aluguer 
de viaturas de serviço próprio ( m.Euros 119 em 31 de Dezembro 
de 2007).

A duração dos contratos de locação operacional de imóveis é de 
12 meses, para os restantes casos a duração é de 36 meses. 

As rendas da locação operacional de imóveis são actualizadas à taxa 
legal, as restantes locações têm previstas nos contratos rendas fixas.

Os totais dos futuros pagamentos mínimos associados a 
contratos de locações operacionais  (equipamento informático) não 
canceláveis são os seguintes:

 31.12.2008 31.12.2007

Com Fornecimentos   

Água, energia e combustíveis  2.407   1.527 

Material de consumo corrente  1.370   1.460 

Publicações  55   56 

Material de higiene e limpeza  51   47 

Outros fornecimentos de terceiros  190   196 

  4.073   3.286 

Com Serviços   

Rendas e alugueres  9.091   7.062 

Comunicações  3.967   3.004 

Deslocações, estadas e representação  1.519   1.254 

Publicidade e edição de publicações  2.508   3.098 

Conservação e reparação  2.319   2.069 

Transportes  388   308 

Formação de pessoal  132   247 

Seguros  720   532 

Serviços especializados  13.512  10.287 

Outros serviços de terceiros  5.069   4.263 

  39.225   32.124

  43.298   35.410 

 31.12.2008 31.12.2007

Pagamentos até 1 ano 33 376

Pagamentos entre 1 e 5 anos - 257

Pagamentos à mais de 5 anos - -

 33 633
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45.  Imparidade

O detalhe da rubrica “Imparidade”, em 31 de Dezembro de 2008, bem como o movimento ocorrido no exercício de 2008, era como a 
seguir se mostra:

O valor das utilizações corresponde a créditos abatidos ao activo. 

A demonstração de resultados na rubrica “Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações” inclui o saldo da conta “Recuperações 
de crédito, juros e despesas” no valor de m.Euros 10.003.

ImPArIdAde sAldO dOtAções utIlIzAções ANulAções/ OutrAs sAldO
 31.12.2007   rePOsIções  31.12.2008 

Activos financeiros disponíveis       
para venda (Nota 7)  691   53.744  -   -   -    54.435 

Crédito de cobrança duvidosa       

   Crédito não representado por       

   Valores mobiliários  40.547   20.330  ( 789) ( 25.746)  3   34.345 

   Activos titularizados não  2.373   1.189  -   ( 19) -    3.543 

  42.920   21.519  ( 789) ( 25.765)  3   37.888 

Crédito e juros vencidos       

   Crédito não representado por       

   valores mobiliários  28.659   53.973  ( 32.130) ( 10.159) -    40.343 

   Activos titularizados não       

   desreconhecidos -    425  -   -   -    425 

   Outros créditos e valores        

   a receber (titulados)  110  -   -   -   -    110 

  28.769   54.398  ( 32.130) ( 10.159) -    40.878 

(Nota 9)  71.689   75.917  ( 32.919) ( 35.924)  3   78.766 

       

Activos não correntes detidos       
para venda (Nota 11)  7.427  -   ( 6.508) ( 919) -   -

Devedores e outras aplicações       
(Nota 18)  901   4  -   ( 5) -    900

Investimentos em filiais excluídas
da consolidação, associadas e
empreendimentos conjuntos (Nota 14)  341  -   -   -   -    341 

  81.049   129.665  ( 39.427) ( 36.848)  3   134.442 
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46.  Impostos correntes

A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à taxa efectiva em 31 de Dezembro  de 2008 e 2007 pode 
ser explicada como a seguir se demonstra:

 31.12.2008 31.12.2007

Imposto corrente   

1. Resultado antes de impostos ( 47.478)  53.394 

2. Taxa legal de imposto (IRC + Derrama)  (*) 26,50% 26,40%

3. Carga fiscal normal (1*2) ( 12.582)  14.095 

   

4. Variações patrimoniais positivas -   ( 639)

5. Variações patrimoniais negativas ( 5.943) ( 751)

   

6. Efeito fiscal de gastos que não são dedutíveis   

6.1. Reintegrações não aceites  57   50 

6.2. Provisões não dedutíveis  6.727   18.579 

6.3. Mais valias fiscais  409   610 

6.4. Menos valias contabilísticas  1.394   -  

6.5. Derivados -    -  

6.6. Imputação de lucros de sociedades não residentes -    -  

6.7. Encargos financeiros com a aquisição de participações  7.180   2.200 

6.8. Imparidade de títulos disponíveis para venda  48.397   -  

6.9. Menos valias efectivas TDV detidos à mais de 1 ano  9.271   -  

6.10. Outros custos não dedutíveis  9.153   3.340 

   

7. Efeito fiscal de rendimentos que não são tributáveis   

7.1. Redução de provisões não tributadas ( 6.081) ( 4.828)

7.2. Menos valias fiscais ( 1.394) -  

7.3. Benefícios fiscais ( 2.123) ( 1.842)

7.4. Derivados -    -  

7.5. Excesso de estimativa de impostos ( 124) ( 506)

7.6. Rendimentos nos termos do artigo 46º ( 13.555) ( 17.987)

7.7. Outros proveitos não tributados ( 7.669) ( 3.360)

   

8. Resultados não tributáveis (ZFM)  16  ( 383)

9. Prejuízos fiscais reportáveis -   ( 202)

   

10. Lucro tributável (1+4+5+6+7-8+9) ( 1.795)  48.441 

11. Imposto antes da tributação autónoma (10*2)  2.208   12.761 

12. Dupla tributação internacional -   ( 11)

13. Tributações autónomas  315   165 

   

14. Imposto total (11+12+13)  2.523   12.915 

   

15. Taxa efectiva (14/1) -   24,19%

(*) Taxa Média do Grupo
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas 
a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um 
período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social). Quando 
haja lugar a prejuízos fiscais em sede de Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Colectivas ( IRC), o período a considerar é de seis anos. 

Adicionalmente, de acordo com o artigo 58º do Código do 
IRC, a Direcção Geral dos Impostos poderá efectuar as correcções 
que considere necessárias para a determinação do lucro tributável 
sempre que, em virtude de relações especiais entre o contribuinte 

e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas 
condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre 
pessoas independentes, conduzindo a que o resultado apurado 
seja diverso do que se apuraria na ausência dessas relações.

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

 31.12.2008 31.12.2007

Lucro/(prejuízo) do Finibanco Holding ( 53.261)  14.854 

Lucro/(prejuízo) das empresas filiais, consolidadas   

pelo método da integração global:   

Finibanco  871   20.855 

Finicrédito  815   1.398 

Finivalor  2.977   3.334 

Finimóveis (139) ( 23)

Finisegur  256   82 

Finibanco Vida (181)  51 

Fini International Luxembourg  11   610 

Finibanco Angola (1.352) -  

Lestinvest (596) -  

 (50.599)  41.161 

   

Anulação de dividendos recebidos (7.310) ( 16.640)

Outros ajustamentos de consolidação  364   1.087 

lucro/(prejuízo) consolidado (57.545)  25.608

47.  Resumo da composição do lucro/(prejuízo) consolidado

A formação do lucro/prejuízo consolidado em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, pode ser resumida como segue:

48.  Rubricas extrapatrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 o detalhe das rubricas extrapatrimoniais é como segue:
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 31.12.2008 31.12.2007

Garantias prestadas e outros passivos eventuais   

Garantias pessoais/institucionais  110.908   107.727 

Garantias reais (activos dados em garantia) (Notas 7 e 53)  214.566   13.375 

  325.474  121.102 

Garantias recebidas   

Garantias pessoais/institucionais  2.046.800   1.579.568 

Garantias reais (activos recebidos em garantia)  1.465.458  1.317.116 

  3.512.258   2.896.684 

Compromissos perante terceiros   

Compromissos irrevogáveis   

Linhas de crédito irrevogáveis  170.424   186.879 

Responsabilidades a prazo de contribuições anuais para o FGD  2.367   2.315 

Respons. potencial para c/ o Sistema de Indemn.aos Investidores  563   625 

Outros compromissos irrevogáveis -    7.650 

Compromissos revogáveis  234.892   204.981 

  408.246   402.450 

Operações cambiais e instrumentos derivados   

Operações cambiais à vista  20.466   10.021 

Instrumentos de negociação  548.302   877.148 

Instrumentos de cobertura  814.209   1.002.993 

  1.382.977   1.890.162 

Responsabilidades por prestação de serviços   

Depósito e guarda de valores  1.058.041   1.644.636 

De cobrança de valores  71.337   80.063 

Valores administrados pela instituição  555.723   771.388 

  1.685.101   2.496.087 

Serviços prestados por terceiros    

Por depósito e guarda de valores  709.565   1.340.413 

Por cobrança de valores  52.636   53.821 

  762.201   1.394.234 

Outras contas extrapatrimoniais   

Consignações  22   29 

Créditos abatidos ao activo  163.607   150.591 

Juros vencidos  6.564   7.371 

Despesas de crédito vencido  6.297   9.455 

Contratos com recurso - facturas não financiadas  3.082   142 

Rendas vincendas e valores residuais de contratos   

de locação financeira  249.091   235.539 

Obrigações de caixa emitidas  164.682   168.451 

Crédito renegociado  19.835   14.778 

Provisões acumuladas para crédito renegociado  1.405   1.245 

Outras  47.003   26.967 

  661.588   614.568 
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49.  Balanço de moeda estrangeira

Em 31 de Dezembro de 2008, o montante global dos elementos do activo e passivo do Finibanco, S.A. expressos em moeda estrangeira, convertidos 
na moeda em que as contas anuais são estabelecidas, é como segue:

ACtIvOs 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  3.930 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  7.656 

Activos financeiros detidos para negociação  9 

Activos financeiros disponíveis para venda  14.861 

Crédito a clientes  40.956 

Outros activos tangíveis  1.353 

Activos intangíveis  460 

Activos por impostos diferidos  6 

Outros activos  357 

  69.588 

PAssIvO e CAPItAl 

Recursos de outras instituições de crédito  2.625 

Recursos de clientes e outros empréstimos  46.545 

Provisões  24 

Outros passivos  15.569 

Capital  7.074 

Reservas de reavaliação ( 264)

Outras reservas e resultados transitados ( 129)

Resultado do exercício ( 1.856) 

  69.588 

50.  Relato por segmento

A segmentação por linhas de negócio em 31 de Dezembro de 2008 é apresentada no Anexo IV.

Com o início da actividade do Finibanco Angola no corrente ano o grupo passou a exercer actividade no exterior, pelo que se apresenta 
no Anexo V a segmentação por mercados geográficos.

O risco cambial está referido no ponto 2.6 do Relatório de Gestão.
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51.  Justo valor de instrumentos financeiros

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

O justo valor dos instrumentos financeiros segue as políticas 
contabilísticas definidas no ponto 2.5. do anexo às demonstrações 
financeiras.

Para os instrumentos considerados na coluna ao custo de 
aquisição não foi possível determinar valorizações fiáveis.

Para a determinação do justo valor dos Outros activos 
financeiros ao justo valor através de resultados foi obtida uma 

avaliação de entidade externa certificada para o efeito.

As técnicas de valorização dos instrumentos financeiros e de 
negociação e ao justo valor através de resultados baseiam-se no 
cálculo do valor presente dos fluxos futuros. 

O desconto dos cash-flows futuros baseia-se na curva de cupão 
zero que não é mais que uma estimativa da Estrutura Temporal 
de Taxas de Juros.

31.12.2008  JustO vAlOr       

 COtAçãO  téCNICA de CustO de  
 em BOlsA NAv* vAlOrIzAçãO AQuIsIçãO tOtAl  

  
Activos

Outros activos financeiros ao justo valor     

através de resultados - - 37.048 - 37.048

Activos financeiros detidos para negociação 3.874 891 4.698 - 9.463

Activos financeiros detidos para venda 75.231 9.591 - 16.864 101.686

     

Passivos     

Passivos financeiros detidos para negociação - - 29.975 - 29.975

Outros passivos financeiros ao justo valor     

através de resultados - - 150.813 - 150.813

*NAV - Net Assets Value.

31.12.2007  JustO vAlOr       

 COtAçãO  téCNICA de CustO de  
 em BOlsA NAv* vAlOrIzAçãO AQuIsIçãO tOtAl  

  
Activos

Activos financeiros detidos para negociação 31.052 45.318 4.036 - 80.406

Activos financeiros detidos para venda 132.051 5.090 - 14.232 151.373

     

Passivos     

Passivos financeiros detidos para negociação - - 31.232 - 31.232

Outros passivos financeiros ao justo valor     

através de resultados - - 163.522 - 163.522



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     207

Anexo I

As taxas de juro utilizadas para apuramento da curva de taxa de juro designada de cupão zero com referência a 31 de Dezembro de 2008, 
para o Euro são as seguintes:

A essa curva é adicionado um “spread” considerado adequado às 
características de cada emissão e os indicadores observáveis no 
mercado.

Para os instrumentos mais complexos, incorporados nos 
produtos estruturados, foram utilizados os seguintes modelos de 
valorização: Black, Black-Scholes, Hull & White e simulações de 
Monte Carlo dos processos log-normais dos activos subjacentes.

52.  Gestão do risco 

No ponto 2.6 do Relatório de Gestão são apresentadas as 
informações qualitativas e quantitativas relativas à Gestão dos 
vários riscos da actividade do Grupo.

53.  Operações de titularização

AQUA FINANCE Nº 2 PLC

Em Agosto de 2003 as filiais Finicrédito e Leasecar realizaram 
uma operação de titularização efectiva e completa no valor global 
de m.Euros 175.000. Adicionalmente em Julho de 2004 estas 
duas entidades efectuaram, ao abrigo da mesma operação, uma 
oferta adicional de m.Euros 50.000. Em Dezembro de 2005 a 
Leasecar foi incorporada por fusão na Finicrédito. 

Seguidamente destacam-se os aspectos mais relevantes desta 
operação:

Genéricos
Data da realização da operação: 07 de Agosto de 2003
Montante cedido : m.Euros 225.000
Duração do programa: 9 anos e 2 meses
Revolving: 3 anos
Identificação do programa: Aqua Finance nº 2 PLC
Natureza dos activos cedidos: 

Tipo de activos: Crédito ao consumo sobre veículos automóveis 
e outros bens e ALD
Rating médio da carteira cedida: AAA 90,5%; AA 5%; A 
4,5%

Operação inicial
Data da realização da operação: 07 de Agosto de 2003
Montante cedido : m.Euros 175.000
Natureza dos activos cedidos: 

Tipo de activos: Crédito ao consumo sobre veículos automóveis 
e outros bens e ALD
Duração média ponderada remanescente: 41,5 meses
Taxa de juro média ponderada dos activos: 14,8%

Oferta adicional
Data da realização da operação: 26 de Julho de 2004
Montante cedido : m.Euros 50.000
Natureza dos activos cedidos: 

Tipo de activos: Crédito ao consumo sobre veículos automóveis 
e outros bens e ALD
Duração média ponderada remanescente: 49,8 meses
Taxa de juro média ponderada dos activos: 14,1%

 PrAzO tAxA PrAzO tAxA

 3m 3 meses 2,940% 6y 6 anos 3,382%
 6m 6 meses 3,038% 7y 7 anos 3,498%
 9m 9 meses 2,971% 8y 8 anos 3,593%
 1y 1 ano 2,891% 9y 9 anos 3,670%
 2y 2 anos 2,810% 10y 10 anos 3,730%
 3y 3 anos 2,932% 15y 15 anos 3,838%
 4y 4 anos 3,092% 20y 20 anos 3,756%

 5y 5 anos 3,246% 30y 30 anos 3,416%
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Características dos instrumentos de dívida emitidos:

Denominação do instrumento   Montante emitido Taxa de juro

Obrigações classe A1    203.700   Euribor 3M+0,30%
Obrigações classe A2    11.200   Euribor 3M+0,55%
Obrigações classe A3    10.100   Euribor 3M+0,85%
Títulos subordinados – Classe D   11.675   Não definida

Data e forma de reembolso:
A partir do final do período de “revolving” e conforme ritmo de amortização de capital efectuado, conforme prioridade abaixo 

estabelecida.

Hierarquia em termos de subordinação / reembolso dos vários instrumentos: Rating atribuído

Obrigações classe A1         AAA
Obrigações classe A2         AA
Obrigações classe A3         A
Títulos subordinados         -

Montante total dos activos adquiridos pelo veículo que suportam a emissão dos instrumentos:
Foram cedidos M.Euros 184,3 de activos da Finicrédito e M.Euros 40,7 da Leasecar.

Compromissos assumidos e/ou interesses a reter pela instituição ou por outra instituição do grupo:

Montantes a título de:

Disponibilidades de caixa do emitente:          n.a.
Linhas de Liquidez:            n.a.
Outros financiamentos:            n.a.
Garantias:             n.a.
Proveitos residuais:            n.a.
Swaps de taxa de juro: Foi efectuado um Swap de taxa de juro entre o Finibanco e o Credit Suisse First Boston (CSFB).
Outros:              n.a.

n.a. – Não aplicável
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Entidades que intervêm na operação:

NOme dA eNtIdAde PAís dA sede tIPO de eNtIdAde FuNçãO 
    desemPeNHAdA

Aqua Finance No. 2 PLC Irlanda Entidade de Emissor
  finalidade especial

Finicrédito Instituição Financeira de Crédito, SA Portugal Instituição Financeira Originador e Servicer

Finibanco Holding SGPS, SA Portugal Sociedade Gestora de Backup Servicer
  Participações Sociais

Finibanco SA Portugal Instituição financeira Tomador do swap

CRC GSCF  (Lux SARL) Luxemburgo Hedge Fund Comprador das Notes 
    Classe D

Aqua Finance No 2 Fundo Portugal Fundo de Titularização Fundo
  de créditos

Finantia – Sociedade Gestora de Fundos Portugal Sociedade Gestora Gestora
de Titularização de Crédito, SA

Deutsche Bank (Portugal) SA Portugal Instituição de Crédito Banco Depositário

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Note & Security Trustee

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Accounts Bank

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Principal Paying Agent

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Transaction Manager

Credit Suisse First Boston International Inglaterra Banco de Investimento Provedor do Swap

Standard and Poor`s Ingalterra Agência de rating Agência de Rating

Moodys Investor Services Inglaterra Agência de rating Agência de Rating

Ernst & Young Portugal Auditoria Auditores dos Originadores

KPMG Irlanda Irlanda Auditoria Auditores do Emissor

Simmons & Simmons Rebelo de Sousa Portugal Consultor Advogados para o Lead
Rebelo de Sousa & Associados    Manager no contexto
    da lei Portuguesa

Arthur Cox Irlanda Consultor Advogados para o Lead
    Manager no contexto da
    lei Irlandesa

Norton Rose Inglaterra Consultor Advogados para o Lead
    Manager no contexto
    da lei Inglesa

Credit Suisse First Boston (Europe) Limitid Inglaterra Banco de Investimento “Lead Manager” da
    operação

Investidores institucionais - -  Investidores

Durante o exercício de 2006 o certificado representativo do interesse residual no Aqua Finance nº 2 PLC  foi alienado pelo que esta 
sociedade deixou de integrar o perímetro de consolidação.
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Características dos instrumentos emitidos

Data e forma de reembolso:
A partir do final do período de revolving e conforme ritmo de amortização dos créditos e de acordo com a seguinte prioridade:

1º  Classe  A units     
2º  Classe  B units     
3º  Classe  C units 
     
As classes C foram integralmente tomadas pelo Finibanco S.A..

Montante total dos activos adquiridos pelo veículo que suportam a emissão dos instrumentos:
Créditos de m.Euros 250.000  e m.Euros 8.750 de cash reserve.

Compromissos assumidos e/ou interesses a reter pela instituição ou por outra instituição do grupo

Montantes a título de:

Disponibilidades de caixa do emitente:           n.a.
Linhas de liquidez:             n.a.
Outros financiamentos:             n.a.
Cash reserve inicial, limite máximo e mínimo: inicial m.Euros 8.750; máximo m.Euros 8.750; mínimo  m.Euros 8.000
Garantias:              n.a.
Proveitos residuais: a reverter para o Finibanco S.A. como remuneração das Classe C units.
Swaps de taxa de juro e outros instrumentos derivados:         n.a.
Recompra dos activos remanescentes: Clean up call de 10%, a preços de mercado.
Outros              n.a.

n.a. Não aplicável

No exercício de 2008, o Finibanco, S.A. alienou 20,6% dos títulos da Classe C, tranche até então integralmente detida por esta sociedade.

deNOmINAçãO dO INstrumeNtO mONtANte emItIdO mONtANte detIdO tAxA de JurO

Classe  A units 235.000  -  Euribor 1 mês+0,1%

Classe  B units 15.000  -  Euribor 1 mês+0,1%

Classe  C units 8.750 8.750  Excess spread

AQUA SME Nº 1

Em Junho de 2007 o Finibanco, S.A. efectuou uma operação de 
titularização da qual se destaca o seguinte:

Data da realização da operação: 14 de Junho de 2007
Montante: m.Euros 250.000
Duração do programa: 10 anos
Revolving: 3 anos

Identificação do programa: Aqua SME 1
Natureza dos activos cedidos: 

Tipo de activos: Contas correntes e empréstimos 
a pequenas e médias empresas

Duração média ponderada remanescente: 0,249 anos
Taxa de juro média ponderada dos activos: 6,88%
Rating médio da carteira cedida: n.a.
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Entidades que intervêm na operação

Princípios e políticas contabilísticas seguidos
Nos termos do previsto na IAS 39 quanto ao desreconhecimento 
de activos, dado que o Grupo detém as Classe C units, às quais 
está atribuído o excess spread da operação, os créditos vendidos 
não foram desreconhecidos do balanço, estando registados na 
rubrica “Activos titularizados não desreconhecidos”, e sujeitos 
a critérios contabilísticos idênticos às restantes operações de 
crédito.

AQUA MORTGAGE Nº1

Em Dezembro de 2008, o Finibanco, S.A. efectuou uma operação 
de titularização de créditos à habitação, com o propósito de 
transformar activos ilíquidos em títulos aceites como colateral 
no âmbito das operações do Eurosistema, da qual se destaca o 
seguinte:

Identificação da Operação: Aqua Mortgages Nº 1
Tipo de operação: RMBS Tradicional
Montante da operação:  233 Milhões de Euros
Data de realização da operação: 09 de Dezembro de 2008
Prazo de vencimento da operação: Dezembro de 2063

Data prevista para o exercício da clean-up call: a partir do ano de 2033  

Caracterização da operação de titularização 
Instituição cedente: Finibanco S.A.
Tipos de posições em risco: Crédito à habitação 
Descrição dos principais critérios de selecção dos activos para 
a carteira titularizada: Crédito à habitação, em euros, imóvel 
localizado em Portugal, com data de maturidade inferior a 
Dezembro de 2060, com montante máximo de Eur 1.000.000,00, 
sem pagamentos em atraso há mais de 30 dias e com taxa de juro 
indexada
Grau de risco médio da carteira cedida: 63,23% (método 
padrão)
Revolving: por um período de 2 anos após o início da operação 

Caracterização das posições em risco titularizadas 
Limite máximo de posições em risco titularizadas: Eur 
233.000.000,00
Valor das posições em risco titularizadas, na data de início da 
operação:

• Valor médio dos contratos: Eur 66.059,08

• Posição em risco mais significativa: Eur 620.529,65

• Duração média ponderada remanescente: 25 anos

NOme dA eNtIdAde PAís  tIPO de  FuNçãO  relAçãO de
 dA sede eNtIdAde desemPeNHAdA PArtICIPAçãO

Finibanco S.A. Portugal Banco Cedente n.a.

Aqua SME 1 Fundo Portugal Fundo de titularização Comprador não tem
  de créditos

Navegater SGFTC Portugal SGFTC Gestão de FTC não tem

Finibanco S.A. Portugal Banco Gestor de créditos n.a.

Deutsche Bank S.A. Portugal Banco Custodiante não tem

Banco Espírito Santo de Portugal Banco Banco organizador não tem
Investimento S.A

State Street Global Markets LLC EUA Banco Banco organizador não tem

State Street Global Markets LLC EUA Banco Linha liquidez Class B não tem

Banco Espírito Santo S.A Portugal Banco Linha liquidez Class A não tem

European Investment Fund Luxemburgo Instituição europeia Garante Class B não tem
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Compromissos assumidos e/ou interesses retidos/a reter pela 
instituição ou por uma instituição do grupo
Reserva de caixa inicial, limite máximo e mínimo: Montante 
inicial de Eur 3.500.000; máximo de Eur 3.500.000; mínimo de 
Eur 1.200.000,00.

Linhas de liquidez: não existem linhas de liquidez associadas 
à operação

Garantias: não existem linhas de garantias adicionais associadas 

à operação
Proveitos residuais: n.a.
 Swaps de taxa de juro e outros instrumentos derivados: não 

existem swaps de taxa de juro ou outros instrumentos derivados 
associados à operação.

Os títulos classe A e B foram dados em garantia ao BCE no 
âmbito das operações do Eurosistema (Nota 19). 

Entidades que intervêm na operação:

(euros)

desagregação do valor das posições de titularização

Caracterização das tranches

deNOmINAçãO dA POsIçãO trANCHe QuANtIdAde  mONtANte tAxA de JurO dAtA de
de tItulArIzAçãO (NOtAçãO)     reemBOlsO

Classe A AAA - 203.176.000,00 Euribor 6M + 15bps Dez/63

Classe B - - 29.824.000,00 Euribor 6M + 40bps Dez/63

Classe C - - 3.500.000,00 Excess Spread Dez/63

tOtAl -  236.500.000,00  

(euros)detentores das tranches

deNOmINAçãO dO INstrumeNtO eNtIdAde deteNtOrA trANCHe (NOtAçãO) mONtANte detIdO dOs títulOs

Classe A Finibanco, S.A. AAA 203.176.000,00

Classe B Finibanco, S.A. - 29.824.000,00

Classe C Finibanco, S.A. - 3.500.000,00

  total 236.500.000,00

desIgNAçãO dA eNtIdAde PAís dA sede tIPO de eNtIdAde/  FuNçãO relAçãO de
  ACtIvIdAde desemPeNHAdA PArtICIPAçãO

Finibanco, S.A. Portugal Banco Cedente n.a.

Finibanco, S.A. Portugal Banco Arranger n.a.

Finibanco, S.A. Portugal Banco Servicer n.a.

Tagus - Soc. Titularização Créditos S.A. Portugal Soc. Tit. Créditos Emitente não tem

Deutsche Bank AG, London Branch Inglaterra Banco Agente pagador não tem

Deutsche Trustee Company Limited Inglaterra Serviços Financ. Common representative não tem

Standard & Poors Espanha Agência de Rating Agência de Rating não tem
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Princípios e políticas contabilísticas seguidos
Nos termos do previsto na IAS 39 quanto ao desreconhecimento 
de activos, dado que o Grupo detém as Classe C units, às quais está 
atribuído o excess spread da operação, os créditos vendidos não 
foram desreconhecidos do balanço, estando registados na rubrica 
“Activos titularizados não desreconhecidos”, e sujeitos a critérios 
contabilísticos idênticos às restantes operações de crédito.

Dadas as características e finalidade da operação não ocorreu 
a entrada de fundos. Assim e no cumprimento do parágrafo 39 
da IAS 39 e AG 58 da mesma norma, as tranches Classe A e B 
estão representadas no Balanço de forma autónoma pelos créditos 
não desreconhecidos não havendo, portanto, lugar ao registo de 
passivos financeiros associados a activos transferidos. 

54.  Benefícios pós emprego

Conforme referido no nº 8 da Nota 2.5. e em conformidade com o 
Acordo Colectivo de Trabalho celebrado com os sindicatos e vigente 
para o Sector Bancário, o Grupo assumiu o compromisso de atribuir 
aos seus empregados ou às suas famílias prestações pecuniárias 

a título de reforma por velhice, invalidez ou sobrevivência. Estas 
prestações consistem numa percentagem, crescente com o número 
de anos de serviço do trabalhador, aplicada à tabela salarial 
negociada anualmente para o pessoal no activo.

Baseado em pareceres de peritos independentes e na cláusula de 
adesão do Finibanco ao ACTV, não são consideradas no cálculo 
das responsabilidades a parcela relativa ao período entre a data 
de admissão de cada funcionário ao sistema bancário e a data de 
admissão no Finibanco, quando aplicável.

O estudo actuarial para efeitos de calculo das responsabilidades 
por serviços passados reportados a 31 de Dezembro de 2008 e 
2007 foi efectuado pela CGD Pensões – Sociedade Gestora de 
Fundos de Pensões, SA.

a) Pressupostos actuariais
Os principais pressupostos actuariais e financeiros utilizados 

no estudo actuarial para efeitos de cálculo das responsabilidades 
por serviços passados reportados a 31 de Dezembro de 2008 e 
2007, efectuados pela CGD Pensões – Sociedade Gestora de 
Fundos de Pensões, SA, foram:

  31.12.2008 31.12.2007

Esquema de benefícios O estabelecido no ACTV O estabelecido no ACTV do  
 do Sector Bancário com as Sector Bancário com as
 ressalvas de adesão ao acordo ressalvas de adesão ao acordo

Método actuarial Projected Unit Credit Method Projected Unit Credit Method

Tábua de Mortalidade TV 88/90 TV 88/90

Tábua de Invalidez EKV 80 EKV 80

Taxa anual de crescimento salarial 3% 3%

Taxa anual de retorno esperado dos activos do fundo 5% 5%

Taxa de desconto 5,25% 5,25%

Taxa de crescimento das pensões 3% 3%

SAMS 6,5% * 6,5% *

* Sobre o valor das responsabilidades calculadas nos termos do ACTV



214    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas 

A taxa de desconto utilizada reflecte as taxas de juro de mercado 
de obrigações de empresas de elevada qualidade na zona euro 
com prazos até ao vencimento similares aos de liquidação das 
responsabilidades com pensões.

A taxa anual de retorno esperado dos activos do fundo foi 
determinada pela sociedade gestora do Fundo utilizando as 
rentabilidades anuais esperadas a longo prazo para cada classe 
de activos, definidas com base em estudo de uma consultora 
internacional sobre o histórico das rendibilidades de mercado 
e uma ponderação resultante do benchmark definido para a 
estrutura de activos do Fundo. 

No exercício de 2008 a taxa anual de rendimento dos activos 
do Fundo foi de 11,99% (14,23% em 2007) e a taxa anual de 

crescimento salarial e das pensões de 2,6%. 

De acordo com as informações obtidas do actuário responsável 
pela preparação do estudo actuarial, não foi considerada no 
cálculo actuarial qualquer taxa de rotação dada a ausência 
de referências estatísticas de mercado credíveis e pelo facto 
de, com os dados internos do Grupo, as análises históricas 
efectuadas ao comportamento da rotação interna demonstrarem 
comportamentos irregulares, que ao serem incorporados no 
estudo poderiam conduzir a variações futuras de responsabilidades 
difíceis de justificar de forma consistente.

b) População 
Os cálculos foram efectuados em grupo fechado decompondo-se 
em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 da seguinte forma:

  31.12.2008 31.12.2007

1.Empregados no activo 966 950

2.Pensionistas 13 12

3.total (1+2) 979 962

   

4.Ex – participantes com direitos adquiridos 449 419

5.total (3+4) 1.428 1.381

c) Valores reconhecidos no balanço

31.12.2008 BeNeFíCIOs sAms  suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

Valor actual das responsabilidades por serviços passados    

1. Activos e direitos adquiridos 63.310 3.512 2.011 68.833

2. Pensionistas 2.001 130 86 2.217

3.Total das responsabilidades por serviços passados  (1+2) 65.311 3.642 2.097 71.050

4.Justo valor dos activos do Fundo de Pensões 63.561 3.474 2.101 69.136

5. Passivo reconhecido no Balanço (Nota 31)  (3-4) - - - 1.914

6. Activo reconhecido no Balanço ( Nota 18) (4-3) - - - -

% de cobertura do financiamento 97,3% 95,4% 100,2% 97,3%

Ganhos/ (Perdas) actuariais não reconhecidos    

7. Dentro do corredor 6.450 299 183 6.932

8. Fora do corredor 7.548 399 375 8.322

9. Activo reconhecido no Balanço (Nota 18) (7+8) 13.998 698 558 15.254



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     215

Anexo I

31.12.2008          BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

1. Valor actual das responsabilidades no início do exercício 56.990 3.202 1.704 61.896

2. Custos do serviço corrente 5.435 337 187 5.959

3. Custo de juros 2.989 168 90 3.247

4.Pensões pagas 118 7 - 125

5.Perdas (ganhos) actuariais    

    Por diferenças entre os pressupostos e valores realizados 15 (58) 116 73

6.Acréscimo anual de responsabilidades (2+3-4+5) 8.321 440 393 9.154

7. Valor actual das Responsabilidades no fim do exercício (1+6) 65.311 3.642 2.097 71.050

31.12.2007          BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

1. Valor actual das responsabilidades no início do exercício 55.766 3.098 1.860 60.724

2. Custos do serviço corrente 6.444 428 223 7.095

3. Custo de juros 2.770 157 84 3.011

4.Pensões pagas 77 - - 77

5.Perdas (ganhos) actuariais    

    Por diferenças entre os pressupostos e valores realizados 888 (69) 172 991

    Por alteração de pressupostos – Taxa de desconto (14.633) (806) (635) (16.074)

    Por revisão de estimativa de valor pensionável 5.832 394 - 6.226

6.Acréscimo anual de responsabilidades (2+3-4+5) 1.224 104 (156) 1.172

7. Valor actual das Responsabilidades no fim do exercício (1+6) 56.990 3.202 1.704 61.896

d) Acréscimo anual no valor actual das responsabilidades por serviços passados

31.12.2007     BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

Valor actual das responsabilidades por serviços passados    

1. Activos e direitos adquiridos 55.514 3.106 1.697 60.317

2. Pensionistas 1.476 96 7 1.579

3.Total das responsabilidades por serviços passados  (1+2) 56.990 3.202 1.704 61.896

4.Justo valor dos activos do Fundo de Pensões 64.499 3.151 1.819 69.469

5. Passivo reconhecido no Balanço (Nota 31)  (3-4) - - - -

6. Activo reconhecido no Balanço ( Nota 18) (4-3) - - - 7.573

% de cobertura do financiamento 113,2% 98,4% 106,8% 112,2%

Ganhos/ (Perdas) actuariais não reconhecidos    

7. Dentro do corredor 2.758 197 100 3.055

8. Fora do corredor - 6 24 30

9. Activo reconhecido no Balanço (Nota 18) (7+8) 2.758 203 124 3.085
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e) Movimento registado nos activos do Fundo 

f) As principais categorias de activos do Fundo são as seguintes:

Os imóveis detidos pelo Fundo encontram-se arrendados a empresas do Grupo Finibanco.

31.12.2008          BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

1.Valor dos activos do Fundo de pensões no início do exercício  64.499 3.151 1.819 69.469

2.Rendimento líquido do fundo (7.731) (378) (218) (8.327)

3.Contribuição entregue ao fundo 6.911 708 499 8.118

4.Pensões de sobrevivência pagas pelo fundo 118 7 - 125

5.Outras variações líquidas - - - -

6.Valor dos activos do Fundo de pensões no fim do exercício     

(1+2+3-4+5) 63.561 3.474 2.100 69.135

31.12.2007          BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

1.Valor dos activos do Fundo de pensões no início do exercício  56.389 - - 56.389

2.Rendimento líquido do fundo 8.037 339 197 8.573

3.Contribuição entregue ao fundo - 2.812 1.623 4.435

4.Pensões de sobrevivência pagas pelo fundo 77 - - 77

5.Outras variações líquidas 150 - - 150

6.Valor dos activos do Fundo de pensões no fim do exercício     

(1+2+3-4+5) 64.499 3.151 1.820 69.470

  31.12.2008 31.12.2007

Terrenos e edifícios 13,9% 9,6%

Acções e unidades de participação 24,4% 43,1%

Obrigações – Dívida pública 26,1% 29,9%

Obrigações – Outros emissores 17,6% 13,0%

Depósitos em instituições de crédito 17,4% 3,55%

Outros 0,6% 0,9%

 100% 100%



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     217

Anexo I

31.12.2008          BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

Em custos com o pessoal    

   1.Custo do serviço corrente 5.435 337 187 5.959

   2.Custo dos juros 2.989 168 90 3.247

   3. Rendimento esperado dos activos do fundo 3.494 174 100 3.768

   4. Perdas/ (ganhos) actuariais - - - -

   5. Contribuições dos funcionários 499 - - 499

   6. Outras variações - - - -

   7. Custos com o pessoal ( 1+2-3+4-5-6) 4.431 330 177 4.938

g) Gastos reconhecidos no exercício  

O custo dos serviços correntes relativo a Membros dos Órgãos de Administração do Grupo encontra-se divulgado na Nota 55. 

A contribuição esperada para o Fundo de 2009 ascende m.Euros 6.071.

h) Análises de sensibilidade 
A redução de 0,25% na taxa de desconto teria um efeito de 
aumento de responsabilidades em cerca de 5,4 milhões de euros.

A variação de 1% na taxa de SAMS representaria um impacto 

de cerca de 560 m.Euros (aumento de responsabilidades em caso 
de incremento da taxa e redução no caso contrário).

i) Análise evolutiva
O quadro seguinte apresenta uma análise evolutiva dos valores do 
exercício e dos últimos quatro anos:

 2008 2007 2006 2005 2004

Valor actual das responsabilidades por serviços passados  ( 65.311) ( 56.990) ( 55.766) ( 47.292) ( 24.269)

justo valor dos activos do Fundo de Pensões ( 63.561)  64.499   56.389   29.411   20.543 

Excesso/(Insuficiência) de cobertura ( 1.750)  7.509   623  ( 17.881) ( 3.726)

% de cobertura do finamciamento pelo Fundo 97,3% 113% 101% 62% 85%

Ajustamentos de experiência em passivos do plano ( 15) ( 888) ( 154) ( 242)  205 

Ajustamentos de experiência em activos do plano ( 11.225)  4.897   1.273   346  ( 284)

31.12.2007          BeNeFíCIOs sAms       suBsídIO  tOtAl de reFOrmA   POr mOrte 

Em custos com o pessoal    

    1.Custo do serviço corrente 6.444 428 223 7.095

   2.Custo dos juros 2.770 157 84 3.011

   3. Rendimento esperado dos activos do fundo 3.140 - - 3.140

   4. Perdas/ (ganhos) actuariais 394 29 24 447

   5. Contribuições dos funcionários - 291 168 459

   6. Outras variações 150 - - 150

   7. Custos com o pessoal ( 1+2-3+4-5-6) 6.318 323 163 6.804
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ACCIONIstAs

ÁLVARO PINHO COSTA LEITE – Accionista com controlo final

MARIA AUGUSTA RESENDE COSTA LEITE - Accionista com controlo final

APCL FINANCEIRA - SGPS, LDA- Entidade com controlo final

VIC (SGPS), SA – Empresa mãe

memBrOs dO CONselHO de AdmINIstrAçãO

Álvaro Pinho Costa Leite

Humberto Costa Leite

Artur Jesus Marques

Armando Esteves

Joaquim Mendes Cardoso

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

Arlindo Costa Leite

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Carlos Manuel Marques Martins

Fernando da Rocha e Costa

emPresAs suBsIdIárIAs e AssOCIAdAs dO gruPO FINIBANCO / APCl

Fini International Luxembourg SA

Finibanco Vida-Companhia Seguros Vida,SA

Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA

Finimóveis Sociedade Imobiliária 
de Serviços Auxiliares,SA

Finisegur-Sociedade Mediadora Seguros,SA

Finivalor-Sociedade Gestora Fundos Mobiliários,SA

Finibanco SA - Angola

Finibanco SA

Prio – SGPS, SA

Lestinvest, SGPS SA

Obol Invest Kft

Iberpartners Cafés – SGPS, SA

Ferreiros & Almeida - Ges Com Ben Im, SA

Saf - Imobiliária, SA

Sogiporto-Gestão Imobiliária, SA

Sogileça - Gestão Imobiliária, Lda

Sogibraga - Gestão Imobiliária, Lda

Lameira - Imobiliária, Lda

Estia SGPS

Vic Beteiligungsverwaltungs GmbH

Rosud Srl

Mamaia Invesments, Srl.

55.  Partes Relacionadas
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sOCIedAdes ONde ACCIONIstAs e memBrOs dA AdmINIstrAçãO têm INFluêNCIA sIgNIFICAtIvA

Empicaima-Construções SA

Global Dis-Distribuição Global Materiais,SA

Imobiliária Da Cavada, Lda

Imocambra - Gestão Imobiliária, SA

Maitex – Industria Textil, SA

Martifer Retail

Oppa - Investimentos Imobiliários, SA

Pedral – Pedreiras do Crasto de Cambra, SA 

Predicaima - Comércio Imobiliário, SA

Promoquatro-Investimentos Imobiliários, Lda

Sitape - Indústria Metalúrgica, SA

Sogicaima-Gestão Imobiliária, SA

Stocktrans - Logística Transportes, Lda

Vicaima - Puertas Y Derivados, S.L.

Vicaima - Türenwerk Handels GmbH

Vicaima Beteiligungsverwaltungs GmbH

Vicaima Finance - SGPS, Lda

Vicaima Invest - SGPS, Lda

Vicaima Investiments Limited

Vicaima Madeiras (SGPS), Sa

Vicaima Participa - SGPS, Lda

Vicaima, Limited

Vicaima/Cifial, Ace

Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, SA

Pegalgo Imobiliária, SA

Grupo Martifer

FuNdO de PeNsões de COlABOrAdOres dO gruPO FINIBANCO

Fundo de Pensões FNB – Gerido por CGD Pensões
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Em 31 de Dezembro de 2008, o montante global dos activos, passivos, 
rendimentos, encargos e responsabilidades extrapatrimoniais 

relativos a operações realizadas com partes relacionadas de acordo 
com a IAS 24 têm a seguinte composição:

O Crédito a accionistas refere-se a operações para financiamento 
de tesouraria da empresa-mãe, remunerado a preços considerados 
de mercado e sem colaterais associados.

O crédito a membros do conselho de administração refere-se 
a quase totalidade a crédito concedido a um administrador não 
executivo.

O crédito a sociedades onde os accionistas e membros do 
Conselho de Administração tem influência significativa refere-se a 

operações para financiamento, remunerado a preços considerados 
de mercado e com colaterais associados.

O montante de m.Euros 31.322 da rubrica Outros activos 
sobre empresas subsidiárias e associadas refere-se ao valor líquido 
de imparidade de prestações suplementares concedidas e que não 
são remuneradas.

Para os Activos mencionados não foram constituídas quaisquer 
provisões ou imparidade.

 

ACCIONIstAs

 
memBrOs dO emPresAs

 sOCIedAdes ONde FuNdO de 

tOtAl

  
CONselHO de suBsIdIárIAs e

 ACCIONIstAs e PeNsões de  
AdmINIstrAçãO AssOCIAdAs

 memBrOs de COlABOrAdOres    AdmINIstrAçãO dO gruPO    têm INFluêNCIA FINIBANCO    sIgNIFICAtIvA

Activo      

Crédito  24.138   3.721   1.813   18.720  -    48.392 

Outros activos -   -    31.322  -   -    31.322 

  24.138   3.721   33.135   18.720  -    79.714 

      

Passivo      

Passivos financeiros  10   303  -   -   -    313 

Depósitos  770   8.990   85   447   12.131   22.423 

  780   9.293   85   447   12.131   22.736 

      

Rendimentos      

Juros e rendimentos similares  1.013   224   228   1.269   1   2.735 

Rendimentos com serviços e comissões  4   18   12   41  -    75 

  1.017   242   240   1.310   1   2.810 

      

Encargos      

Juros e encargos similares  36   416  -    2   159   613 

  36   416  -    2   159   613 

      

Extrapatrimoniais      

Garantias e avales -   -    142  -   -    142 

Depósito e guarda de valores  156.815   14.657   5.901   88.124  -    265.497 

  156.815   14.657   6.043   88.124  -    265.639 
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As remunerações dos membros dos órgãos sociais desdobram-se da seguinte forma:

56.  Eventos subsequentes

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

57.  Normas e interpretações recentemente 
emitidas que ainda não estão em vigor 

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e 
adoptadas pela União Europeia, mas que ainda não entraram 
em vigor e que o Grupo ainda não aplicou antecipadamente 
na elaboração das suas demonstrações financeiras, podem ser 
analisadas como segue:

IAS 1 (Alterada) – Apresentação das Demonstrações 
Financeiras
O IASB emitiu em Setembro de 2007, a IAS 1 – Apresentação 
das Demonstrações Financeiras alterada com data efectiva 
de aplicação obrigatória em 1 de Janeiro de 2009, sendo a sua 
adopção antecipada permitida. 

Alterações face ao actual texto da IAS 1:

A apresentação da demonstração da posição financeira 
(formalmente balanço) é requerida para o período corrente e 
comparativo. De acordo com a IAS 1 alterada, a demonstração 
da posição financeira deverá ser também apresentada para o início 
do período comparativo sempre que uma entidade reexpresse os 
comparativos decorrente de uma alteração de política contabilística, 
de uma correcção de um erro, ou a de uma reclassificação de um item 

nas demonstrações financeiras. Nestes casos, três demonstrações da 
posição financeira serão apresentadas, comparativamente às outras 
duas demonstrações requeridas. 

Na sequência das alterações impostas por esta norma os 
utilizadores das demonstrações financeiras poderão mais 
facilmente distinguir as variações nos capitais próprios do Grupo 
decorrentes de transacções com accionistas, enquanto accionistas 
(ex. dividendos, transacções com acções próprias) e transacções 
com terceiras partes, ficando estas resumidas na demonstração de 
“comprehensive income”. 

Face à natureza destas alterações (divulgações) o impacto 
previsto pelo Grupo será exclusivamente ao nível da apresentação, 
não tendo no entanto, a 31 de Dezembro de 2008, sido ainda 
determinado o exacto teor de tais alterações. 

IAS 23 (Alterada) - Custos de Empréstimos Obtidos
O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em 
Março de 2007, a IAS – 23 Custos de Empréstimos Obtidos 
alterada, com data efectiva de aplicação obrigatória em 1 de 
Janeiro de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta norma define que os custos de empréstimos obtidos 
directamente atribuíveis ao custo de aquisição, construção ou 
produção de um activo (activo elegível) são parte integrante do 
seu custo. Assim, a opção de registar tais custos directamente nos 
resultados é eliminada. O Grupo não espera qualquer impacto da 
introdução desta alteração.

IAS 32 (Revista) – Instrumentos Financeiros:
Apresentação – Instrumentos financeiros remíveis 
e obrigações resultantes de liquidação
O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu em 

remuNerAções dOs memBrOs dOs OrgãOs sOCIAIs 2008 2007

Benefícios de curto prazo (Nota 43)  2.583   2.202 

Benefícios pós emprego  79   76 

Benefícios de cessação de emprego - -

Pagamentos com base em acções - -

Total  2.662   2.278 
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Fevereiro de 2008 a IAS 32 (Revista) – Instrumentos Financeiros: 
Apresentação – Instrumentos financeiros com opção de venda 
(“puttable instruments”) e obrigações resultantes de liquidação, 
que é de aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2009.

De acordo com os requisitos actuais da IAS 32, se puder ser 
exigido a um emissor o pagamento em dinheiro ou outro activo 
financeiro em troca pela remissão ou recompra do instrumento 
financeiro, o instrumento é classificado como um passivo 
financeiro. Como resultado desta revisão alguns instrumentos 
financeiros que cumprem actualmente com os requisitos 
da definição de passivo financeiro serão classificados como 
instrumentos de capital se (i) representarem um interesse residual 
nos activos líquidos de uma entidade, (ii) fizerem parte de uma 
classe de instrumentos subordinados a qualquer outra classe 
de instrumentos emitidos pela entidade, e (iii) caso todos os 
instrumentos desta classe tenham os mesmos termos e condições. 
Foi também efectuada uma alteração à IAS 1 Apresentação das 
Demonstrações Financeiras para adicionar um novo requisito 
de apresentação dos instrumentos financeiros remíveis e das 
obrigações resultantes da liquidação.

O Grupo não espera quaisquer impactos decorrentes da 
adopção desta norma.

IFRS 1 (alterada) – Adopção pela primeira vez 
das normas internacionais de relato financeiro e IAS 27 
– Demonstrações Financeiras consolidadas e separadas
As alterações ao IFRS 1 Adopção pela primeira vez das normas 
internacionais de relato financeiro e ao IAS 27 Demonstrações 
financeiras consolidadas e separadas são efectivas a partir de 1 de 
Janeiro de 2009.

Estas alterações vieram permitir que as entidades que estão a 
adoptar as IFRS pela primeira vez na preparação das suas contas 
individuais, adoptem como custo contabilístico (deemed cost) dos 
seus investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos 
e associadas, o respectivo justo valor na data da transição para os 
IFRS ou o valor de balanço determinado com base no referencial 
contabilístico anterior.

O Grupo não espera quaisquer impactos decorrentes da 
adopção desta norma.

IFRS 2 (Alterada) – Pagamento em Acções: Condições 
de aquisição
Esta alteração ao IFRS 2 permitiu clarificar que (i) as condições 
de aquisição dos direitos inerentes a um plano de pagamentos 
com base em acções limitam-se a condições de serviço ou de 
performance e que (ii) qualquer cancelamento de tais programas, 

quer pela entidade quer por terceiras partes, têm o mesmo 
tratamento contabilístico.

O Grupo não espera quaisquer impactos da introdução da 
alteração desta norma.

IFRS 8 – Segmentos Operacionais
O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu em 
30 de Novembro de 2006 a IFRS 8 – Segmentos operacionais, 
tendo sido aprovada pela Comissão Europeia em 21 de Novembro 
de 2007. Esta norma é de aplicação obrigatória para exercícios a 
começar ou a partir de 1 de Janeiro de 2009.

A IFRS 8 – Segmentos Operacionais define a apresentação da 
informação sobre segmentos operacionais de uma entidade e também 
sobre serviços e produtos, áreas geográficas onde a entidade opera e os 
seus maiores clientes. Esta norma específica como uma entidade deverá 
reportar a sua informação nas demonstrações financeiras anuais, e como 
consequência alterará a IAS 34 – Reporte financeiro interino, no que 
respeita à informação a ser seleccionada para reporte financeiro interino. 
Uma entidade terá também que fazer uma descrição sobre a informação 
apresentada por segmento nomeadamente resultados e operações, assim 
como uma breve descrição de como os segmentos são construídos.

Face à natureza destas alterações (divulgações) o impacto 
previsto pelo Grupo será exclusivamente ao nível da apresentação, 
não tendo no entanto, a 31 de Dezembro de 2008, sido ainda 
determinado o exacto impacto de tais alterações.

IFRIC 13 – Programas de Fidelização de Clientes
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Julho de 2007, a IFRIC 13 Programas de 
Fidelização de Clientes, com data efectiva de aplicação obrigatória 
para exercícios iniciados a partir de 1 de Julho de 2008, sendo a 
sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação aplica-se a programas de fidelização de 
clientes, onde são adjudicados créditos aos clientes como parte 
integrante de uma venda ou prestação de serviços e estes poderão 
trocar esses créditos, no futuro, por serviços ou mercadorias 
gratuitamente ou com desconto. 

Face à natureza dos contratos abrangidos por esta Norma não 
se estima qualquer impacto ao nível do Grupo.

IFRIC 14 – O Limite sobre um activo de benefícios 
definidos, requisitos de financiamento mínimo 
e respectiva interacção
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Julho de 2007 a IFRIC 14 que clarifica as 
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disposições da Norma Internacional de Contabilidade nº 19 no 
que respeita à mensuração de um activo de benefícios definidos, no 
contexto dos planos de benefícios definidos após a passagem para a 
reforma e para os casos em que existam requisitos de financiamento 
mínimo. Um activo de benefícios definidos é o excedente do justo 
valor dos activos do plano face ao valor presente da obrigação 
de benefícios definidos. A IAS 19 limita a mensuração desses 
activos ao valor presente de benefícios económicos disponíveis, 
quer sob a forma de reembolsos do plano quer de reduções em 
futuras contribuições para o plano, que podem ser afectados por 
requisitos de financiamento mínimo. A data de efectiva aplicação 
desta interpretação é 1 de Janeiro de 2009 e oGrupo não espera 
impactos significativos na sua aplicação. 

Annual Improvement Project
Em Maio de 2008, o IASB publicou o Annual Improvement 
Project o qual alterou certas normas então em vigor. A data de 
efectividade das alterações varia consoante a norma em causa 
sendo a maioria de aplicação obrigatória para o Grupo em 2009.
 

As principais alterações decorrentes do Annual Improvement 
Project apresentam-se em seguida:

Alteração à IFRS 5 Activos não correntes detidos para venda e unidades 
operacionais em descontinuação, efectiva para exercícios com início a partir 
de 1 de Julho de 2009. Esta alteração veio esclarecer que a totalidade dos 
activos e passivos de uma subsidiária devem ser classificados como activos 
não correntes detidos para venda de acordo com o IFRS 5 se existir um 
plano de venda parcial da subsidiária tendente à perda de controlo. O Grupo 
não espera quaisquer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 1 Apresentação das demonstrações financeiras, 
efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2009. A alteração clarifica que 
apenas alguns instrumentos financeiros classificados na categoria 
de negociação, e não todos, são exemplos de activos e passivos 
correntes. O Grupo não espera quaisquer impactos decorrentes 
da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 16 Activos fixos tangíveis, efectiva a partir de 
1 de Janeiro de 2009. A alteração efectuada estabelece regras de 
classificação (i) das receitas provenientes da alienação de activos 
detidos para arrendamento subsequentemente vendidos e (ii) 
destes activos durante o tempo que medeia entre a data da cessão 
do arrendamento e a data da sua alienação. O Grupo não espera 
quaisquer impactos significativos decorrentes da adopção desta 
alteração.

Alteração à IAS 19 Benefícios dos empregados, efectiva a partir 
de 1 de Janeiro de 2009. As alterações efectuadas permitiram 
clarificar (i) o conceito de custos com serviços passados negativos 

decorrentes da alteração do plano de benefícios definidos, (ii) a 
interacção entre o retorno esperado dos activos e os custos de 
administração do plano, e (iii) a distinção entre benefícios de 
curto e de médio e longo prazo. As alterações do IAS 19 serão 
adoptadas pelo Grupo em 2009, embora não seja expectável 
que as mesmas tenham um impacto significativo nas suas 
demonstrações financeiras. 

Alteração à IAS 20 Contabilização dos subsídios do governo e 
divulgação de apoios do governo, efectiva a partir de 1 de Janeiro 
de 2009. Esta alteração estabelece que o benefício decorrente da 
obtenção de um empréstimo do governo com taxas inferiores às 
praticadas no mercado, deve ser mensurado como a diferença 
entre o justo valor do passivo na data da sua contratação, 
determinado de acordo com o IAS 39 Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração e o valor recebido. Tal benefício 
deverá ser subsequentemente registado de acordo com o IAS 20. 
O Grupo não espera quaisquer impactos decorrentes da adopção 
desta alteração.

Alteração à IAS 23 Custos de empréstimos obtidos, efectiva 
a partir de 1 de Janeiro de 2009. O conceito de custos de 
empréstimos obtidos foi alterado de forma a clarificar que os 
mesmos devem ser determinados de acordo com o método da 
taxa efectiva preconizado no IAS 39 Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração, eliminando assim a inconsistência 
existente entre o IAS 23 e o IAS 39. O Grupo não espera 
quaisquer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 27 Demonstrações financeiras consolidadas e 
separadas, efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2009. A alteração 
efectuada a esta norma determina que nos casos em que um 
investimento numa subsidiária esteja registado pelo seu justo valor 
nas contas individuais, de acordo com o IAS 39 Instrumentos 
financeiros: reconhecimento e mensuração, e tal investimento 
qualifique para classificação como activo não corrente detido para 
venda de acordo com o IFRS 5 Activos não correntes detidos 
para venda e unidades operacionais em descontinuação, o mesmo 
deverá continuar a ser mensurado no âmbito do IAS 39. Esta 
alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras do 
Grupo.

Alteração à IAS 28 Investimentos em associadas, efectiva a 
partir de 1 de Janeiro de 2009. As alterações introduzidas ao IAS 
28 tiveram como objectivo esclarecer (i) que um investimento 
numa associada deve ser tratado como um activo único para efeitos 
dos testes de imparidade a efectuar à luz do IAS 36 Imparidade 
de activos, (ii) que qualquer perda por imparidade a reconhecer 
não deverá ser alocada a activos específicos nomeadamente ao 
goodwill e (iii) que as reversões de imparidade são registadas 
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como um ajustamento ao valor de balanço da associada desde 
que, e na medida em que, o valor recuperável do investimento 
aumente. O Grupo não espera quaisquer impactos decorrentes 
da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 38 Activos intangíveis, efectiva a partir de 
1 de Janeiro de 2009. Esta alteração veio determinar que uma 
despesa com custo diferido, incorrida no contexto de actividades 
promocionais ou publicitárias, só pode ser reconhecida em 
balanço quando tenha sido efectuado um pagamento adiantado 
em relação a bens ou serviços que serão recebidos numa data 
futura. O reconhecimento em resultados deverá ocorrer aquando 
a entidade tenha o direito ao acesso aos bens e os serviços sejam 
recebidos. Não se espera que esta alteração tenha impactos 
significativos nas contas do Grupo.

Alteração à IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento e 
mensuração, efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2009. Estas alterações 
consistiram fundamentalmente em (i) esclarecer que é possível efectuar 
transferências de e para a categoria de justo valor através de resultados 
relativamente a derivados sempre que os mesmos iniciam ou terminam 
uma relação de cobertura em modelos de cobertura de fluxos de caixa ou 
de um investimento líquido numa associada ou subsidiária, (ii) alterar a 
definição de instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados 
no que se refere à categoria de negociação, de forma a estabelecer que 
no caso de carteiras de instrumentos financeiros geridos em conjunto e 
relativamente aos quais exista evidência de actividades recentes tendentes 
a realização de ganhos de curto prazo, as mesmas devem ser classificadas 
como de negociação no seu reconhecimento inicial, (iii) alterar os requisitos 
de documentação e testes de efectividade nas relações de cobertura 
estabelecidas ao nível dos segmentos operacionais determinados no 
âmbito da aplicação do IFRS 8 Segmentos operacionais, e (iv) esclarecer 
que a mensuração de um passivo financeiro ao custo amortizado, após 
a interrupção da respectiva cobertura de justo valor, deve ser efectuada 
com base na nova taxa efectiva calculada na data da interrupção da relação 
de cobertura. O Grupo não espera quaisquer impactos significativos 
decorrentes da adopção desta alteração.

Alteração à IAS 40 Propriedades de investimento, efectiva a 
partir de 1 de Janeiro de 2009. Na sequência desta alteração, as 
propriedades em construção ou desenvolvimento com vista ao 
seu uso subsequente como propriedades de investimento passam 
a estar incluídas no âmbito do IAS 40 (antes abrangidas pelo 
IAS 16 Activos fixos tangíveis). Tais propriedades em construção 
poderão ser registadas ao justo valor excepto se o mesmo não 
puder ser medido com fiabilidade, caso em que deverão ser 
registadas ao custo de aquisição. O Grupo não espera quaisquer 
impactos significativos decorrentes da adopção desta alteração.

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

e ainda não adoptadas pela União Europeia e consequentemente 
que ainda não entraram em vigor podem ser analisadas como 
segue:

IAS 39 (Alterada) – Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração – activos e passivos elegíveis 
para cobertura
O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu uma 
alteração ao IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento e 
mensuração – activos e passivos elegíveis para cobertura a qual é 
de aplicação obrigatória a partir de 1 de Julho de 2009. 

Esta alteração clarifica a aplicação dos princípios existentes que 
determinam quais os riscos ou quais os cash flows elegíveis de 
serem incluídos numa operação de cobertura. 

O Grupo  não espera quaisquer impactos significativos 
decorrentes da adopção desta norma.

IFRS 3 (revista) – Concentrações de actividades  
empresariais e IAS 27 (alterada) Demonstrações financeiras 
consolidadas e separadas
O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu 
em Janeiro de 2008, a IFRS 3 (Revista) - Concentrações 
de Actividades empresariais, com data efectiva de aplicação 
obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Julho de 
2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Os principais impactos das alterações a estas normas correspondem: 
(i) ao tratamento de aquisições parciais, em que os interesses sem 
controlo (antes denominados de interesses minoritários) poderão ser 
mensurados ao justo valor (o que implica também o reconhecimento 
do goodwill atribuível aos interesses sem controlo) ou como parcela 
atribuível aos interesses sem controlo do justo valor dos activos líquidos 
adquiridos (tal como actualmente requerido); (ii) aos step acquisition 
em que as novas regras obrigam, aquando do cálculo do goodwill, à 
reavaliação, por contrapartida de resultados, do justo valor de qualquer 
interesse sem controlo detido previamente à aquisição tendente 
à obtenção de controlo; (iii) ao registo dos custos directamente 
relacionados com uma aquisição de uma subsidiária que passam a ser 
directamente imputados a resultados; (iv) aos preços contingentes cuja 
alteração de estimativa ao longo do tempo passa a ser registada em 
resultados e não afecta o goodwill e (v) às alterações das percentagens 
de subsidiárias detidas que não resultam na perda de controlo as quais 
passam a ser registadas como movimentos de capitais próprios.

Adicionalmente, das alterações ao IAS 27 resulta ainda que 
as perdas acumuladas numa subsidiária passarão a ser atribuídas 
aos interesses sem controlo (reconhecimento de interesses sem 
controlo negativos) e que, aquando da alienação de uma subsidiária, 
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tendente à perda de controlo qualquer interesse sem controlo retido 
é mensurado ao justo valor determinado na data da alienação.

O Grupo não espera quaisquer impactos significativos 
decorrentes da adopção desta norma.

IFRIC 15 – Acordos para construção de imóveis
O IFRIC 15 Acordos para construção de imóveis, entra em vigor 
para exercícios iniciados a partir de 1 de Janeiro de 2009.

Esta interpretação contém orientações que permitem 
determinar se um contracto para a construção de imóveis se 
encontra no âmbito do IAS 18 Reconhecimento de proveitos ou 
do IAS 11 Contratos de construção, sendo expectável que a IAS 
18 seja aplicável a um número mais abrangente de transacções.

IFRIC 16 – Cobertura de um investimento numa operação 
em moeda estrangeira
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Julho de 2008, a IFRIC 16 – Cobertura de 
um investimento numa operação em moeda estrangeira, com data 
efectiva de aplicação obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 
de Outubro de 2008, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação visa clarificar que:

a cobertura de um investimento numa operação em moeda 
estrangeira poder ser aplicada apenas a diferenças cambiais 
decorrentes da conversão das demonstrações financeiras das 
subsidiárias na sua moeda funcional para a moeda funcional da 
casa-mãe e apenas por um montante igual ou inferior ao activo 
líquido da subsidiária;

o instrumento de cobertura pode ser contratado por qualquer entidade 
do Grupo, excepto pela entidade que está a ser objecto de cobertura; e

aquando da venda da subsidiária objecto de cobertura, o ganho 
ou perda acumulado referente à componente efectiva da cobertura 
é reclassificado para resultados.

Esta interpretação permite que uma entidade que utiliza 
o método de consolidação em escada, escolha uma política 
contabilística que permita a determinação do ajustamento 
de conversão cambial acumulado que é reclassificado para 
resultados na venda da subsidiária, tal como faria se o método de 
consolidação adoptado fosse o método directo. Esta interpretação 
é de aplicação prospectiva. 

O Grupo não espera que esta interpretação tenha um impacto 
nas suas demonstrações financeiras.

IFRIC 17 – Distribuições em espécie a accionistas
O International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), emitiu em Novembro de 2008, a IFRIC 17 – 
Distribuições em espécie a accionistas, com data efectiva de 
aplicação obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 de 
Julho de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação visa clarificar o tratamento contabilístico 
das distribuições em espécie a accionistas. Assim, estabelece que 
as distribuições em espécie devem ser registadas ao justo valor 
sendo a diferença para o valor de balanço dos activos distribuídos 
reconhecida em resultados aquando da distribuição.

O Grupo não espera que esta interpretação tenha um impacto 
nas suas demonstrações financeiras.

IFRIC 18 – Transferências de activos de clientes
O International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC), emitiu em Novembro de 2008, a IFRIC 
18 – Transferências de activos de clientes, com data efectiva de 
aplicação obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 de 
Julho de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. 

Esta interpretação visa clarificar o tratamento contabilístico 
de acordos celebrados mediante os quais uma entidade recebe 
activos de clientes para sua própria utilização e com vista a 
estabelecer posteriormente uma ligação dos clientes a uma rede 
ou conceder aos clientes acesso contínuo ao fornecimento de 
bens ou serviços.

A Interpretação clarifica:
as condições em que  um  activo se encontra no âmbito desta 

interpretação;
o reconhecimento do activo e a sua mensuração inicial;
a identificação dos serviços identificáveis (um ou mais serviços 

em troca do activo transferido);
o reconhecimento de proveitos;
a contabilização da transferência de dinheiro por parte de  
Clientes.
O Grupo não espera que esta interpretação tenha um impacto 
nas suas demonstrações financeiras.

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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    vAlOr médIO
NAturezA e esPéCIe dOs títulOs QuANtIdAde  vAlOr de AQuIsIçãO  vAlOr de 

 vAlOr de BAlANçO

   NOmINAl (eurO)  COtAçãO BrutO líQuIdO

CRÉDITOS TITULADOS        
  emitidos por residentes        
      Títulos de dívida        
         De outros residentes        
            Dívida não subordinada        
               INCOMPOL-Industria de
               Componentes, Lda. 25 EUR 49.879,79 49.879,789600 - - 1.246.994,75 1.246.994,75

       1.246.994,75 1.246.994,75

ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS
PARA NEGOCIAçÃO        
TíTULOS        
   emitidos por residentes        
        Instrumentos de capital        
            MARTIFER SGPS NOM. 8.910 EUR 0,50 9,34 EUR 3,760 33.501,60 33.501,60
            REN - Redes Electricas Nacionais 480 EUR 1,00 2,731 EUR 2,835 1.344,16 1.344,16

        Outros        
            FINIRENDIMENTO 206 EUR 5,00 5,1425 EUR 5,073 1.045,18 1.045,18

   emitidos por não residentes        
        Instrumentos de dívida        
            Emissores Públicos Estrangeiros        
                 BTNS 3,5% 01/09 1.350.000 EUR 1,00 0,9972 EUR 1,0004 1.396.240,82 1.396.240,82

            De outros não residentes        
               Outros        
                  Dívida não subordinada        
                     MAG200617 20 EUR 50.000,00 50.000,00 EUR 35225,00 733.745,50 733.745,50
                     CCF 5,75% 06/19/13 24 EUR 50.000,00 0,99108 EUR 1,04222 1.287.527,01 1.287.527,01

        Instrumentos de capital        
            QUEENS - S WALK INVESTMENT 21.220 - - 8,11 EUR 0,51000 10.822,20 10.822,20
            METSO OYJ 4.700 - - 44,455020 EUR 8,52000 40.044,00 40.044,00
            SBMO NA 5.500 EUR 0,25 27,739887 EUR 9,34900 51.419,50 51.419,50
            CS FP 4.800 EUR 2,29 30,023363 EUR 15,84500 76.056,00 76.056,00
            CX US 6.218 - - 22,383921 EUR 6,56751 40.836,78 40.836,78
            KB US 1.500 - - 59,118980 EUR 18,82590 28.238,85 28.238,85
            TRMK US 4.000 - - 18,405435 EUR 15,51340 62.053,60 62.053,60
            FDX US 1.300 EUR 0,07 72,644169 EUR 46,09470 59.923,11 59.923,11
            C US 3.800 EUR 0,007 25,630766 EUR 4,82144 18.321,47 18.321,47
            AVZ SM 37.000 EUR 0,50 2,634964 EUR 0,86000 31.820,00 31.820,00

        Outros        
            GLG EMERGING MARKETS SPECIAL 7.214,15 - - 91,66 EUR 76,640 552.892,46 552.892,46
            ASSETS FUND E
            CHEYCGCN 500.000,00 EUR 1,00 1,00 EUR 0,6769 338.450,00 338.450,00

       4.764.282,24 4.764.282,24

Inventário de Títulos e de Participações Financeiras 
(Euros)

OUTROS ACTIVOS FINANC. AO jUSTO 
VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
(fAIR VALUE OPTIONS)        

TíTULOS        

   emitidos por residentes        

        Instrumentos de capital

             OBOL       37.047.750,93 37.047.750,93

       37.047.750,93 37.047.750,93

Inventário de Títulos e de Participações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2008 - Consolidado
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(Euros)

ACTIVOS FINANCEIROS DISPONíVEIS 
PARA VENDA        

TíTULOS        

   emitidos por residentes        

        Instrumentos de dívida        

            Instrumentos de dívida pública        

            O.T. - SET 2013 5,45% 255.000.000 EUR 0,01 0,011213 EUR 0,0108 2.760.324,00 2.760.324,00

            O.T. - JUN 2011 5,15% 120.000.000 EUR 0,01 0,009854 EUR 0,0105 1.262.856,00 1.262.856,00

            O.T. - JUN 2014 4,375% 175.000.000 EUR 0,01 0,010037 EUR 0,0104 1.815.517,50 1.815.517,50

            O.T. - JUN 2018 4,45% 50.000.000 EUR 0,01 0,009999 EUR 0,0104 518.845,00 518.845,00

            O.T. - ABR 2011 3,20% 533.000.000 EUR 0,01 0,009606 EUR 0,0101 5.360.818,00 5.360.818,00

            O.T. - OUT 2015 3,35% 3.000.000 EUR 0,01 0,009399 EUR 0,009452 29.550,00 29.550,00

            O.T. - JUL 2009 3,95% 100.000.000 EUR 0,01 0,009966 EUR 0,0101 1.008.100,00 1.008.100,00

       

            De outros residentes        

                  Outros        

                     Dívida não subordinada        

                        CXGD 4,625 28/06/12 5 EUR 50.000,00 0,998816 EUR 1,01318 253.295,00 253.295,00

                        MONTPI Float/09 250 EUR 1.000,00 0,989500 EUR 0,969765 242.441,25 242.441,25

                        CXGD Float 05/21/10 10 EUR 50.000,00 0,999620 EUR 1,000001 500.000,50 500.000,50

                        CXGD 3,875% 12/11 500 EUR 1.000,00 0,997420 EUR 1,005570 502.785,00 502.785,00

       

         Instrumentos de capital        

            TEIXEIRA DUARTE-ENG. CONST. 900.469 EUR 0,50 2,684321 EUR 0,5980 2.417.147,54 538.480,46

             MARTIFER - SGPS, SA 395.737 EUR 0,50 8,390357 EUR 3,7600 3.320.374,98 1.487.971,12

             REN - Redes Electricas Nacionais 160 EUR 1,00 2,996563 EUR 2,8350 479,45 453,60

             SONAE SGPS 10.290.000 EUR 1,00 1,862136 EUR 0,4370 19.161.383,17 4.496.730,00

             COFINA SGPS 103.631 EUR 0,25 1,807001 EUR 0,4500 187.261,29 46.633,95

             GALP ENERGIA Nom. 3.512.500 EUR 1,00 15,432754 EUR 7,1800 54.207.573,41 25.219.750,00

             SONAE CAPITAL 1.055.113 EUR 1,00 1,863679 EUR 0,4400 1.966.392,38 464.249,72

             EDP - Nom 42.500 EUR 1,00 4,434289 EUR 2,6950 114.537,50 114.537,50

             EDP RENOVAVEIS 25.000 EUR 5,00 8,000000 EUR 5,0000 125.000,00 125.000,00

             CIMPOR - SGPS, SA 24.000 EUR 1,00 6,035530 EUR 3,4800 83.520,00 83.520,00

             J. MARTINS - SGPS, SA 48.000 EUR 1,00 5,112875 EUR 3,9700 190.560,00 190.560,00

             SONAE INDUSTRIA - SGPS, SA 24.000 EUR 5,00 7,727574 EUR 1,5250 185.461,78 36.600,00

             PROCAPITAL - Investimentos 

             imobiliários, SA. 76.940 EUR 4,99 8,979822 - - 690.907,53 0,00

             MATUR 50 EUR 4,99 0,498798 - - 24,94 24,94

             UNICRE - Cartão Internacional 
             de Crédito, SA. 5.882 EUR 4,99 63,60 - - 374.098,42 374.098,42

             SIBS - Sociedade Interbancária 

             de Serviços, SA. 20.000 EUR 4,99 81,92 - - 1.638.351,57 1.638.351,57

             AVENIDA DOS ALIADOS SA 4.000 EUR 5,00 5,00 - - 20.000,00 20.000,00

             PME INVESTS 1.000 EUR 5,00 4,99 - - 4.987,98 4.987,98

             PME INOV CAPITAL 1.000 EUR 4,99 4,99 - - 4.987,98 4.987,98

             IBERPARTNERS CAFES SGPS 35.000 EUR 1,00 1,00 - - 35.000,00 35.000,00

             IBERPARTNERS CAFES SGPS
             Prestações Suplementares        - - - - - - 965.000,00 965.000,00

Inventário de Títulos e de Participações Financeiras  (continuação)

    vAlOr médIO
NAturezA e esPéCIe dOs títulOs QuANtIdAde  vAlOr de AQuIsIçãO  vAlOr de 

 vAlOr de BAlANçO

   NOmINAl (eurO)  COtAçãO BrutO líQuIdO

Anexo II
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(Euros)
Inventário de Títulos e de Participações Financeiras

    vAlOr médIO
NAturezA e esPéCIe dOs títulOs QuANtIdAde  vAlOr de AQuIsIçãO  vAlOr de 

 vAlOr de BAlANçO

   NOmINAl (eurO)  COtAçãO BrutO líQuIdO

Outros        
    FINIPREDIAL 118.063 - - 8,514200  8,5142 1.005.211,99 1.005.211,99

   emitidos por não residentes        
         Instrumentos de dívida        
             Emissores Publicos Estrangeiros        
                BUNDESOBLIGATION 2,5% 
                08/10/2010 525.000.000 EUR 0,01 0,009534 EUR 0,0101 5.313.775,00 5.313.775,00

                TBC 182081008 480.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 4.588.383,74 4.588.383,74
                TBC 911510008 140.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 1.338.278,59 1.338.278,59
                TBC 63121108 50.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 477.956,64 477.956,64
                TBC 91191108 50.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 477.956,64 477.956,64
                TBC 63261108 75.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 716.934,96 716.934,96
                TBC 91031208 121.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 1.156.655,07 1.156.655,07
                TBC 364031208 80.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 764.730,62 764.730,62
                TBC 91101208 45.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 430.160,98 430.160,98
                TBC 91171208 130.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 1.242.687,26 1.242.687,26
                TBC 91241208 115.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 1.099.300,27 1.099.300,27
                TBC 91311208 150.000 AKZ 1.000,00 1.000,000000 - - 1.433.869,92 1.433.869,92
                BGB Float 06/11 1.250.000 EUR 1,00 0,999250 EUR 0,995450 1.244.312,38 1.244.312,38
                DBR 3,75% 04/07/13 135.000.000 EUR 0,01 0,991530 EUR 1,059100 1.429.785,00 1.429.785,00
                OBL 3,5% 08/04/2011 100.000.000 EUR 0,01 0,987970 EUR 1,037900 1.037.900,00 1.037.900,00
                Nether 2,75% 04/09 1.650.000 EUR 1,00 0,984818 EUR 1,002600 1.654.290,00 1.654.290,00
                BTPS 3,75% 01/08/16 1.000 EUR 1.000,00 0,962510 EUR 0,980450 980.450,00 980.450,00
                FRTR 4% 25/04/2009 1.000.000 EUR 1,00 0,998440 EUR 1,006100 1.006.100,00 1.006.100,00
                FRTR 4% 25/04/2013 500.000 EUR 1,00 1,008900 EUR 1,052900 526.450,00 526.450,00
                RAGB 3,8% 20/10/2013 1.000 EUR 1.000,00 0,999330 EUR 1,028700 1.028.700,00 1.028.700,00
                RAGB 3,9% 15/07/20 750 EUR 1.000,00 0,938600 EUR 0,996900 747.675,00 747.675,00
                BTPS 4,5% 01/02/18 750 EUR 1.000,00 0,997280 EUR 1,016850 762.637,50 762.637,50
                BTPS 3.75% 01/08/15 1.400 EUR 1.000,00 0,933080 EUR 0,995900 1.394.260,00 1.394.260,00
                BTPS 4% 01/02/2037 500 EUR 1.000,00 0,823800 EUR 0,849500 424.750,00 424.750,00

             De Organismos Financeiros 
             Internacionais        
                CHEYNE CAPITAL GUARANTEED
                CREDIT NOTES 9.000.000,00 - - 1,00 EUR 0,6769 6.092.100,00 6.092.100,00

             Outros não residentes        
                Outros        
                     Dívida não subordinada        
                         NWIDE 4,125% 27/02  5  EUR  50.000,00  0,979900 EUR 0,989820 247.455,00 247.455,00
                         Citigroup 3,95% 10/13  1.200  EUR  1.000,00  0,939843 EUR 0,864730 1.037.676,00 1.037.676,00
                         Citigroup 3,5% 08/15  2.250  EUR  1.000,00  0,873319 EUR 0,791400 1.780.650,00 1.780.650,00
                         CS 6,125% 05/08/2013  3.500  EUR  1.000,00  0,979800 EUR 1,034210 3.619.735,00 3.619.735,00

         Instrumentos de capital        
            LA SEDA BARCELONA 2.729.782 EUR 1,00 1,309614 EUR 0,3400 3.574.959,26 928.125,88
            VALLOUREC 23.473 EUR 4,00 140,750000 EUR 81,0000 3.303.824,75 1.901.313,00
            PETROBRAS SA - ADR 25.000 - - 50,522019 USD 24,4900 907.559,45 439.929,58
            TOTAL 2.150 EUR 2,500 54,451553 EUR 38,9100 83.656,50 83.656,50
            DAIMLER CRYSLER 3.100 EUR 1,000 62,884184 EUR 26,7000 154.896,79 82.770,00
            SIEMENS 2.750 EUR 51,130 73,258324 EUR 52,6800 144.870,00 144.870,00
            B.B.V.A. 12.000 EUR 0,490 14,702020 EUR 8,6600 103.920,00 103.920,00
            REPSOL 8.600 EUR 1,000 14,730000 EUR 15,1000 129.860,00 129.860,00
            KPN NV 11.700 EUR 0,240 10,270000 EUR 10,3800 121.446,00 121.446,00
            S.W.I.F.T. - Society For Worldwide 9 EUR 123,95 908,94 - - 8.180,49 8.180,49
            Interbank Financial Telecommunication
            EMIS 1.400 AKZ 1.000,00 6.434,57 - - 86.112,49 86.112,49

         Outros        
            CHEYNE TOT RET CRED FD 1 CLASS C 25.000,00 - - 100,00 EUR 82,306 2.057.650,00 2.057.650,00
            GLG EMERGING MARKETS
            SPEC SITS FUND CLASS B 8.770,39 - - 81,93 USD 69,20 436.093,31 436.093,31

       156.121.438,77 101.686.224,30



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     229

(Euros)

ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS 
ATÉ À MATURIDADE        

TíTULOS        

   emitidos por não residentes        

         Instrumentos de dívida        

             De outros não residentes        

         Dívida não subordinada        

                 Citigroup 3,5% 08/15 3.500 EUR 1.000,00 0,876500 EUR 0,885022 3.097.577,56 3.097.577,56

                 CS 6,125% 05/08/2013 2.000 EUR 1.000,00 0,980220 EUR 0,980687 1.961.374,08 1.961.374,08

       5.058.951,64 5.058.951,64

INVEST.FILIAIS, EXCL. CONSOLD.
ASSC. EMPREEND. CONj.        

TíTULOS        

   emitidos por residentes        

    Em Associadas        

                 NAVISER - Transportes Marítimos 

                 Internacionais SA 30.000 EUR 4,99 4,99 - - 149.639,37 0,00

                 Pinto & Bulhosa 64.018 EUR 2,99 2,99 - - 191.563,33 0,00

                 PRIO - SGPS, SA Prestações 

                 Suplementares - - - - - - 23.102.818,00 23.102.818,00

        

       23.444.020,70 23.102.818,00

        

TOTAL       227.683.439,03 172.907.021,87

Inventário de Títulos e de Participações Financeiras  (continuação)

    vAlOr médIO
NAturezA e esPéCIe dOs títulOs QuANtIdAde  vAlOr de AQuIsIçãO  vAlOr de 

 vAlOr de BAlANçO

   NOmINAl (eurO)  COtAçãO BrutO líQuIdO

Anexo II
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Anexo III

Outros Activos Intangíveis e Tangíveis 

Outros Activos Intangíveis e Tangíveis
Movimento do exercício de 2008 Consolidado

(Montantes expressos em milhares de Euro)

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONtAs       sAldO dO exerCíCIO ANterIOr  vArIAções AQuIsIções trANsF. AmOrtIzAções regulArIz. ABAtes vAlOr
  vAlOr BrutO AmOrtIzAções CAmBIAIs   dO (líQuIdO) (líQuIdO) líQuIdO
  ACumulAdAs    exerCíCIO   31.12.2008

OUTROS ACTIVOS INTANGíVEIS         

   Sistemas de tratamento 
   automático de dados   14.392   11.948   0   1.282   561   1.258   0   0   3.029 

   Activos intangíveis em curso  519   0  ( 22)  1.046  ( 561)  0  ( 16)  0   966 

   Outros activos intangíveis  872   193   0   0   0   220  ( 141)  0   318 

  15.783   12.141  ( 22)  2.328   0   1.478  ( 157)  0   4.313 

OUTROS ACTIVOS TANGíVEIS         

Imóveis         

   Imóveis de serviço próprio  37.484   6.020   0   227   219   954   0   100   30.856 

   Obras em imóveis arrendados  23.017   13.666   0   5.820   717   1.747   0   35   14.106 

   Outros imóveis  0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Equipamento  42.421   28.595  ( 2)  5.745   30   5.109   141   198   14.433 

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

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

Activos tangíveis em curso  1.534   0   0   613  ( 966)  0   0   0   1.181 

Outros activos tangíveis  3.006   879   0   705   0   206   0   1   2.625 

  110.234   51.931  ( 2)  13.110   0   8.017   141   334   63.201 

tOtAIs  126.017   64.072  ( 24)  15.438   0   9.495  ( 16)  334   67.514
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Segmentação por linhas de negócio

Anexo IV

Segmentação por Linhas de Negócio
31 de Dezembro de 2008 Consolidado

(Montantes expressos em milhares de Euro)

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONtAs       sAldO dO exerCíCIO ANterIOr  vArIAções AQuIsIções trANsF. AmOrtIzAções regulArIz. ABAtes vAlOr
  vAlOr BrutO AmOrtIzAções CAmBIAIs   dO (líQuIdO) (líQuIdO) líQuIdO
  ACumulAdAs    exerCíCIO   31.12.2008

OUTROS ACTIVOS INTANGíVEIS         

   Sistemas de tratamento 
   automático de dados   14.392   11.948   0   1.282   561   1.258   0   0   3.029 

   Activos intangíveis em curso  519   0  ( 22)  1.046  ( 561)  0  ( 16)  0   966 

   Outros activos intangíveis  872   193   0   0   0   220  ( 141)  0   318 

  15.783   12.141  ( 22)  2.328   0   1.478  ( 157)  0   4.313 

OUTROS ACTIVOS TANGíVEIS         

Imóveis         

   Imóveis de serviço próprio  37.484   6.020   0   227   219   954   0   100   30.856 

   Obras em imóveis arrendados  23.017   13.666   0   5.820   717   1.747   0   35   14.106 

   Outros imóveis  0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Equipamento  42.421   28.595  ( 2)  5.745   30   5.109   141   198   14.433 

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

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

Activos tangíveis em curso  1.534   0   0   613  ( 966)  0   0   0   1.181 

Outros activos tangíveis  3.006   879   0   705   0   206   0   1   2.625 

  110.234   51.931  ( 2)  13.110   0   8.017   141   334   63.201 

tOtAIs  126.017   64.072  ( 24)  15.438   0   9.495  ( 16)  334   67.514

CONtAs       COrPOrAte trAdINg COrretAgem ACtIvIdAde BANCA PAgAmeNtOs CustódIA gestãO de OutrOs OPerAções tOtAl
 FINANCe & sAles (retAlHO) retAlHO COmerCIAl e lIQuIdAções  ACtIvOs                          INtrA-segmeNtOs

Juros e rendimentos similares 0 39.544 0 282.202 64.832 0 0 272 977 -155.984 231.843

Juros e encargos similares 0 43.281 0 201.397 53.739 0 0 330 4.509 -157.530 145.726

Rendimentos de instrumentos de capital 0 6.450 0 0 0 0 0 0 0 0 6.450

Margem Financeira 0 2.713 0 80.805 11.093 0 0 -58 -3.532 1.546 92.567

Rendimentos de serviços e comissões
(líquidas) 1.423 -528 972 7.207 2.581 4.198 465 6.037 -437 -583 21.335

Resultados de activos e passivos avaliados 
ao justo valor através de resultados  0 -25.844 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.844

Resultados de activos financeiros
disponíveis para venda 0 9.298 0 0 0 0 0 0 0 0 9.298

Resultados de reavaliação cambial 0 6.446 0 0 0 0 0 0 0 0 6.446

Resultados de alienação de outros activos 0 0 0 9.331 1.669 0 0 3.608 0 -248 14.360

Outros resultados de exploração (líquidas) 0 0 0 20.879 1.173 438 0 513 617 -2.084 21.536

Produto Bancário 1.423 -7.915 972 118.222 16.516 4.636 465 10.100 -3.352 -1.369 139.698

Custos de estrutura 737 5.364 1.376 93.008 8.413 3.580 376 3.000 669 -1.838 114.685

   Pessoal 382 2.451 692 51.750 4.579 460 140 1.265 173 0 61.892

   Gastos 310 2.627 605 33.202 3.230 3.098 220 1.611 233 -1.838 43.298

   Amortizações 45 286 79 8.056 604 22 16 124 263 0 9.495

Imparidades / provisões para crédito 0 53.754 0 20.043 7.193 0 0 -2 123 1.257 82.368
vencido e outros riscos (líquidas)

Resultados de associadas e 0 0 0 0 0 0 0 0 -207 0 -207
empreendimentos conjuntos
(equivalência patrimonial)

Resultados antes de impostos 686 -67.033 -404 5.171 910 1.056 89 7.102 -4.351 -788 -57.562

Imposto diferidos           -1.543

Imposto sobre lucros           2.523

Interesses minoritários           -997

Resultado consolidado do exercício           -57.545

Crédito s/ clientes (Liq.) 0 0 0 2.033.888 1.067.036 0 0 0 0 -651.602 2.449.322

   Crédito Bruto 0 0 0 2.096.123 1.083.567 0 0 0 0 -651.602 2.528.088

   Provisões 0 0 0 62.235 16.531 0 0 0 0 0 78.766

           

Débitos para com clientes 0 191.298 0 1.803.021 254.942 0 0 0 0 -30.297 2.218.964

           

Activo 96 488.678 280 2.237.028 1.080.074 41 27 67.552 368.058 -1.159.278 3.082.556

Passivo 0 779.918 0 2.640.077 264.991 0 0 37.635 198.571 -984.618 2.936.574

           

Investimento tangivel (no período) 8 59 31 11.988 924 4 3 93 0 0 13.110

Investimento intangível (no período) 6 89 43 2.105 74 3 2 6 0 0 2.328
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Segmentos Geográficos (Montantes expressos em milhares de Euros)

Anexo V

Segmentos Geográficos
31 de Dezembro de 2008 Consolidado

 ACtIvIdAde  ACtIvIdAde  OPerAções tOtAl

 NACIONAl INterNACIONAl INtrA-segmeNtOs 

    

Juros e rendimentos similares 230.700 1.151 -8 231.843

Juros e encargos similares 145.417 317 -8 145.726

Rendimentos de instrumentos de capital 6.450 0 0 6.450

Margem Financeira 91.733 834 0 92.567

Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 21.026 309 0 21.335

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor 
através de resultados -25.844 0 0 -25.844

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 9.298 0 0 9.298

Resultados de reavaliação cambial 6.085 361 0 6.446

Resultados de alienação de outros activos 14.360 0 0 14.360

Outros resultados de exploração (líquidas) 21.556 -20 0 21.536

Produto Bancário 138.214 1.484 0 139.698

Custos de estrutura 111.442 3.243 0 114.685

   Pessoal 61.280 612 0 61.892

   Gastos 40.776 2.522 0 43.298

   Amortizações 9.386 109 0 9.495

Imparidades / provisões para crédito vencido e outros 
riscos (líquidas) 82.266 102 0 82.368

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos 
(equivalência patrimonial) -207 0 0 -207

Resultados antes de impostos -55.701 -1.861 0 -57.562

Imposto diferidos -1.543 0  -1.543

Imposto sobre lucros 2.518 5  2.523

Interesses minoritários -470 -527  -997

Resultado líquido do exercício -56.206 -1.339 0 -57.545

Crédito s/ clientes (Liq.) 2.439.670 9.652 0 2.449.322

   Crédito Bruto 2.518.355 9.733 0 2.528.088

   Provisões 78.685 81 0 78.766

Débitos para com clientes 2.199.238 19.726 0 2.218.964

Activo 3.053.255 30,064 -763 3.082.556

Passivo 2.912.362 24.975 -763 2.936.574

Investimento tangivel (no período) 11.684 1.426 0 13.110

Investimento intangível (no período) 1.272 1.056 0 2.328

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Compliance com as recomendações do Financial Stability Forum (FSF) 
e do Committee of European Banking Supervisors (CEBS)
relativas à transparência de informação e à valorização de activos 

I. Modelo de Negócio

1. Descrição do modelo de negócio (i.e., razões para o desenvolvimento das actividades/

negócios e respectiva contribuição para o processo de criação de valor) e, se aplicável, 

das alterações efectuadas (por exemplo, em resultado do período de turbulência); 

2. Descrição das estratégias e objectivos (incluindo as estratégias e objectivos 

especificamente relacionados com a realização de operações de titularização e com 

produtos estruturados); 

3. Descrição da importância das actividades desenvolvidas e respectiva contribuição 

para o negócio (incluindo uma abordagem em termos quantitativos);

4. Descrição do tipo de actividades desenvolvidas, incluindo a descrição dos instrumentos 

utilizados, o seu funcionamento e critérios de qualificação que os produtos/investimentos 

devem cumprir;

5. Descrição do objectivo e da amplitude do envolvimento da instituição (i.e. compromissos 

e obrigações assumidos), relativamente a cada actividade desenvolvida; 

II. Riscos e Gestão dos Riscos

6. Descrição da natureza e amplitude dos riscos incorridos em relação a actividades 

desenvolvidas e instrumentos utilizados; 

7. Descrição das práticas de gestão de risco (incluindo, em particular, na actual conjuntura, 

o risco de liquidez) relevantes para as actividades, descrição de quaisquer fragilidades/

fraquezas identificadas e das medidas correctivas adoptadas;

III. Impacto do período de turbulência 
financeira nos resultados

8. Descrição qualitativa e quantitativa dos resultados, com ênfase nas perdas (quando 

aplicável) e impacto dos “write-downs” nos resultados;

9. Decomposição dos “write-downs” por tipos de produtos e instrumentos afectados pelo 

período de turbulência, designamente, dos: commercial mortgage-backed securities 

(CMBS), residential mortgage-backed securities (RMBS), colateralised debt obligations 

(CDO), asset-backed securities (ABS);

10. Descrição dos motivos e factores responsáveis pelo impacto sofrido;

11. Comparação de i) impactos entre períodos (relevantes) e de ii) demonstrações 

financeiras antes e depois do impacto do período de turbulência;

12. Decomposição dos “write-downs” entre montantes realizados e não realizados;

 13. Descrição da influência da turbulência financeira na cotação das acções da entidade;

 14. Divulgação do risco de perda máxima e descrição de como a situação da instituição 

poderá ser afectada pelo prolongamento ou agravamento do período de turbulência ou 

pela recuperação do mercado;

15. Divulgação do impacto que a evolução dos “spreads” associados às responsabilidades 

da própria instituição teve em resultados, bem como dos métodos utilizados para 

determinar este impacto;

Relatório e Contas

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2. Actividade do Grupo. 
 

 
 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2. Actividade do Grupo; Nota 53 

às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

 
 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2. Actividade do Grupo; Nota 50 às 

Demonstrações Financeiras Consolidadas; Anexo IV - Segmentação por 

linhas de negócio; Anexo V - Segmentação por mercados geográficos. 

 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2. Actividade do Grupo; Notas 2 e 

50 às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

 
 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2. Actividade do Grupo; Nota 50 

às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

 

 
Relatório e Contas

 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.6 Gestão do Risco; Notas 36 e 

37 às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 
 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.6 Gestão do Risco; Notas 36 e 

37 às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

 

 

Relatório e Contas 

 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9 Análise Económica e Financeira 

(inclui Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de Turbulência 

Financeira). 
 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9 Análise Económica e Financeira 

(inclui Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de Turbulência 

Financeira). 

 
 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9 Análise Económica e Financeira 

(inclui Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de Turbulência 

Financeira). 

 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9 Análise Económica e Financeira 

(inclui Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de Turbulência 

Financeira). 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9 Análise Económica e Financeira 

(inclui Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de Turbulência 

Financeira).; Notas 5, 7, 36, 37 e 45 às Demonstrações Financeiras 

Consolidadas. 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.4.3 Mercado de Capitais; 

Relatório sobre o Governo da Sociedade - Ponto 3.8 Descrição da 

evolução da cotação das acções do emitente. 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.6 Gestão do Risco. 

 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9 Análise Económica e 

Financeira; Notas 21 e 51 às Demonstrações Financeiras Consolidadas.
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(Continuação)

IV. Níveis e tipos das exposições afectadas 
pelo período de turbulência

16. Valor nominal (ou custo amortizado) e justo valor das exposições ”vivas”;

17. Informação sobre mitigantes do risco de crédito (e.g. através de credit default swaps) 

e o respectivo efeito nas exposições existentes;

18. Divulgação detalhada sobre as exposições, com decomposição por:

·  Nível de senioridade das exposições/tranches detidas;

·  Nível da qualidade de crédito (e.g. ratings, vintages);

·  Áreas geográficas de origem;

·  Sector de actividade;

·  Origem das exposições (emitidas, retidas ou adquiridas);

·  Características do produto: e.g. ratings, peso/parcela de activos sub-prime associados, 

taxas de desconto, spreads, financiamento;

·  Características dos activos subjacentes: e.g. vintages, rácio “loan-to-value”, privilégios 

creditórios; vida média ponderada do activo subjacente, pressupostos de evolução das 

situações de pré-pagamento, perdas esperadas.

19. Movimentos ocorridos nas exposições entre períodos relevantes de reporte e as 

razões subjacentes a essas variações (vendas, “write-downs”, compras, etc.).

20. Explicações acerca das exposições (incluindo “veículos” e, neste caso, as respectivas 

actividades) que não tenham sido consolidadas (ou que tenham sido reconhecidas 

durante a crise) e as razões associadas; 

21. Exposição a seguradoras de tipo “monoline” e qualidade dos activos segurados; 

V. Políticas contabilísticas e métodos de valorização

22. Classificação das transacções e dos produtos estruturados para efeitos contabilísticos 

e o respectivo tratamento contabilístico; 

23. Consolidação das Special Purpose Entities (SPE) e de outros “veículos” e reconciliação 

destes com os produtos estruturados afectados pelo período de turbulência;

24. Divulgação detalhada do justo valor dos instrumentos financeiros:

·  Instrumentos financeiros aos quais é aplicado o justo valor;

·  Hierarquia do justo valor (decomposição de todas as exposições mensuradas ao justo 

valor na hierarquia do justo valor e decomposição entre disponibilidades e instrumentos 

derivados bem como divulgação acerca da migração entre níveis da hierarquia);

·  Tratamento dos “day 1 profits” (incluindo informação quantitativa);

·  Utilização da opção do justo valor (incluindo as condições para a sua utilização) e 

respectivos montantes (com adequada decomposição);  

  

25. Descrição das técnicas de modelização utilizadas para a valorização dos instrumentos 

financeiros, incluindo informação sobre:

·  Técnicas de modelização e dos instrumentos a que são aplicadas;

·  Processos de valorização (incluindo em particular os pressupostos e os inputs nos 

quais se baseiam os modelos);

·  Tipos de ajustamento aplicados para reflectir o risco de modelização e outras incertezas 

na valorização;

·  Sensibilidade do justo valor (nomeadamente a variações em pressupostos e inputs chave);

·  Stress scenarios. 

VI. Outros aspectos relevantes na divulgação

26. Descrição das políticas de divulgação e dos princípios que são utilizados no reporte 

das divulgações e do reporte financeiro.

Relatório e Contas

Notas 5 e 7 às Demonstrações Financeiras Consolidadas; Relatório 

de Gestão do Grupo - Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de 

Turbulência Financeira.

Não aplicável.

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.6 Gestão do Risco; Relatório 

de Gestão do Grupo - Ponto 2.9.3 sobre os Impactos do Período de 

Turbulência Financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.9.3 Impactos do Período de 

Turbulência Financeira.

Não aplicável. 
 

 

 

Não aplicável. 
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Nota 2 às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 
 

 

Notas 2 e 53 às Demonstrações Financeiras Consolidadas. 
 
 

Notas 2, 5, 7 e 51 às Demonstrações Financeiras às Demonstrações 

Financeiras Consolidadas; Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.6 

Gestão do Risco. 

 

 

 

 
 

Notas 2 e 51 às Demonstrações Financeiras Consolidadas; Ponto 16 do 

presente anexo; Relatório de Gestão do Grupo - Ponto 2.6 Gestão do 

Risco. 

 

 

 

 

 
Relatório e Contas 

Nota 2 às Demonstrações Financeiras Consolidadas; Relatório sobre o 

Governo da Sociedade.
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No Finibanco 
consideramos primordial 
a qualidade da oferta 
de produtos e serviços, 
o respeito pelos direitos 
humanos e a existência 
de um ambiente 
de trabalho seguro 
e saudável.



Relatório sobre o 
Governo da Sociedade

FINIBANCO HOldINg . RELATÓRIO E CONTAS  . 2008



238    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Capítulo Zero
declaração de Cumprimento

0.1 Localização do texto do Código do Governo 
da Sociedade

Não dispondo de Código próprio, por tal não justificar a amplitude 
da sua dimensão, o Finibanco-Holding declara-se sujeito às regras 
definidas no texto do Código do Governo das Sociedades, emitido 
pela CMVM e disponível no seu sítio, www.cmvm.pt.

0.2 Recomendações contidas no Código de 
Governo das Sociedades adoptadas e não 
adoptadas

0.2.1 ASSEMBlEIA gERAl

0.2.1.1 Mesa da Assembleia Geral

0.2.1.1.1 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve 
dispor de recursos humanos e logísticos de apoio que sejam 
adequados às suas necessidades, considerada a situação 
económica da sociedade.

Adoptada. (Ponto 1.1)

0.2.1.1.2 A remuneração do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral deve ser divulgada no Relatório anual 
sobre o Governo da Sociedade.

No Relatório relativo a 2008 dá-se cumprimento a esta 
recomendação. (Ponto 1.3)

0.2.1.2 Participação na Assembleia

0.2.1.2.1 A antecedência do depósito ou bloqueio das 
acções para a participação em Assembleia Geral imposta 
pelos estatutos não deve ser superior a 5 dias úteis.

Adoptada. (Ponto 1.4)

0.2.1.2.2 Em caso de suspensão da reunião da Assembleia 
Geral, a sociedade não deve obrigar ao bloqueio durante 
todo o período até que a sessão seja retomada, devendo 
bastar-se com a antecedência ordinária exigida na primeira 
sessão.

Adoptada. (Ponto 1.5)

0.2.1.3 Voto e Exercício do Direito de Voto

0.2.1.3.1 As sociedades não devem prever qualquer restrição 
estatutária do voto por correspondência.

Adoptada. (Pontos 1.8 e 1.9)

0.2.1.3.2 O prazo estatutário de antecedência para a 
recepção da declaração de voto emitida por correspondência 
não deve ser superior a 3 dias úteis.

Adoptada. (Pontos 1.10 e 1.11)
 
0.2.1.3.3 As sociedades devem prever, nos seus estatutos, 
que corresponda um voto a cada acção.

 Não adoptada. (Ponto 1.6 infra). O Contrato de 
Sociedade, no seu artigo 12.º atribui o direito a voto ao 
accionista que seja titular de pelo menos cem acções, 
quantidade que se admite razoável, tendo em conta o valor 
nominal das acções e o montante necessário para participar 
na Assembleia Geral.

0.2.1.4 Quórum e Deliberações

0.2.1.4.1 As sociedades não devem fixar um quórum 
constitutivo ou deliberativo superior ao previsto por lei.

Adoptada. (Ponto 1.1)

0.2.1.5 Actas e Informação sobre Deliberações Adoptadas

0.2.1.5.1 As actas das reuniões da Assembleia Geral devem 
ser disponibilizadas aos accionistas no sítio Internet da 
sociedade no prazo de 5 dias, ainda que não constituam 
informação privilegiada, nos termos legais, e deve ser 
mantido neste sítio um acervo histórico das listas de 
presença, das ordens de trabalhos e das deliberações 
tomadas relativas às reuniões realizadas, pelo menos, nos 
3 anos antecedentes.

Adoptada. (Ponto 1.1)

Relatório sobre o Governo da Sociedade
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0.2.1.6 Medidas Relativas ao Controlo das Sociedades

0.2.1.6.1 As medidas que sejam adoptadas com vista a 
impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição devem 
respeitar os interesses da sociedade e dos seus accionistas.

Adoptada. (Ponto 1.13)

0.2.1.6.2 Os estatutos das sociedades que, respeitando 
o princípio da alínea anterior, prevejam a limitação do 
número de votos que podem ser detidos ou exercidos por 
um único accionista, de forma individual ou em concertação 
com outros accionistas, devem prever igualmente que seja 
consignado que, pelo menos de cinco em cinco anos será 
sujeita a deliberação pela Assembleia Geral a manutenção 
ou não dessa disposição estatutária – sem requisitos de 
quórum agravado relativamente ao legal – e que nessa 
deliberação se contam todos os votos emitidos sem que 
aquela limitação funcione.

Não aplicável.

0.2.1.6.3 Não devem ser adoptadas medidas defensivas 
que tenham por efeito provocar automaticamente uma 
erosão grave no património da sociedade em caso de 
transição de controlo ou de mudança da composição do 
órgão de administração, prejudicando dessa forma a livre 
transmissibilidade das acções e a livre apreciação pelos 
accionistas do desempenho dos titulares do órgão de 
administração.

Adoptada. (Ponto 1.13)
 

0.2.2 ÓRgÃOS dE AdMINISTRAÇÃO E 
FISCAlIZAÇÃO

0.2.2.1 Temas Gerais

0.2.2.1.1 Estrutura e Competência

0.2.2.1.1.1 O órgão de administração deve avaliar no seu 
Relatório de governo o modelo adoptado, identificando 
eventuais constrangimentos ao seu funcionamento e 
propondo medidas de actuação que, no seu juízo, sejam 
idóneas para os superar.

Adoptada. Na sequência das alterações introduzidas no 
Código das Sociedades Comerciais pelo Decreto-Lei n.º 
76-A/2006, de 29 de Março, em matéria de estrutura da 

administração e fiscalização das sociedades, o Finibanco-
Holding, SGPS, S.A. adoptou o modelo constante da alínea a) 
do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 278.º do mesmo Código, passando 
a sua estrutura de topo a ser constituída por um Conselho de 
Administração, um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de 
Contas. No âmbito do Conselho de Administração criou uma 
Comissão para tratar os problemas de compliance, de riscos 
e de auditoria interna, com acção transversal a todo o Grupo 
e com vigilância permanente sobre ele. 

A opção pelo modelo referido teve a ver com a dimensão 
da Instituição, entendendo-se que, por esse facto, não se 
justificaria ir mais longe nesta fase de desenvolvimento, 
elegendo o modelo organizativo denominado monista latino 
e muito menos o anglo-saxónico. É certo que não decorreu 
ainda muito tempo desde a data em que a adopção foi 
tomada, mas até ao momento não foram detectados quaisquer 
constrangimentos relativamente ao funcionamento do modelo 
escolhido, pelo que se considera que a sociedade efectuou a 
escolha adequada.

No Relatório de Gestão (ponto 8) os membros executivos do 
Conselho de Administração, à falta de melhor meio, fazem a 
avaliação dos não executivos e estes também se pronunciam 
(ponto 7) sobre o trabalho desenvolvido por aqueles.

0.2.2.1.1.2 As sociedades devem criar sistemas internos 
de controlo, para a detecção eficaz de riscos ligados 
à actividade da empresa, em salvaguarda do seu 
património e em benefício da transparência do seu 
governo societário.

Adoptada. (Ponto 2.4)

0.2.2.1.1.3 Os órgãos de administração e fiscalização 
devem ter regulamentos de funcionamento os quais 
devem ser divulgados no sítio na Internet da sociedade.

Não Adoptada. (Ponto 2.6). Esta recomendação vai ser 
objecto de apreciação em próxima sessão do Conselho de 
Administração.

0.2.2.1.2 Incompatibilidades e Independência

0.2.2.1.2.1 O Conselho de Administração deve incluir 
um número de membros não executivos que garanta 
efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação 
da actividade dos membros executivos.
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Relatório sobre o Governo da Sociedade

Considera-se adoptada. (Ponto 2.9). O Conselho de 
Administração é composto por onze membros, seis dos quais 
não são executivos e vão apresentar no Relatório do Governo 
da Sociedade relato da avaliação da actividade dos membros 
executivos.

0.2.2.1.2.2 De entre os Administradores não executivos 
deve contar-se um número adequado de Administradores 
independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade 
e a sua estrutura accionista, que não pode em caso 
algum ser inferior a um quarto do número total de 
Administradores.

Não adoptada. (Pontos 0.4 e 2.9). Dos elementos não 
executivos do Conselho de Administração apenas dois 
possuem a qualidade de independentes, o que corresponde a 
18% do total.

0.2.2.1.3 Elegibilidade e Nomeação

0.2.2.1.3.1 Consoante o modelo aplicável, o Presidente 
do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou 
da Comissão para as matérias financeiras deve ser 
independente e possuir as competências adequadas ao 
exercício das respectivas funções.

Adoptada. (Ponto 2.13)

0.2.2.1.4 Política de Comunicação de Irregularidades

0.2.2.1.4.1 A sociedade deve adoptar uma política de 
comunicação de irregularidades alegadamente ocorridas no 
seu seio, com os seguintes elementos: i) indicação dos meios 
através dos quais as comunicações de práticas irregulares 
podem ser feitas internamente, incluindo as pessoas com 
legitimidade para receber comunicações; ii) indicação do 
tratamento a ser dado às comunicações, incluindo tratamento 
confidencial, caso assim seja pretendido pelo declarante.

Não adoptada. (Ponto 2.22). A política de comunicação de 
irregularidades da sociedade não inclui a indicação dos meios 
através dos quais as comunicações de práticas irregulares 
podem ser feitas internamente.

0.2.2.1.4.2 As linhas gerais desta política devem ser 
divulgadas no Relatório sobre o governo das sociedades.
Adoptada. (Ponto 2.22)

0.2.2.1.5 Remuneração

0.2.2.1.5.1 A remuneração dos membros do órgão de 
administração deve ser estruturada de forma a permitir 
o alinhamento dos interesses daqueles com os interesses 
da sociedade. 

Neste contexto: i) a remuneração dos Administradores 
que exerçam funções executivas deve integrar uma 
componente baseada no desempenho, devendo tomar por 
isso em consideração a avaliação de desempenho realizada 
periodicamente pelo órgão ou Comissão competentes; 
ii) a componente variável deve ser consistente com 
a maximização do desempenho de longo prazo da 
empresa e dependente da sustentabilidade das variáveis 
de desempenho adoptadas; iii) quando tal não resulte 
directamente de imposição legal, a remuneração dos 
membros não executivos do órgão de administração deve 
ser exclusivamente constituída por uma quantia fixa.

Não adoptada. (Pontos 1.12 e 2.20). Falta especificar a 
parte correspondente à maximização do desempenho de longo 
prazo, dentro da componente variável das recomendações.

0.2.2.1.5.2 A Comissão de Remunerações e o órgão 
de administração devem submeter à apreciação pela 
Assembleia Geral anual de accionistas de uma declaração 
sobre a política de remunerações, respectivamente, dos 
órgãos de administração e fiscalização e dos demais 
dirigentes na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do 
Código dos Valores Mobiliários. Neste contexto, devem, 
nomeadamente, ser explicitados aos accionistas os critérios 
e os principais parâmetros propostos para a avaliação do 
desempenho para determinação da componente variável, 
quer se trate de prémios em acções, opções de aquisição 
de acções, bónus anuais ou de outras componentes.

Não adoptada. (Ponto 1.12). A declaração sobre política 
de remunerações apreciada em Assembleia Geral apenas 
contemplou os órgãos de administração e de fiscalização. A 
Ordem de Trabalhos da Convocatória contém um ponto 
onde este assunto vai ser objecto de reflexão e discussão, 
no que respeita às remunerações variáveis, de forma a dar 
cumprimento a esta recomendação.

0.2.2.1.5.3 Pelo menos um representante da Comissão 
de Remunerações deve estar presente nas Assembleias 
Gerais anuais de accionistas.
Adoptada. (Ponto 1.12)
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0.2.2.1.5.4 Deve ser submetida à Assembleia Geral a 
proposta relativa à aprovação de planos de atribuição 
de acções, e/ou de opções de aquisição de acções ou 
com base nas variações do preço das acções, a membros 
dos órgãos de administração, fiscalização e demais 
dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do 
Código dos Valores Mobiliários. A proposta deve conter 
todos os elementos necessários para uma avaliação 
correcta do plano. A proposta deve ser acompanhada do 
regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda não tenha 
sido elaborado, das condições gerais a que o mesmo 
deverá obedecer. Da mesma forma devem ser aprovadas 
em Assembleia Geral as principais características do 
sistema de benefícios de reforma de que beneficiem os 
membros dos órgãos de administração, fiscalização e 
demais dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B 
do Código dos Valores Mobiliários.

Não aplicável.
 
0.2.2.1.5.5 A remuneração dos membros dos órgãos de 
administração e fiscalização deve ser objecto de divulgação 
anual em termos individuais, distinguindo-se, sempre que 
for caso disso, as diferentes componentes recebidas em 
termos de remuneração fixa e de remuneração variável, 
bem como a remuneração recebida em outras empresas 
do grupo ou em empresas controladas por accionistas 
titulares de participações qualificadas.

Adoptada. (Ponto 2.20). O Presidente da Comissão 
Executiva divulga o seu vencimento de forma autónoma no 
Relatório do Governo da Sociedade.

0.2.2.2 Conselho de Administração

0.2.2.2.1 Dentro dos limites estabelecidos por lei para 
cada estrutura de administração e fiscalização, e salvo por 
força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de 
Administração deve delegar a administração quotidiana da 
sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas 
no Relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

Adoptada. (Pontos 2.2 e 2.3)

0.2.2.2.2 O Conselho de Administração deve assegurar que a 
sociedade actua de forma consentânea com os seus objectivos, 
não devendo delegar a sua competência, designadamente, 
no que respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais 
da sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) 

decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao 
seu montante, risco ou às suas características especiais.

Adoptada. (Ponto 2.3)

0.2.2.2.3 Caso o Presidente do Conselho de Administração 
exerça funções executivas, o Conselho de Administração 
deve encontrar mecanismos eficientes de coordenação dos 
trabalhos dos membros não executivos, que designadamente 
assegurem que estes possam decidir de forma independente 
e informada, e deve proceder-se à devida explicitação desses 
mecanismos aos accionistas no âmbito do Relatório sobre o 
Governo da Sociedade.

Não aplicável.

0.2.2.2.4 O Relatório anual de gestão deve incluir 
uma descrição sobre a actividade desenvolvida pelos 
Administradores não executivos referindo, nomeadamente, 
eventuais constrangimentos deparados.

Adoptada. (Ponto 7 do Relatório de Gestão).

0.2.2.2.5 O órgão de administração deve promover uma 
rotação do membro com o pelouro financeiro, pelo menos 
no fim de cada dois mandatos.

Não adoptada. (Ponto 2.3). O Conselho de Administração foi 
eleito na Assembleia Geral de 28 de Março de 2008 e o pelouro 
financeiro foi atribuído ao mesmo Administrador que o detinha 
no mandato anterior, acontecendo que é esse o Administrador 
melhor preparado para o tratar.

 

0.2.2.3 Administrador Delegado, Comissão Executiva 
e Conselho de Administração Executivo

0.2.2.3.1 Os Administradores que exerçam funções 
executivas, quando solicitados por outros membros dos 
órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por aqueles requeridas.

Adoptada. (Ponto 2.3)

0.2.2.3.2 O Presidente da Comissão Executiva deve remeter, 
respectivamente, ao Presidente do Conselho de Administração 
e, conforme aplicável, ao Presidente da Conselho Fiscal ou 
da Comissão de Auditoria, as convocatórias e as actas das 
respectivas reuniões.
Adoptada. (Ponto 2.3)
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0.2.2.3.3 O Presidente do Conselho de Administração 
executivo deve remeter ao Presidente do Conselho 
Geral e de Supervisão e ao Presidente da Comissão para 
as matérias financeiras, as convocatórias e as actas das 
respectivas reuniões.

Não aplicável.

0.2.2.4 Conselho Geral e de Supervisão, Comissão para as 
Matérias Financeiras, Comissão de Auditoria e Conselho 
Fiscal

0.2.2.4.1 O Conselho Geral e de Supervisão, além do 
cumprimento das competências de fiscalização que 
lhes estão cometidas, deve desempenhar um papel de 
aconselhamento, acompanhamento e avaliação contínua 
da gestão da sociedade por parte do Conselho de 
Administração executivo. Entre as matérias sobre as quais 
o Conselho Geral e de Supervisão deve pronunciar-se 
incluem-se: i) o definir a estratégia e as políticas gerais 
da sociedade; ii) a estrutura empresarial do grupo; e iii) 
decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao 
seu montante, risco ou às suas características especiais.

Não aplicável.

0.2.2.4.2 Os Relatórios anuais sobre a actividade 
desenvolvida pelo Conselho Geral e de Supervisão, 
a Comissão para as matérias financeiras, a Comissão 
de Auditoria e o Conselho Fiscal devem ser objecto de 
divulgação no sítio da Internet da sociedade, em conjunto 
com os documentos de prestação de contas.

Adoptada. O Relatório do Conselho Fiscal fará, como sempre 
tem feito, parte do Relatório e Contas relativo ao exercício de 
2008 e vai ser divulgado no sítio da Internet do Finibanco.

0.2.2.4.3 Os Relatórios anuais sobre a actividade 
desenvolvida pelo Conselho Geral e de Supervisão, a 
Comissão para as matérias financeiras, a Comissão de 
Auditoria e o Conselho Fiscal devem incluir a descrição 
sobre a actividade de fiscalização desenvolvida referindo, 
nomeadamente, eventuais constrangimentos deparados.

Adoptada. O Conselho Fiscal vai tomar em consideração este 
ponto no Relatório sobre as Contas do exercício de 2008.

0.2.2.4.4 A Comissão para as matérias financeiras, a 
Comissão de Auditoria e o Conselho Fiscal, consoante 

o modelo aplicável, devem representar a sociedade, para 
todos os efeitos, junto do auditor externo, competindo-
lhe, designadamente, propor o prestador destes serviços, a 
respectiva remuneração, zelar para que sejam asseguradas, 
dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos 
serviços, bem assim como ser o interlocutor da empresa e 
o primeiro destinatário dos respectivos Relatórios.

Não adoptada. O Conselho Fiscal foi eleito pela primeira vez 
na Assembleia Geral de 29 de Junho de 2007, na sequência das 
alterações introduzidas no Código das Sociedades Comerciais 
pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, e com ele 
também o Revisor Oficial de Contas, na medida em que o 
Finibanco-Holding até aí possuía apenas um Fiscal Único. Por 
esse facto, a eleição destes dois órgãos foi proposta pelo Conselho 
de Administração. No entanto, na mesma Assembleia Geral, 
o único elemento do Conselho Fiscal eleito que se encontrava 
presente naquela Assembleia a solicitação do Presidente da 
Mesa, declarou, para os devidos efeitos, subscrever também 
a proposta do Conselho de Administração para a eleição do 
Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente, comprometendo-
se a dela dar conhecimento, na primeira reunião que 
efectuassem, aos restantes membros do Conselho Fiscal. Na 
Assembleia Geral efectuada em 28 de Março de 2008 foram 
eleitos os mesmos Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. 
O contrato de prestação de serviços com o Revisor Oficial de 
Contas reporta-se a 10 de Setembro de 2007, sendo portanto 
anterior à publicação do Código do Governo das Sociedades. O 
Conselho Fiscal, porque se encontra em contacto frequente com 
o Revisor Oficial de Contas, toma atempado conhecimento das 
acções por este desenvolvidas junto da Instituição.

0.2.2.4.5 A Comissão para as matérias financeiras, Comissão 
de Auditoria e o Conselho Fiscal, consoante o modelo 
aplicável, devem anualmente avaliar o auditor externo e propor 
à Assembleia Geral a sua destituição sempre que se verifique 
justa causa para o efeito.

Não adoptada. O Conselho Fiscal vai tomar em consideração 
este ponto no seu Relatório sobre as Contas do exercício de 
2008.

0.2.2.5 Comissões Especializadas

0.2.2.5.1 Salvo por força da reduzida dimensão da 
sociedade, o Conselho de Administração e o Conselho 
Geral e de Supervisão, consoante o modelo adoptado, 
devem criar as Comissões que se mostrem necessárias para: 
i) assegurar uma competente e independente avaliação 
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do desempenho dos Administradores executivos e para a 
avaliação do seu próprio desempenho global, bem assim 
como das diversas Comissões existentes; ii) reflectir sobre 
o sistema de governo adoptado, verificar a sua eficácia 
e propor aos órgãos competentes as medidas a executar 
tendo em vista a sua melhoria.

Não adoptada. (Pontos 2.2 e 2.3 do Governo da Sociedade 
e ponto 7 do Relatório de Gestão). No seio do Conselho de 
Administração está criada uma Comissão de Compliance 
e Auditoria Interna cuja função visa, entre outras, a 
implementação, com eficácia, dos sistemas de controlo interno, 
o cumprimento das regras de compliance, o acompanhamento 
e a fiscalização às administrações do Grupo Finibanco, etc. 
Não obstante os Administradores não executivos apresentam 
no Relatório de Gestão uma descrição da actividade dos 
Administradores executivos.

0.2.2.5.2 Os membros da Comissão de Remunerações ou 
equivalente devem ser independentes relativamente aos 
membros do órgão de administração.

Não adoptada. (Ponto 2.19). Nenhum dos membros que integram 
a Comissão de Remunerações detém a qualidade de independente. 
Admite-se a possibilidade de esta situação ser corrigida na próxima 
Assembleia Geral a realizar no dia 4 de Maio.

0.2.2.5.3 Todas as Comissões devem elaborar actas das 
reuniões que realizem.

Adoptada. (Ponto 2.2)

0.2.3 INFORMAÇÃO E AUdITORIA

0.2.3.1 Deveres Gerais de Informação

0.2.3.1.1 As sociedades devem assegurar a existência de 
um permanente contacto com o mercado, respeitando 
o princípio da igualdade dos accionistas e prevenindo 
as assimetrias no acesso à informação por parte dos 
investidores. Para tal deve a sociedade manter um gabinete 
de apoio ao investidor.

Adoptada. (Ponto 3.12)

0.2.3.1.2 A seguinte informação disponível no sítio da 
Internet da sociedade deve ser divulgada em inglês:
a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e os 
demais elementos mencionados no artigo 171.º do Código 

das Sociedades Comerciais;

b) Estatutos;

c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do 
representante para as relações com o mercado;

d) Gabinete de Apoio ao Investidor, respectivas funções e 
meios de acesso;

e) Documentos de prestação de contas;

f ) Calendário semestral de eventos societários;

g) Propostas apresentadas para discussão e votação em 
Assembleia Geral;

h) Convocatórias para a realização de Assembleia Geral.

Adoptada. (Sítio do Finibanco – Finibanco Online – Versão 
English)

0.3 Explicitação das partes do Código do 
Governo das Sociedades que não são cumpridas 
ou que divergem das recomendações da CMVM

Como resulta do ponto anterior, não foram ainda adoptadas 
pelo Finibanco-Holding ou foram-no apenas parcialmente, as 
recomendações expressas no Código do Governo das Sociedades 
nos seguintes pontos:

I.3.3 Que a cada acção corresponda um voto
Até Junho de 2007 o artigo 12.º do Contrato de Sociedade do 
Finibanco-Holding atribuía um voto a cada mil acções. Na Assembleia 
Geral de 29 de Junho daquele ano passou a ser atribuído um voto a 
cada cem acções. Admite-se como razoável esta quantidade mínima 
de acções para participar na Assembleia Geral, tendo em conta o seu 
valor nominal e o montante necessário para as adquirir.

II.1.1.3 Regulamentos de funcionamento dos órgãos de 
administração e fiscalização
Os regulamentos em causa encontram-se em preparação para 
serem objecto de apreciação e decisão em próxima sessão do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.



244    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Relatório sobre o Governo da Sociedade

II.1.2.2 Número adequado de Administradores independentes, 
tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura 
accionista
O Conselho de Administração é composto por onze elementos, 
sendo seis dos quais não executivos. O estatuto de independente é 
apenas comum a dois dos elementos não executivos. Referimo-nos 
aos Administradores Carlos Manuel Marques Martins e Fernando 
da Rocha e Costa. No ponto seguinte explicitam-se as razões que 
estão na base do não cumprimento desta recomendação.

II.1.4.1 Política de comunicação de irregularidades
A política de comunicação de irregularidades em vigor, vai 
ser objecto de revisão com vista a clarificar diversos aspectos 
aí contidos, designadamente a indicação dos meios através 
dos quais as comunicações de práticas irregulares podem ser 
efectuadas internamente.

II.1.5.1 Remuneração dos membros do órgão de 
administração
A componente variável da remuneração dos membros não 
executivos não especifica a maximização do desempenho de 
longo prazo da empresa.

II.1.5.2 Política de remunerações a apresentar à Assembleia 
Geral
A política de remunerações apresentada à Assembleia Geral 
de 28 de Março de 2008 não contemplou os demais dirigentes, 
na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores 
Mobiliários, nem os critérios a ter em conta para a avaliação 
do desempenho para determinação da componente variável 
da remuneração. Admite-se que este caso possa ser tratado na 
próxima Assembleia Geral.

II.2.4 Inclusão no Relatório anual de gestão de descrição sobre a 
actividade desenvolvida pelos Administradores não executivos
A descrição referida, ínsita no ponto 7 do Relatório de Gestão, 
feita pelos elementos executivos do Conselho de Administração, 
poderá considerar-se não muito elaborada, mas é a descrição 
possível, face à circunstância de para a maioria deles ser o 
primeiro ano de exercício naquelas funções e também ao 
limitado tempo disponível e ao âmbito do campo de análise.

II.2.5 Rotação dos membros com o pelouro financeiro
Como se referiu, o pelouro financeiro foi atribuído ao Administrador 
que o detinha no mandato anterior, tendo em conta a sua experiência 
na matéria e o grau de preparação para o abarcar. Do passado do 
Administrador em causa nada consta nem nada foi notado que possa 
pôr em causa a sua competência e honorabilidade para justificar a 
sua eventual substituição no cargo.

II.4.4 O Conselho Fiscal deve propor o prestador de serviços 
do auditor externo e a respectiva remuneração
No que respeita à proposta de eleição do auditor externo, 
refira-se que o Conselho Fiscal foi eleito pela primeira vez na 
Assembleia Geral de 29 de Junho de 2007, na sequência das 
alterações introduzidas no Código das Sociedades Comerciais 
pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, e com ele 
também o Revisor Oficial de Contas, na medida em que o 
Finibanco-Holding até aí possuía apenas um Fiscal Único. Por 
esse facto, a eleição destes dois órgãos foi proposta pelo Conselho 
de Administração. No entanto, na mesma Assembleia Geral, o 
único elemento do Conselho Fiscal eleito que se encontrava 
presente naquela Assembleia a solicitação do Presidente da 
Mesa, declarou, para os devidos efeitos, subscrever também 
a proposta do Conselho de Administração para a eleição do 
Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente, comprometendo-se 
a dela dar conhecimento, na primeira reunião que efectuassem, 
aos restantes membros do Conselho Fiscal. 
 
Na Assembleia Geral efectuada em 28 de Março de 2008 foram 
eleitos os mesmos Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. 
O contrato de prestação de serviços com o Revisor Oficial de 
Contas reporta-se a 10 de Setembro de 2007, sendo portanto 
anterior à publicação do Código do Governo das Sociedades. 
O Conselho Fiscal, porque se encontra em contacto frequente 
com o Revisor Oficial de Contas, toma atempado conhecimento 
das acções por este desenvolvidas junto da Instituição. Quanto 
à fixação da remuneração do auditor externo, certamente que, 
no futuro, o Conselho Fiscal emitirá opinião sobre a matéria.

II.5.1 Comissões criadas no âmbito do 
Conselho de Administração
No Conselho de Administração está criada apenas uma 
Comissão, denominada Comissão de Compliance e Auditoria 
Interna para implementar, supervisionar e avaliar a eficácia do 
Sistema de Controlo Interno implementado, para supervisionar 
o cumprimento das regras estabelecidas em matéria de 
compliance e para garantir o acompanhamento da actividade das 
administrações das empresas participadas do Grupo Finibanco. 
Não obstante não haver formalmente designada uma Comissão 
para designadamente promover a avaliação do desempenho dos 
Administradores executivos, a apreciação do trabalho destes foi 
efectuada, como se referiu, mesmo que informalmente.

II.5.2 Independência dos membros 
da Comissão de Remunerações
Os elementos que constituem e/ou representam os membros 
da Comissão de Remunerações não obedecem aos requisitos 
de independência requeridos. O Presidente da Comissão é 
a VIC (S.G.P.S.), S.A., maior accionista, representada pelo 
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seu Presidente, que é também Presidente do Conselho de 
Administração do Finibanco-Holding; o Vogal Pedral-Pedreiras 
do Crasto de Cambra, SA, é accionista do Finibanco-Holding 
e tem sido representada por um seu Administrador; o outro 
Vogal é Administrador não executivo, do Finibanco-Holding. 
Admite-se a possibilidade de esta situação ser corrigida, em 
parte, na próxima Assembleia Geral, substituindo o segundo 
Vogal por um outro, porque no que respeita ao Presidente 
e ao primeiro Vogal bastará substituir os seus respectivos 
representantes, na medida em que na Assembleia Geral de 
28 de Março de 2008 foram eleitos a VIC (S.G.P.S.), S.A. e 
a Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA, sem menção 
expressa aos seus respectivos representantes.

0.4 O órgão social deve ajuizar 
da independência de cada um dos 
seus membros através de declaração incluída 
no Relatório sobre o Governo da Sociedade

Com vista à avaliação da situação de independência dos membros 
do Conselho de Administração do Finibanco-Holding, à luz do 
disposto no artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, 
atente-se no quadro abaixo, que pretende sintetizar as situações 
em presença para cada um dos Administradores:

Do quadro acima conclui-se que apenas os Administradores 
não executivos, Carlos Manuel Marques Martins e Fernando 
da Rocha e Costa, preenchem todos os requisitos inerentes à 
atribuição da qualidade de independentes.

A situação descrita no mesmo quadro era a existente à data da 
eleição dos membros do Conselho de Administração (28 de 
Março de 2008) e mantém-se actualizada.

ACl - Álvaro Pinho da Costa Leite – Presidente do Conselho de Administração

HCl - humberto da Costa Leite – Presidente da Comissão Executiva

AE - Armando Esteves – Vice-Presidente da Comissão Executiva

dB - daniel bessa fernandes Coelho – Vogal da Comissão Executiva

TA - Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida – Vogal da Comissão Executiva

AO - António Luís Alves Ribeiro de Oliveira – Vogal não executivo do Conselho de Administração

ACl - Arlindo da Costa Leite – Vogal não executivo do Conselho de Administração 

AM - Artur de Jesus Marques – Vice-Presidente da Comissão Executiva

CM - Carlos Manuel Marques Martins – Vogal não executivo do Conselho de Administração

FC - fernando da Rocha e Costa – Vogal não executivo do Conselho de Administração

JC - Joaquim Mendes Cardoso – Vogal não executivo do Conselho de Administração

	 	 ACl HCl AE dB TA AO ACl AM CM FC JC
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Titular	de	participação	qualificada
superior	a	2%	do	capital	social	 Sim	 Não	 Não	 Não	 Não	 Sim	 Não	 Não	 Não	 Não	 Não
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Reeleito	por	mais	de	dois	mandatos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
seguidos	ou	interpolados	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Sim	 Não	 Não	 Não	 Não	 Não	 Sim
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Actua	em	nome	ou	por	conta	de	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
titular	de	participação	qualificada
superior	a	2%	do	capital	social?	 Não	 Não	 Não	 Não		 Não	 Sim	 Não	 Não	 Não	 Não	 Não	

	 	 	 	 	 	 	 	
Está	associado	a	qualquer	grupo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
de	interesses	na	Sociedade?	 Sim	 Sim	 Não	 Não	 Não	 Não	 Sim	 Não	 Não	 Não	 Não
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CAPÍTULO UM 
Assembleia geral

1.1 Membros da Assembleia Geral

A Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A. é um órgão 
social constituído por todos os accionistas com direito a voto.

Nos termos dos Estatutos, revistos e aprovados na Assembleia 
Geral de 29 de Junho de 2007, para cumprimento do disposto no 
Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, e das recomendações 
da CMVM, a Mesa da Assembleia Geral é composta por um 
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, accionistas ou 
não, eleitos pela Assembleia Geral, e ainda pelo Secretário da 
Sociedade, sendo o Presidente substituído pelo Vice-Presidente, 
nas suas faltas ou impedimentos.

A Mesa da Assembleia Geral e designadamente o seu 
Presidente, dispõe do apoio logístico do Secretariado do 
Conselho de Administração e do permanente acompanhamento 
do Secretário da Sociedade, em todas as suas actividades e na 
elaboração das actas das reuniões da Assembleia Geral.

Na Assembleia Geral de 29 de Março de 2008 foram eleitos 
para a Mesa da Assembleia Geral os seguintes membros:

• Joaquim de Matos Pinto Monteiro – Presidente
• José Manuel de Oliveira Maia – Vice-Presidente
• Mário Paulo Ramos Caetano Pereira – Secretário

O Vice-Presidente, José Manuel de Oliveira Maia renunciou 
ao cargo, através de carta, datada de 12 de Novembro de 2008, 
que dirigiu ao Presidente da Mesa.

A sua substituição far-se-á na próxima Assembleia Geral. 

Cabe à Assembleia Geral:

• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;

• Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

• Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização 
da Sociedade;

• Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Remunerações e do Revisor Oficial de Contas;

• Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Sociedade, 

que sejam expressamente indicados na Convocatória.

A exigência de a Acta da Assembleia Geral ser lavrada por 
notário, quando a lei o permite, deverá ser formulada com a 
antecedência mínima de cinco dias sobre a data da Assembleia, em 
carta dirigida ao Conselho de Administração, e com a assinatura 
reconhecida nos termos legais.

O Contrato de Sociedade não contém nenhuma disposição 
que fixe um “quórum” constitutivo ou deliberativo, aplicando-se 
nesta matéria apenas o que sobre ela se encontra previsto na lei.

No exercício de 2008 a Assembleia Geral reuniu duas vezes:

• Em 28 de Março, para:

• Aprovar os Relatórios de Gestão e as Contas do exercício de 
2006, do Finibanco-Holding Individual e Consolidado;

• Aprovar a proposta de aplicação de resultados;

• Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização 
da Sociedade;

• Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e de 
obrigações próprias;

• Deliberar sobre a política de remunerações dos órgãos sociais;

• Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais e dos 
elementos da Comissão de Remunerações para o triénio de 
2008 a 2010.

• Em 26 de Novembro, para deliberar:

•  Sobre o aumento do capital social da sociedade de 115 
milhões de euros para até 165 milhões de euros;

• Sobre a alteração dos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º do Contrato 
de Sociedade, em conformidade com a deliberação tomada no 
ponto anterior.

As actas das sessões estão disponíveis no sítio da Internet, na 
área do Investidor e no Governo da Sociedade.

1.2 Início e termo dos mandatos

A Assembleia Geral de 28 de Março de 2008 fixou os mandatos 
dos membros da Mesa para 2008 a 2010.
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O elemento que vier a ser eleito para substituição do Vice- 
-Presidente que, como se referiu, renunciou ao lugar, completará 
o mandato até 2010.

1.3 Remuneração do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral

Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi atribuída, pela 
Comissão de Remunerações, uma remuneração fixa de mil 
duzentos e cinquenta euros, na base de doze meses, nos termos do 
artigo 28.º do Contrato de Sociedade, em reunião que efectuou 
em 11 de Abril de 2008.

1.4 Antecedência exigida para o depósito ou 
bloqueio das acções para participação na 
Assembleia Geral

Nos termos estatutários, tem direito a voto o accionista titular de, 
pelo menos, cem acções registadas em conta aberta em seu nome, 
ou, tratando-se de acções tituladas, em seu nome averbadas, pelo 
menos desde o quinto dia útil anterior à data designada para a 
reunião da Assembleia Geral.
 

Tratando-se de acções escriturais, como é o caso do Finibanco-
-Holding, o accionista terá de comprovar o seu registo mediante 
certificado emitido para o efeito pelo respectivo intermediário 
financeiro, que deverá ser apresentado ao Presidente da Mesa até 
ao quinto dia útil anterior à data designada para a reunião da 
Assembleia Geral.

Porém, a participação na Assembleia Geral será sempre 
assegurada, desde que o comprovativo do depósito ou bloqueio 
das acções seja presente em tempo útil, não sendo este facto 
impeditivo da participação.

1.5 Regras Aplicáveis ao bloqueio das 
acções em caso de suspensão da reunião da 
Assembleia Geral

O Contrato de Sociedade é omisso quanto a este ponto. O 
Código das Sociedades Comerciais também.

Estabelecendo a alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º do Código 
dos Valores Mobiliários que estão sujeitos a bloqueio os valores 
mobiliários em relação aos quais tenham sido passados certificados 
para o exercício de direitos a eles inerentes, durante o prazo de 
vigência indicado no certificado, quando o exercício daqueles 

direitos dependa da manutenção da titularidade até à data desse 
exercício, é entendimento do Presidente da Mesa que no caso de 
suspensão da reunião da Assembleia Geral tornar-se-á necessário 
novo bloqueio para a continuação da sessão.

1.6 Número de acções a que corresponde um 
voto

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade, a 
cada grupo de cem acções corresponde um voto.

Os accionistas que não possuam o número de acções necessário 
a terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a perfazê-
-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os 
representar na Assembleia Geral.

Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-
se representar por outros accionistas ou por pessoas a quem tal 
direito seja atribuído por lei imperativa.

1.7 Regras estatutárias sobre o exercício do 
direito de voto

Como se refere em 1.4, tem direito a voto o accionista titular 
de, pelo menos, cem acções registadas em conta aberta em seu 
nome e em seu nome averbadas, mediante certificado emitido 
pelo respectivo intermediário financeiro.

Ao Presidente da Mesa cumpre convocar a Assembleia 
Geral, quando solicitado pelo Conselho de Administração, pelo 
Conselho Fiscal ou por accionistas que possuam, pelo menos, 
acções correspondentes a cinco por cento do Capital Social e que o 
requeiram em carta, com assinatura reconhecida nos termos legais 
em que indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem 
do dia e se justifique a necessidade de reunir a Assembleia.

A Assembleia Geral convocada a requerimento dos accionistas 
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam 
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para 
a convocação da Assembleia.

Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determinados 
assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito, 
têm que identificar clara e precisamente esses assuntos, na carta 
em que requeiram a inclusão, a qual deve ter as assinaturas 
reconhecidas nos termos legais.

Os assuntos assim incluídos na ordem do dia não serão 
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objecto de apreciação pela Assembleia Geral, se dos accionistas 
requerentes não se encontrar na reunião o número exigido para 
o requerimento.

 
Se, a Assembleia Geral, por falta de “quórum”, não puder 

funcionar em primeira convocação e não havendo sido designada 
uma convocatória numa segunda data de reunião, será convocada, 
nos termos legais, nova reunião em que poderá funcionar e 
validamente deliberar, seja qual for o número de accionistas 
presentes ou representados e o quantitativo do capital a que as 
respectivas acções correspondam.

Não existem regras estatutárias sobre “quórum” deliberativo ou 
sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial.

1.8 Regras estatutárias sobre o exercício do 
direito de voto por correspondência

Nos termos estatutários (artigo 12.º, n.º 4) é admitido o voto 
por correspondência em todas as matérias, tanto em papel como 
por correio electrónico, contando tais votos para a formação do 
“quórum” constitutivo da Assembleia Geral.

Ao Presidente da Mesa cabe verificar a regularidade destes votos 
e garantir a sua confidencialidade até ao momento da votação.

Os votos por correspondência valem como votos negativos em 
relação a propostas de deliberação apresentadas depois da sua 
emissão.

1.9 Modelo para o exercício do direito de voto 
por correspondência

As diligências a efectuar pelos accionistas para utilização do voto 
por correspondência encontram-se sempre descritas no texto da 
Convocatória da Assembleia Geral.

Aí se refere que a carta, dirigida à Sociedade, deve conter os 
votos em sobrescritos fechados, indicando cada um deles o ponto 
da ordem de trabalhos a que respeita.

A referida carta deverá conter ainda certificado que comprove 
a legitimidade para o exercício de direitos sociais, emitido pela 
entidade registadora ou pelo depositário dos títulos, nos termos 
dos artigos 78.º e 104.º do Código de Valores Mobiliários.

A declaração de voto deve ser assinada pelo titular das acções, 
ou pelo seu representante legal, devendo o accionista, se pessoa 

singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu 
bilhete de identidade e, se pessoa colectiva, exibir as assinaturas 
com reconhecimento nos termos legais, na qualidade e com 
poderes para o acto.

1.10 Prazo que medeia entre a recepção da 
declaração de voto por correspondência e a 
data de realização da Assembleia Geral

Os subscritos contendo as declarações de voto por correspondência 
só serão abertos no momento da votação de cada ponto da Ordem 
de Trabalhos a que respeitam e para que são admitidos.

As declarações de voto deverão ser recebidas na sede da 
Sociedade, por meio de carta registada, com aviso de recepção, 
até às quinze horas do dia anterior à data de realização da 
Assembleia Geral, sendo dirigidas ao Finibanco-Holding, SGPS 
S.A. à atenção do Secretário da Sociedade, Rua Júlio Dinis, n.º 
157, 4050-323 Porto.

1.11 Exercício do direito de voto por meios
electrónicos

Também as diligências a observar pelos accionistas para utilização 
do voto por meios electrónicos se encontram sempre descritas no 
texto da Convocatória da Assembleia Geral. 
 

Nestes termos os accionistas interessados devem solicitar ao 
Finibanco, através do endereço electrónico agigante@finibanco.
pt, o necessário código secreto que lhes permitirá exercer o seu 
direito de voto, até ao 10.º dia anterior à data da realização da 
Assembleia Geral, sendo-lhes este código fornecido por via 
postal, nos três dias úteis imediatos.

Os votos por via electrónica ficam disponíveis em http://smv.
multicert.com e devem ser recebidos até ao 2.º dia útil anterior à 
data da realização da Assembleia Geral.

Nos termos gerais do artigo 12.º do Contrato de Sociedade, 
os accionistas devem apresentar até ao 5.º dia útil anterior à 
realização da Assembleia Geral, certificado que comprove a 
legitimidade para o exercício de direitos sociais, emitido pela 
entidade registadora ou pelo depositário dos títulos, nos termos 
dos artigos 78.º e 104.º do Código dos Valores Mobiliários.

Os votos recebidos por esta via serão abertos pela Mesa da 
Assembleia, no momento da votação de cada um dos pontos da 
Ordem de Trabalhos.
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A presença, até ao momento do início da Assembleia Geral, de 
accionista ou de um seu representante, que tenha votado por 
correspondência postal ou com recurso a meios electrónicos, 
implica a revogação do voto daquela forma expresso.

Serão elaboradas listas de presença distintas para os accionistas 
que votem por correspondência (por via postal e por via 
electrónica) e para os que intervenham presencialmente.

Os votos por correspondência valem como votos negativos em 
relação a propostas de deliberação apresentados depois da sua 
emissão.

1.12 Políticas de remuneração e avaliação do 
desempenho dos órgãos de administração

Na Assembleia Geral de 28 de Março de 2008, onde estiveram 
presentes todos os membros da Comissão de Remunerações, 
foi aprovada uma proposta sobre a política de remunerações a 
desenvolver pela Comissão de Remunerações, estruturada com 
base nos seguintes grandes princípios:

• Ter em consideração a situação económica da Sociedade;

• Ter em conta o alinhamento dos interesses dos elementos a 
contemplar com os interesses da Sociedade;

• Respeitar a prática que tem sendo seguida pelo Grupo 
Finibanco em matéria de atribuição de vencimentos, nos 
termos da qual os membros dos órgãos sociais do Finibanco-
-Holding que acumulam funções noutros órgãos do Grupo, 
apenas auferem remuneração pelo desempenho de um deles;

• Atribuir aos membros não executivos do Conselho de 
Administração e aos membros do Conselho Fiscal uma 
remuneração constituída por uma quantia fixa;

• Integrar na remuneração uma componente variável, que 
tenha em conta o desempenho, quando se trate de membros 
executivos do Conselho de Administração.

Como adiante se refere, os membros executivos do Conselho de 
Administração que exercem funções no órgão de administração 
de outras sociedades do Grupo, não auferem vencimento 
por idênticas funções exercidas na Holding, considerando-
se remunerados em função dos respectivos desempenhos nas 
respectivas funções.

1.13 Matérias Defensivas que tenham por 
efeito provocar erosão no património da 
Sociedade, em caso de transição de controlo 
ou de mudança de composição do órgão de 
administração

No Contrato de Sociedade não existem situações que se 
enquadram neste âmbito.
 

Os destinos do Finibanco-Holding foram até ao momento 
orientados por um accionista de referência, detentor, directa ou 
indirectamente, de cerca de 67,1% do capital social e as mudanças 
verificadas no seio do Conselho de Administração foram sempre 
consensuais e sem qualquer reflexo no património da Sociedade.

1.14 Acordos sociais em que a Sociedade seja 
parte, que entrem em vigor, sejam alterados 
ou cessem em caso de mudança de controlo 
da Sociedade

No Contrato de Sociedade não se encontra nada que possa ser 
enquadrado neste âmbito.

CAPÍTULO DOIS
Órgãos de Administração e fiscalização

2.1 Identificação e composição dos órgãos da 
Sociedade

Nos termos do artigo 10.º do Contrato de Sociedade, os 
órgãos sociais do Finibanco-Holding, SGPS S.A. são os abaixo 
mencionados e têm a seguinte composição:

•  Assembleia Geral
Presidente: António Joaquim de Matos Pinto Monteiro
Vogal: Vago
Secretário: Mário Paulo Ramos Caetano Pereira

•  Conselho de Administração
Presidente: Álvaro Pinho da Costa Leite
Vice-Presidente: Humberto da Costa Leite
Vogal: Armando Esteves
Vogal: Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal: Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida
Vogal: António Luís Alves Ribeiro de Oliveira
Vogal: Arlindo da Costa Leite
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Vogal: Artur de Jesus Marques
Vogal: Carlos Manuel Marques Martins
Vogal: Fernando da Rocha e Costa
Vogal: Joaquim Mendes Cardoso

•  Comissão Executiva
Presidente: Humberto da Costa Leite
Vice-Presidente: Armando Esteves
Vice-Presidente: Artur Marques
Vogal: Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal: Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

•  Conselho Fiscal
Presidente: José Rodrigues de Jesus
Vogal Efectivo: António Monteiro de Magalhães
Vogal Efectivo: Joaquim Henrique de Almeida Pina Lopes
Vogal Suplente: Viriato Marques da Silva Arrojado

•  Revisor Oficial de Contas
Efectivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC
Suplente: Rui Abel Serra Martins

 

2.2 Outras Comissões constituídas com 
competência em matéria de administração ou 
fiscalização da Sociedade

O Conselho de Administração constituiu no seu seio a Comissão de 
Compliance e Controlo Interno, composta pelos seguintes membros:

Presidente: Álvaro Pinho da Costa Leite
Vogal: Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

e definiu-lhe as funções e regras de funcionamento constantes do 
documento intitulado Regulamento da Comissão de Compliance 
e Controlo Interno que se transcreve:

ARTIGO 1.º - NOMEAÇÃO E COMPOSIÇÃO

1. A Comissão de Compliance e Controlo Interno do Grupo 
Finibanco é composta por dois ou três membros do Conselho de 
Administração da Holding do Grupo que não exerçam funções 
executivas em qualquer das suas Participadas.

2. Os membros da Comissão de Compliance e Controlo Interno 
são nomeados pelo Conselho de Administração, que designará 
um Presidente.

3. Os membros da Comissão de Compliance e Controlo Interno são 
designados no primeiro plenário do Conselho de Administração 

eleito, exercendo as funções no período coincidente com a duração 
do mandato.

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS

1. De ordem genérica:

1.1 Implementar com eficácia os sistemas de controlo interno, 
de gestão de riscos e de auditoria interna;
1.2 Assistir o Conselho de Administração no cumprimento das 
suas responsabilidades de supervisão dos sistemas de compliance 
adoptados pelo GRUPO FINIBANCO, com vista a confirmar 
o efectivo cumprimento das directivas e normativos aplicáveis, 
bem como a adesão de todos os administradores, directores, 
restantes colaboradores e também todos os fornecedores, às 
respectivas Normas de Conduta e ao Código Deontológico em 
vigor;
1.3 Acompanhar e fiscalizar as administrações do GRUPO 
FINIBANCO;
1.4 Zelar pela observação das disposições legais e 
regulamentares, do Contrato de Sociedade e das normas 
emitidas pelas autoridades de supervisão, bem como das 
políticas gerais, normas e práticas instituídas internamente;
1.5 Verificar a adequação e supervisionar o cumprimento 
das políticas, critérios e práticas contabilísticas adoptadas e a 
regularidade dos documentos que lhe dão reporte, a fiabilidade 
da informação contabilística, o apuramento dos impostos sobre 
os lucros e a evolução dos Fundos de Pensões, nomeadamente 
através da apreciação das demonstrações financeiras;
1.6 Apreciar a revisão legal de contas e os consequentes 
pareceres dos auditores externos;
1.7 Apreciar o processo de preparação e divulgação da 
informação financeira;
1.8 Zelar pela independência do Revisor Oficial de Contas, 
supervisionar e avaliar a sua actividade, aprovar os honorários a 
pagar e proceder à aprovação prévia da contratação de serviços 
adicionais a prestar e respectivas condições de remuneração;
1.9 Receber as comunicações de irregularidades ocorridas no 
seio das sociedade participadas e apresentadas por accionistas, 
colaboradores, Compliance Corporativo, Controlo Corporativo 
de Riscos, Auditoria Interna Corporativa ou outros, bem como 
definir a política de comunicação de irregularidades ocorridas 
no seio do GRUPO FINIBANCO, com indicação dos meios 
a utilizar nessa comunicação, pessoas com legitimidade para as 
receber e tratamento de que serão objecto;
1.10 Promover no GRUPO FINIBANCO a prossecução dos 
objectivos fundamentais fixados em matéria de controlo interno 
e gestão de riscos pelo Banco de Portugal e pela Comissão de 
Mercado de Valores Mobiliários, nas directivas de supervisão 
dirigidas às instituições de crédito e sociedades financeiras;
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1.11 Avaliar a fiabilidade dos reportes prudenciais respeitantes 
ao GRUPO FINIBANCO;
1.12 Acompanhar todas as acções inspectivas do Banco de 
Portugal, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, 
do Instituto de Seguros de Portugal, da Direcção Geral de 
Impostos e da Inspecção-Geral de Finanças realizadas ao 
GRUPO FINIBANCO;
1.13 Conduzir, contratar ou autorizar investigações na área do 
controlo interno;
1.14 Cumprir e fazer cumprir as demais atribuições constantes 
da lei.

2. Quanto ao Sistema de Controlo Interno:

2.1 Avaliar os procedimentos operacionais, tendo em vista 
promover a gestão eficiente das respectivas actividades, através 
de um adequado ambiente de controlo, sólida gestão de riscos, 
eficiente sistema de informação e comunicação e efectivo 
processo de monitorização do controlo interno;
2.2 Aprovar e acompanhar os planos de actividade das auditorias 
interna e externa, avaliar as conclusões das respectivas acções de 
auditoria e transmitir à Comissão Executiva as recomendações 
que considere oportunas acerca das matérias auditadas;
2.3 Apreciar o relatório anual de controlo interno do Conselho 
de Administração, o parecer anual do Conselho Fiscal 
sobre a adequação e eficácia do controlo interno e o parecer 
do Revisor Oficial de Contas sobre o sistema de controlo 
interno subjacente ao processo de preparação e divulgação de 
informação financeira. 

3. Quanto ao Sistema de Gestão de Riscos - Risco Operacional e 
Risco de Sistemas de Informação:

3.1 Avaliar a eficácia e adequação dos procedimentos 
operacionais e acompanhar as medidas tomadas para a sua 
melhoria;
3.2 Avaliar o modelo de gestão do risco operacional;
3.3 Avaliar a eficácia e adequação dos sistemas informáticos 
no que se refere à documentação das aplicações, segurança dos 
dados, aplicações e equipamentos;
3.4 Avaliar o controlo dos riscos inerentes às actividades em 
“outsourcing”;
3.5 Tomar conhecimento dos valores agregados das perdas 
operacionais ocorridas, da sinistralidade mais relevante;
3.6 Acompanhar a fiabilidade do sistema de informação de 
gestão, quer na área do negócio e controlo orçamental, quer na 
área de controlo de riscos;
3.7 Tomar conhecimento dos principais dados estatísticos 
sobre reclamações de clientes;
3.8 Tomar conhecimento da actividade de prevenção do 

envolvimento do GRUPO FINIBANCO em operações 
de branqueamento de capitais e dos principais processos 
relacionados com este crime.

4. Quanto ao Sistema de Gestão de Riscos – Risco de Compliance:

4.1 Avaliar a eficácia da gestão do risco de compliance, apreciando 
os procedimentos instituídos e os incumprimentos verificados;
4.2 Avaliar a eficácia do sistema de supervisão e controlo 
das actividades de intermediação financeira do GRUPO 
FINIBANCO;
4.3 Tomar conhecimento de situações identificadas de riscos 
legais e contratuais mais relevantes.

5. Quanto ao Sistema de Gestão de Riscos – Risco Reputacional 
e Risco Estratégico:

5.1 Avaliar a qualidade da prestação de serviços aos clientes e 
do respectivo controlo;
5.2 Avaliar os processos de comunicação com accionistas e 
investidores, clientes e Direcção Geral de Impostos;
5.3 Avaliar o plano de comunicação em cenários de crise;
5.4 Avaliar o controlo do cumprimento das Normas de 
Conduta e Código Deontológico do GRUPO FINIBANCO 
e tomar conhecimento das deficiências detectadas, bem como 
dos incumprimentos;
5.5 Tomar conhecimento dos relatórios das agências de rating 
sobre o rating atribuído ao GRUPO FINIBANCO.

6. Quanto ao Sistema de Gestão de Riscos – Risco de Crédito:

6.1 Acompanhar a evolução da aplicação do Acordo de 
Basileia II e das Directivas Comunitárias e as orientações do 
Banco de Portugal sobre a matéria, bem como os modelos de 
medição de risco e de cálculo dos fundos próprios adoptados 
internamente;
6.2 Avaliar a consistência e a eficácia dos modelos de gestão 
de risco de crédito, designadamente dos sistemas de rating e 
scoring;
6.3 Apreciar os modelos de análise de imparidade e a evolução 
da imparidade, por segmentos de crédito a clientes;
6.4 Apreciar a quantificação das provisões económicas 
adequadas ao risco implícito da carteira de crédito do GRUPO 
FINIBANCO;
6.5 Apreciar as alterações mais significativas das exposições a 
risco de crédito;
6.6 Acompanhar a evolução dos incumprimentos.

7. Quanto ao Sistema de Gestão de Riscos – Outros Riscos 
Financeiros



252    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Relatório sobre o Governo da Sociedade

Avaliar o modelo de gestão, situação e evolução dos riscos de 
mercado, de taxa de juro, de liquidez, de liquidação de operações 
cambiais e de crédito de derivados, incluindo a avaliação do plano 
de contingência.

8. Quanto ao Sistema de Auditoria Interna Corporativa:

8.1 Aprovar os planos de actividade da Auditoria Interna 
Corporativa;
8.2 Obter informação das áreas ou assuntos abrangidos pelas 
auditorias realizadas pela Auditoria Interna Corporativa;
8.3 Apreciar as actividades desenvolvidas pela Auditoria 
Interna Corporativa;
8.4 Acompanhar a evolução dos principais processos a cargo da 
Auditoria Interna Corporativa.

ARTIGO 3.º - REUNIÕES

1. A Comissão de Compliance e Controlo Interno reunirá de dois 
em dois meses ou sempre que for convocada pelo seu Presidente;
2. Da convocatória de cada reunião, a remeter pelo Presidente 
aos membros da Comissão de Compliance e Controlo Interno 
constará a respectiva ordem de trabalhos;
3. Os documentos respeitantes à reunião serão remetidos 
juntamente com a convocatória;
4. As reuniões da Comissão de Compliance e Controlo Interno 
serão dirigidas pelo seu Presidente que orientará os respectivos 
trabalhos;
5. Nas reuniões da Comissão de Compliance e Controlo Interno 
participarão, sem direito de voto, o Presidente da Comissão 
Executiva do Conselho de Administração, os responsáveis pela 
Auditoria Interna Corporativa, pelo Controlo Corporativo de 
Riscos e pelo Compliance Corporativo e o Assessor da Comissão 
de Compliance e Controlo Interno;
6. Poderão ser chamados a participar nas reuniões da Comissão 
de Compliance e Controlo Interno, sempre que tal convenha ao 
bom andamento dos trabalhos, os administradores e os directores 
responsáveis pelas áreas cujos assuntos são analisados, bem como 
os Conselhos Fiscais e os Revisores Oficiais de Contas;
7. A presença nas reuniões da Comissão de Compliance e Controlo 
Interno, de qualquer outro elemento do GRUPO FINIBANCO, 
será previamente acordada com o Presidente da Comissão de 
Compliance e Controlo Interno.

ARTIGO 4.º - ACTAS

Serão elaboradas actas sucintas das reuniões da Comissão de 
Compliance e Controlo Interno, contendo as principais questões 
abordadas e as conclusões aprovadas, das quais será dado 
conhecimento ao Conselho de Administração.

ARTIGO 5.º - ESTRUTURAS DE APOIO

1. A Comissão de Compliance e Controlo Interno poderá 
designar, quando entenda necessário, um ou mais elementos de 
apoio, com experiência adquirida nas áreas da sua competência, 
para prestação de informação e realização de trabalhos visando 
fundamentar as respectivas análises e conclusões;
2. A Comissão de Compliance e Controlo Interno disporá de um 
Assessor que ficará subordinado funcional e hierarquicamente ao 
Presidente da Comissão de Compliance e Controlo Interno;
3. O Assessor da Comissão Compliance e Controlo Interno tem 
ainda como objectivo assessorar a Comissão sobre os pontos 
críticos e as oportunidades de melhoria identificados no/ou 
durante o ciclo de elaboração do Relatório de Controlo Interno;
4. A Comissão Compliance e Controlo Interno poderá igualmente 
solicitar a colaboração de um elemento para apoiar o Assessor na 
preparação e realização das reuniões, bem como na elaboração 
das respectivas actas e relatórios de controlo interno;
5. O Assessor terá igualmente por tarefa a responsabilização 
das entidades/funções sobre o cumprimento das actividades 
necessárias para o ciclo de elaboração do Relatório de Controlo 
Interno, estabelecendo prazos e objectivos de forma clara e 
atempada para o fornecimento da informação.”

2.3 Organograma ou mapas funcionais 
relativos à repartição de competências entre 
os vários órgãos sociais, comissões e/ou 
departamentos da Sociedade

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding criou na 
estrutura do Finibanco, SA em virtude de não possuir quadro de 
pessoal compatível com tal, três órgãos estruturais, independentes 
e transversais a todas as empresas do Grupo e definiu-lhe os 
respectivos conteúdos orgânicos e funcionais, a saber:

• Departamento de Auditoria Interna Corporativa
• Departamento de Controlo Corporativo de Riscos
• Departamento de Compliance Corporativo

Estes órgãos funcionam no âmbito da estrutura do Finibanco 
mas as suas Direcções reportam directamente à Comissão 
de Compliance e Controlo Interno e à Comissão Executiva do 
Finibanco-Holding, SGPS S.A.

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding repartiu as 
suas competências com a Comissão Executiva nos seguintes termos:

Reservou para o plenário do Conselho as seguintes grandes áreas 
de decisão:
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• Executar as decisões das Assembleias Gerais;

• Definir as políticas e estratégias gerais da sociedade e do 
Grupo financeiro;

• Definir a política geral de financiamentos e de captação de 
recursos das sociedades e do Grupo financeiro, deliberando 
sobre os aumentos de capital social a submeter à Assembleia 
Geral de accionistas;

• Nomear a Comissão Executiva e definir as suas 
competências;

• Proceder, nos termos da lei e dos Estatutos, à designação, por 
cooptação, de qualquer administrador, submetendo a cooptação 
a ratificação na primeira Assembleia Geral seguinte;

• Propor às respectivas Assembleias Gerais a constituição dos 
órgãos sociais das empresas que a sociedade controla;

• Designar um Secretário da Sociedade e um Secretário 
Suplente para o exercício de funções durante o mandato do 
Conselho;

• Aprovar os planos e os orçamentos anuais e plurianuais;

• Estabelecer os sistemas de auditoria estratégica e de controlo 
de gestão de todas as sociedades participadas, com incidência 
no que concerne ao controlo de grandes riscos;
 
• Estabelecer os sistemas de controlo interno da sociedade e 
das sociedades que integram o Grupo financeiro, assegurando 
a conformidade legal de todas as decisões e procedimentos, 
definindo as respectivas estruturas e procedimentos e 
designando os gestores responsáveis;

• Analisar, emitir opinião e aprovar o Relatório sobre o Sistema 
de Controlo Interno da Sociedade e do seu Grupo financeiro;

• Analisar e aprovar as contas trimestrais e os relatórios semestrais 
e anuais da actividade da Sociedade e do seu Grupo;

• Apresentar à Assembleia Geral, para apreciação e votação, o 
relatório, balanço e contas do exercício social.

Delegou na Comissão Executiva competências de decisão nas 
seguintes áreas de gestão corrente:

• Dar cumprimento às decisões do Conselho de Administração 
do Finibanco-Holding, nomeadamente em matéria de 

objectivos, políticas e estratégias;

• Assegurar a execução das orientações e instruções vinculativas 
do Conselho de Administração;

• Acompanhar a gestão corrente das Sociedades participadas, 
com eventual centralização de serviços transversais, no sentido 
de garantir a execução das estratégias definidas pelo Conselho de 
Administração;

• Designar as pessoas que deverão exercer os cargos sociais para 
os quais o Finibanco-Holding venha a ser eleito, bem como 
as pessoas que deva indicar para se candidatarem a quaisquer 
cargos sociais, salvo os membros do Conselho de Administração 
das empresas que a Sociedade controla;

• Constituir mandatários, com ou sem procuração, para a 
prática de determinados actos, ou categorias de actos, definindo 
a extensão dos respectivos mandatos;

• Representar o Finibanco-Holding em juízo ou fora dele, activa 
e passivamente, compreendendo a instauração e contestação de 
quaisquer procedimentos judiciais ou arbitrais, bem como a 
confissão, desistência ou transacção em quaisquer acções;

• Designar o(s) representante(s) do Finibanco-Holding nas 
assembleias gerais das sociedades participadas, fixando o 
sentido do voto a expressar, fora da reserva de competência do 
Conselho de Administração;

• Proceder à organização interna da Sociedade e à delegação de 
poderes ao longo da cadeia hierárquica;

• Admitir e definir níveis, categorias, condições remuneratórias 
e outras regalias dos colaboradores, bem como atribuir cargos 
directivos, quando for o caso;

• Exercer poder disciplinar e aplicar sanções;

• Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações de capital em 
quaisquer sociedades, à excepção das participações do próprio Grupo;

• Emitir obrigações de caixa e instrumentos financeiros de 
natureza idêntica, no âmbito das orientações estabelecidas pelo 
Conselho de Administração;

• Adquirir, alienar ou onerar quaisquer outros valores 
mobiliários;

• Adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis;
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• Adquirir serviços e celebrar os competentes contratos, 
sempre que necessário;
 
• Praticar todos os actos e tomar decisões normalmente 
integradas no conceito de gestão corrente.

A Comissão Executiva do Finibanco, na reunião que efectuou 
em 31 de Março de 2008, após a eleição em Assembleia Geral, 
distribuiu pelos seus elementos os pelouros correspondentes aos 
órgãos que integram a estrutura do Banco, cabendo o pelouro 
da área financeira ao Administrador que a desempenhava 
anteriormente, em razão da sua preparação técnica.

Os Administradores que exercem funções executivas prestaram, 
de forma adequada e em tempo útil, todas as informações que 
pelos membros dos órgãos sociais lhes foram solicitadas.

Os Presidentes da Comissão Executiva e do Conselho de 
Administração, conforme o caso, remeteram atempadamente aos 
restantes membros dos respectivos órgãos e do Conselho Fiscal, 
quando a presença deste foi requerida, as convocatórias e as actas 
das sessões efectuadas.

2.4 Sistema de Controlo Interno e de Gestão 
de Risco implementados na Sociedade

Tendo em vista a adequação da organização do Grupo nos 
princípios constantes do Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal e 
visando implementar um ambiente de controlo, um sólido sistema 
de controlo de riscos, tendo em conta a sua natureza e magnitude, 
a monitorização de deficiências detectadas, abrangendo todas as 
empresas participadas, e a elaboração do Relatório de Controlo 
Interno que se impõe:

• Procedeu-se à reestruturação da Direcção de Auditoria 
e Controlo Interno, existente na estrutura do Finibanco, 
transformando-a em Departamento de Auditoria Interna 
Corporativa, órgão independente, permanente e efectivo, 
transversal a todas as empresas do Grupo, de âmbito nacional 
e internacional, com funções de avaliação das actividades dos 
restantes órgãos da Instituição e de auxílio aos membros da 
organização no cumprimento das suas responsabilidades, 
com vista a contribuir para a melhoria contínua do Sistema 
de Controlo Interno. Tem como sub-órgãos a Unidade de 
Agências, a Unidade de Órgãos Centrais e Empresas Associadas 
e o Gabinete de Provedoria do Cliente e a sua chefia reporta 
directamente à Comissão de Compliance e Controlo Interno 
e à Comissão Executiva do Finibanco-Holding e ainda à do 
Finibanco;

• Procedeu-se à criação do Departamento de Controlo 
Corporativo de Riscos, órgão estrutural independente, 
permanente e efectivo, transversal a todas as empresas do 
Grupo, de âmbito nacional e internacional, que tem por 
objectivo gerir a exposição global ao risco, de acordo com o 
perfil de risco assumido pelo Conselho de Administração ou 
pela Comissão Executiva. Tem ainda como missão desenvolver, 
comunicar e implementar um ciclo de gestão global do risco 
que permita à alta direcção do negócio e sobretudo ao Conselho 
de Administração (por intermédio da Comissão de Compliance 
e Controlo Interno) incorporar a perspectiva e o conhecimento 
do risco nas tomadas de decisão. O Departamento de 
Controlo Corporativo de Riscos aglutina dois sub-órgãos, o 
Gabinete de Riscos Financeiros e o Gabinete de Concepção 
e Acompanhamento de Modelos, e reporta directamente à 
Comissão de Compliance e Controlo Interno e à Comissão 
Executiva do Finibanco-Holding e também à do Finibanco;

• Procedeu-se ainda à criação do Departamento de Compliance 
Corporativo, órgão estrutural também independente, 
permanente e efectivo do Finibanco-Holding, transversal a 
todas as empresas do Grupo, e também de âmbito nacional 
e internacional, que tem como objectivo controlar o respeito 
pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, incluindo 
as relativas à prevenção do branqueamento de capitais e 
do financiamento do terrorismo, bem como das normas 
e usos profissionais e deontológicos, das regras internas e 
estatutárias, das regras de conduta e de relacionamento com 
clientes, das orientações dos órgãos sociais da Instituição e 
das recomendações do Comité de Supervisão Bancária e do 
Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária 
(CEBS). 

Consiste a sua missão em mitigar o risco operacional e as 
perdas financeiras advindas do incumprimento das disposições 
supra referidas e suas consequências internas e externas. Tem 
como sub-órgãos o Gabinete de Controlo Interno e o Gabinete 
de Risco Operacional. A sua chefia, tal como as restantes supra 
referidas, reporta directamente à Comissão de Compliance e 
Controlo Interno e à Comissão Executiva do Finibanco-Holding 
e à do Finibanco.

No desenvolvimento da sua acção, o Finibanco-Holding 
define as orientações e, através das estruturas supra referidas, 
supervisiona a actividade das suas Participadas, designadamente 
nas seguintes áreas:

• Planeamento e estratégia global, definindo as linhas mestras 
de actuação para a preparação do plano de actividades e do 
orçamento de exploração;
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• Controlo de riscos, assegurando a sua gestão integrada, 
de forma a garantir a adequação dos níveis de tolerância 
definidos;

• Compliance, assegurando o respeito pelo cumprimento das 
disposições regulamentares aplicáveis, designadamente as 
normas de conduta e deontológicas e as normas de segurança 
definidas, de acordo com a política de segurança estabelecida;

• Auditoria Interna, analisando e avaliando com carácter 
permanente, à distância e presencialmente, as actividades das 
Participadas e dos seus órgãos estruturais e dando da sua acção 
reporte à Comissão de Compliance e Controlo Interno e à 
Comissão Executiva;

• Sistemas de Informação, apoiado na estrutura montada na 
Participada Finibanco, assegurando o funcionamento do sistema 
de informação de gestão integrado, da estrutura de comunicação 
e da Intranet, e protegido pelo Plano de Contingência em vigor, 
dando assim resposta a hipotéticas situações de crise, de modo 
a garantir o contínuo funcionamento do Grupo e a minimizar 
perdas.

Suportado neste Sistema o Finibanco disponibiliza, através da 
Intranet, diversa informação de gestão operacional e financeira, 
designadamente:

• Indicadores de gestão comercial, com actualização diária 
e possibilidade de consultas online, por toda a estrutura, 
abrangendo recursos, aplicações, garantias, produtos activos e 
passivos, volumes e margens financeiras, etc;

• Indicadores de gestão de riscos financeiros, diariamente nuns 
casos e mensalmente noutros, abrangendo riscos de crédito, de 
mercado;

• Indicador de performance global, abrangendo volume de 
negócio, rentabilidade e qualidade dos activos, com periodicidade 
trimestral;

• Indicador de rentabilidades, por cliente, por produto, por 
unidade comercial, etc.

Em termos gerais, considera-se que o Sistema de Controlo 
Interno implementado está em linha com os objectivos de 
desempenho, de informação e de compliance, incorpora as 
recomendações emanadas da Supervisão e tem em conta a 
dimensão do Grupo Finibanco.

Está-se em presença de um processo evolutivo, em função do 

desenvolvimento da Holding, visando a adopção de práticas de 
gestão e de controlo mais eficientes e racionais, sempre que tal se 
considere necessário e útil.

2.5 Poderes do órgão de administração,
nomeadamente no que respeita 
a deliberações de aumento de capital

Nos termos do disposto no artigo 18.º do Contrato de Sociedade, 
compete ao Conselho de Administração:
 

• Definir as políticas gerais da Sociedade e aprovar os planos 
orçamentais e os relatórios trimestrais de execução;

• Estabelecer a organização interna da Sociedade e delegar 
poderes ao longo da cadeia hierárquica;

• Conduzir as actividades da Sociedade;

• Designar os representantes da Sociedade nas Assembleias Gerais 
das sociedades em cujo capital participa, transmitindo-lhes o sentido 
de voto, e indigitar as pessoas que nelas deverão exercer os cargos;

• Executar as deliberações da Assembleia Geral;

• Representar a Sociedade em juízo e fora dela;

• Apresentar à Assembleia Geral, para apreciação e votação, nas 
épocas legalmente determinadas, os documentos de prestação 
de contas e dos exercícios sociais;

• Adquirir, alienar e onerar bens móveis, imóveis e participações 
com outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, e 
em agrupamentos complementares de empresas;

• Deliberar sobre a emissão de obrigações ou quaisquer outros 
tipos de dívida;

• Constituir mandatários para a prática de determinados actos, 
definindo os respectivos mandatos;

• Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivo de algum 
Administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos 
sessenta dias a contar da sua falta, submetendo essa cooptação 
a ratificação da primeira Assembleia Geral seguinte;

• Designar um Secretário da Sociedade (e um Secretário 
Suplente) que exercerão as funções durante o mandato do 
Conselho, sem prejuízo da sua destituição a todo o tempo.



256    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Relatório sobre o Governo da Sociedade

Estas competências encontram-se pormenorizadamente 
desenvolvidas e repartidas pelo Conselho de Administração e pela 
Comissão Executiva, nos termos do exposto no ponto 2.3 supra.

No que respeita a deliberações sobre aumento de capital, sendo o 
Contrato de Sociedade omisso nesta matéria, a decisão terá sempre 
que ser tomada pela Assembleia Geral, situação prevista na Ordem 
de Trabalhos da assembleia convocada para 4 de Maio de 2009.

2.6 Regulamentos de funcionamento dos 
órgãos da Sociedade, regras relativas a 
incompatibilidades definidas internamente, 
número máximo de cargos acumuláveis e local 
onde podem ser consultados

Nem o Conselho de Administração nem a Comissão 
Executiva têm definidos regulamentos visando disciplinar o seu 
funcionamento.

O desenvolvimento das suas acções rege-se pelo que dispõe 
o Contrato de Sociedade, designadamente nos artigos 18.º 
(Competências), 20.º (Vinculação da Sociedade), 21.º (Reuniões 
do Conselho de Administração) e 22.º (Reuniões da Comissão 
Executiva).

Nos termos do artigo 21.º do Contrato de Sociedade:

• O Conselho de Administração reunirá obrigatoriamente 
uma vez por trimestre, ou uma vez por mês, consoante 
houver ou não Comissão Executiva em exercício de funções 
e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu 
Presidente, ou por dois Administradores;

• As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for 
escolhido por conveniência do Conselho;

• Não poderá deliberar sem que esteja presente ou representada 
a maioria dos seus membros e as suas deliberações, para 
serem válidas, deverão ser tomadas por maioria dos membros 
presentes ou representados;

• O Presidente, ou quem o substituir terá voto de qualidade em 
caso de empate nas votações;

• Qualquer Administrador poderá fazer-se representar em 
reunião por outro Administrador mediante carta dirigida ao 
Presidente, mas cada instrumento de mandato não poderá ser 
utilizado mais do que uma vez, nem cada mandatário poderá 
representar mais de um mandante;

• Duas faltas a reuniões, seguidas ou interpoladas, durante o 
mandato, dadas por qualquer Administrador, sem justificação 
aceite pelo Conselho, conduzirá à falta definitiva desse 
Administrador.

Quanto à Comissão Executiva:

• Reunirá obrigatoriamente todos os meses e extraordinariamente 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua iniciativa ou 
a solicitação de qualquer outro membro da Comissão;

• As reuniões da Comissão Executiva terão lugar, como regra, 
na sede social, podendo porém reunir-se em quaisquer outras 
instalações da Sociedade;

• Não poderá deliberar sem que esteja presente a maioria dos 
seus membros e as suas deliberações deverão ser tomadas por 
maioria dos membros presentes;

• O Presidente do Conselho de Administração, tal como o Vice-
-Presidente, ou quem o substituir, nas suas faltas e impedimentos, 
quando não façam parte da Comissão Executiva, terão sempre 
assento nas reuniões, mas sem direito a voto.

Quanto ao Conselho Fiscal (artigos 23.º, 24.º e 25.º do 
Contrato de Sociedade):

• Será composto por três membros efectivos e um suplente, 
eleitos em Assembleia Geral;

• Os seus membros devem, na sua maioria, ser independentes 
e pelo menos um destes membros independentes deverá ter 
curso superior adequado e conhecimentos em auditoria e 
contabilidade;

• Os demais membros poderão ser sociedades de advogados, 
sociedades de revisores oficiais de contas, ou accionistas que 
sejam pessoas singulares e que tenham as qualificações e 
experiência adequadas ao exercício das suas funções;

• O Presidente terá voto de qualidade;

• O Conselho Fiscal exercerá as suas competências legais 
também com respeito às sociedades dominadas totalmente pela 
Sociedade;

• Reúne-se obrigatoriamente pelo menos uma vez por mês, por 
iniciativa do seu Presidente ou a solicitação de qualquer dos 
seus membros.
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Das reuniões do Conselho de Administração, da Comissão 
Executiva e do Conselho Fiscal serão sempre lavradas actas, 
como estabelece o artigo 30.º do Contrato de Sociedade, sendo 
que as do Conselho de Administração e da Comissão Executiva 
serão lavradas pelo Secretário da Sociedade.

No que respeita a incompatibilidades e ao limite de cargos 
acumuláveis nada há definido internamente, para além do que 
sobre a matéria a lei prescreve.

O texto do Contrato de Sociedade encontra-se disponível para 
consulta no sítio do Finibanco www.finibanco.pt, na área do 
“Investidor” e no “Governo da Sociedade”.
 

2.7 Regras aplicáveis à designação 
e à substituição dos membros do órgão 
de administração e de fiscalização

Quanto à designação, o Contrato de Sociedade (artigo 17.º) 
dispõe o seguinte relativamente ao Conselho de Administração:

• Uma minoria de accionistas que tenha votado contra a 
proposta que fez vencimento na eleição dos Administradores 
tem o direito de designar um Administrador, contanto que essa 
minoria represente, pelo menos, 10 por cento do capital social;

• A identidade da pessoa, ou das pessoas, a propor para esse 
efeito, bem como todos os elementos de informação referidos 
no artigo duzentos e oitenta e nove, número um, alínea d), do 
Código das Sociedades Comerciais, deverão estar à disposição 
dos accionistas nos quinze dias que precederem a realização da 
Assembleia Geral;

• Cada candidatura deverá ser subscrita por accionistas titulares 
de menos de vinte por cento e mais de dez por cento de acções 
representativas do capital social e nenhum accionista poderá 
subscrever mais do que uma candidatura;

• O Administrador eleito pela minoria substituirá o menos 
votado na lista que fez vencimento, ou, em caso de igualdade 
de votos, o último da lista. 

No que respeita à substituição, sendo o Contrato de Sociedade 
omisso nesta matéria e nada havendo definido sobre ela em outro 
qualquer documento, aplica-se o que se encontra prescrito no 
Código das Sociedades Comerciais, designadamente no artigo 
393.º.

Quanto ao Conselho Fiscal, foi eleito um membro suplente, 

nos termos do n.º 5 do artigo 413.º do Código das Sociedades.

O processo de substituição far-se-á em obediência ao que se 
encontra definido nos n.ºs 3 a 5 do artigo 415.º do Código das 
Sociedades.

2.8 Número de reuniões dos órgãos 
de administração e fiscalização e 
de outras comissões constituídas

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding reuniu 
três vezes entre 1 de Janeiro e 25 de Março, período em que 
funcionou em plenário, por não haver então designada Comissão 
Executiva, e em todas as reuniões esteve presente a totalidade dos 
seus membros.

Após a eleição do novo Conselho de Administração, na 
Assembleia Geral de 28 de Março, e a constituição da Comissão 
Executiva, em sessão realizada na mesma data, o Conselho de 
Administração reuniu quatro vezes, registando-se a ausência de 
um dos Administradores em cada uma das sessões realizadas, 
ausências que foram devidamente justificadas e aceites pelos 
restantes dez elementos presentes.

A Comissão Executiva, constituída como se disse, em 28 de 
Março de 2008, reuniu doze vezes com a totalidade dos seus 
membros.

O Conselho Fiscal reuniu doze vezes com a totalidade dos seus 
membros.

2.9 Identificação dos membros do Conselho 
de Administração e de outras Comissões
constituídas no seu seio executivos/
não executivos/incompatibilidades/ 
independência

O Conselho de Administração é composto por onze elementos, 
sendo cinco executivos e seis não executivos, a saber:

•  Executivos

Presidente da Comissão Executiva
Humberto da Costa Leite

 
Vice-Presidentes da Comissão Executiva

Armando Esteves
Artur de Jesus Marques
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Vogais
Daniel Bessa Fernandes Coelho
Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

•  Não Executivos

Presidente
Álvaro Pinho da Costa Leite

Vogais
António Luís Alves Ribeiro de Oliveira
Arlindo da Costa Leite
Carlos Manuel Marques Martins
Fernando da Rocha e Costa
Joaquim Mendes Cardoso

Em matéria de incompatibilidade nenhum dos Administradores, 
executivos ou não executivos, desobedece às regras previstas no n.º 
1 do artigo 414.ºA do Código das Sociedades, com a excepção 
da alínea b).

No que respeita ao critério de independência descrito no n.º 
5 do artigo 414.º do mesmo Código, preenchem plenamente os 
requisitos de independência os Administradores Carlos Manuel 
Marques Martins e Fernando da Rocha e Costa.

Os restantes membros do Conselho de Administração ou estão 
associados a grupos de interesse específicos na Sociedade (Álvaro 
Pinho da Costa Leite, Humberto da Costa Leite e Arlindo da 
Costa Leite) ou são titulares de participação qualificada (António 
Luís Alves Ribeiro de Oliveira) ou integram os quadros de 
pessoal do Finibanco (Armando Esteves, Artur de Jesus Marques, 
Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida e Joaquim Mendes 
Cardoso).

Para além disso, o Presidente Álvaro da Costa Leite, o Vice-
-Presidente Humberto da Costa Leite e os Administradores 
Armando Esteves, Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida, 
Daniel Bessa Fernandes Coelho e Joaquim Mendes Cardoso 
já foram reeleitos nos respectivos cargos por mais de dois 
mandatos.

2.10 Qualificações profissionais dos membros 
do Conselho de Administração / Actividades 
profissionais exercidas nos últimos cinco anos 
/ Número de acções de que são titulares / 
Data da primeira designação / Data do termo 
do mandato

Álvaro Pinho da Costa Leite

Possui o Curso Complementar do Comércio, obtido na Escola 
Oliveira Martins no início da década de 50, e estabeleceu-se, em 
1959, com uma unidade industrial, embrião do Grupo Vicaima, 
que foi sucessivamente ampliando através da criação e aquisição 
de novas Sociedades, até atingir a dimensão que hoje possui.

Foi promotor e fundador da CISF-Companhia de 
Investimentos e Serviços Financeiros, SA (fez parte do Conselho 
Fiscal e também do Conselho Geral); do BCP-Banco Comercial 
Português, SA, no qual integrou o Conselho Geral durante 7 
anos; do BCI-Banco de Comércio e Indústria, SA; do Banif-
-Banco Internacional do Funchal, SA; da Norrisco-Capital de 
Risco, SA e de diversas outras instituições.

Nos últimos cinco anos presidiu aos Conselhos de Administração 
do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e das outras empresas do 
Grupo Financeiro do Finibanco e do Grupo Vicaima, SGPS, 
SA, adiante referidas.

 
É detentor de 3.708 acções do Finibanco-Holding.

É Presidente do Conselho de Administração do Finibanco, 
SA, desde 31 de Outubro de 1997 o qual se transformou em 
Finibanco-Holding, SGPS S.A. em 1 de Julho de 2001. O 
mandato que decorre foi-lhe conferido na Assembleia Geral de 
28 de Março de 2008 e termina no exercício de 2010.

humberto da Costa Leite

É licenciado em Engenharia Económica pela Faculdade de 
Rosenheim, Alemanha, frequentou os cursos de Marketing 
e Management (CIFAG), de Energia Empresarial no 
Joseph Schmidt Colleg – Bayreuth, Alemanha e Programa 
de Desenvolvimento de Executivos – assim como o BPSE 
(Breakthrough Programm for Sénior Executives), no IMD 
Lausanne.

Nos últimos cinco anos desempenhou as funções adiante 
descritas nas empresas do Grupo Financeiro do Finibanco 
e do Grupo Vicaima, SGPS, SA, bem como das restantes aí 
mencionadas.

Não é detentor de acções do Finibanco-Holding.

As suas funções de Administrador do Finibanco, SA iniciaram-
-se com a sua eleição na Assembleia Geral de 30 de Março 
de 2001, o qual se transformou em Finibanco-Holding, por 
deliberação da Assembleia Geral de 14 de Maio do mesmo ano, 
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com efeitos legais a partir de 1 de Julho. O mandato que decorre 
foi-lhe conferido na Assembleia Geral de 28 de Março de 2008 e 
termina no exercício de 2010.

Armando Esteves

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto.

Para além dos cargos que exerce nas sociedades referidas no 
ponto seguinte, desempenhou também, entre outras, funções de 
Vogal do Conselho de Administração do Finibanco-Holding, 
SGPS S.A. e do Finibanco, SA, já referidos, desempenhou 
também, entre outras, funções de Administrador na Finindústria-
-Sociedade de Investimentos e de Financiamento Industrial, 
desde a sua criação até à transformação em Finibanco, na União 
de Bancos Portugueses, incorporada no Millennium BCP, e ainda 
no Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa.

É detentor de 245.000 acções do Finibanco-Holding.

A sua qualidade de Administrador remonta à data de 1989. O 
mandato que decorre foi-lhe conferido na Assembleia Geral de 
28 de Março de 2008 e termina no exercício de 2010.

Artur de Jesus Marques

É licenciado em Gestão de Empresas pelo ISLA.

Para além dos cargos que exerce nas sociedades do Grupo 
adiante referidas:

• Foi Presidente da Comissão Executiva do Conselho de 
Administração da Companhia de Seguros Açoreana;

• No âmbito do Grupo Banif desempenhou os cargos de Vogal 
do Conselho de Administração da Banifserve, ECE; do Banif-
-Banco Internacional do Funchal, SA; do Banif-SGPS, SA, 
da Rentipar-Seguros, SGPS, SA, e do BCA-Banco Comercial 
dos Açores;

• Foi Presidente do Conselho de Direcção da APS-Associação 
Portuguesa de Seguradoras e foi Vogal do Conselho de 
Administração da Companhia Portuguesa de Resseguro.

 
Não é detentor de acções do Finibanco-Holding.

A sua qualidade de Administrador do Finibanco-Holding 
remonta à data de 28 de Março de 2008, início do mandato 

actual que termina no exercício de 2010.

• daniel bessa fernandes Coelho

É licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto, e Doutorado também em Economia pelo 
Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa.

É Presidente da Direcção da EGP-University of Porto Business 
School, Presidente do Conselho Consultivo do IGFCSS- 
-Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança 
Social e vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial.

Para além das funções que exerce nas empresas e outras 
entidades infra referidas, foi docente da Faculdade de Economia, 
da Faculdade de Engenharia, do ISEE-Instituto Superior de 
Estudos Empresariais e da EGP-Escola de Gestão do Porto, 
Escolas todas pertencentes à Universidade do Porto, e foi membro 
dos Conselhos Consultivos da Sonae, SGPS, SA, da Sonae 
Indústria, SGPS, SA e das Indústrias de Condutores Eléctricos e 
Telefónicos F. Cunha Barros, SA.

Foi também Administrador não executivo da Inparsa-Indústrias 
e Participações, SGPS, SA e da Celbi-Celulose Beira Industrial, 
S.A..

É Economista em regime de profissão liberal, e trabalha desde 
1983 com empresas e grupos económicos privados, associações 
económicas regionais e sectoriais, organismos públicos e outros.

É detentor de 2.877 acções do Finibanco-Holding.

O início das funções de Vogal do Conselho de Administração 
aconteceu com a sua eleição na Assembleia Geral de 26 de Março 
de 1999 do então Finibanco, SA que em 2001 se transformou 
em Finibanco-Holding, SGPS S.A., funções que ainda exerce, 
pois foi reeleito na Assembleia Geral de 28 de Março de 2008 e 
terminará no final do exercício de 2010.

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra.

Nos últimos cinco anos desempenhou as funções descritas nas 
empresas infra referidas, para além da actividade profissional 
liberal que exerce na área jurídica.
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Foi Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, da Cadeira de Introdução ao Estudo do Direito e da 
Secção de Direito Criminal e do Curso de Direito Processual 
Penal, também da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. Teve ainda a seu cargo a regência das Cadeiras de Direito 
Criminal e de Direito Processual Penal, da mesma Faculdade, e 
regiu também a Cadeira de Responsabilidade Médica do Curso 
de Pós-Graduação (Medicina Legal) da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra.

Foi investigador do CIEJE (Centro Interdisciplinar de Estudos 
Jurídico-Económicos) e Sócio-Fundador da Civilcentro- 
-Construções do Centro, Lda, onde exerce funções de Gerente, 
da SIG-Sociedade Industrial de Granitos, da EGRAN-Empresa 
de Granitos e da Revgral, Lda.

Colaborou com o Prof. Doutor Brandão Proença na obra 
intitulada “Leis de Organização Judiciária” e é autor, entre outros 
trabalhos, da Fixação Indirecta de Preços Máximos – notas sobre 
o delito anti-económico de especulação.

Exerce os cargos nas empresas do Grupo Finibanco, e não só, 
descritas no ponto 2.11 infra.

 
É detentor de 11.517 acções do Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Desempenha as funções de Vogal do Conselho de Administração 
desta Instituição desde 4 de Abril de 2002, data em que foi eleito 
em Assembleia Geral, tendo sido reeleito na Assembleia Geral 
de 28 de Março de 2008 e terminará no final do exercício de 
2010.

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Tem o curso complementar dos liceus e frequenta o curso de 
Direito da Escola de Direito da Universidade Católica do Porto.

Foi fundador da Olivedesportos e Sportinveste.

Foi membro do Conselho Superior do Finibanco-Holding de 
2005 até à sua extinção em 2007.

Para além de Administrador do Finibanco-Holding não exerce 
qualquer outro cargo em empresas do Grupo.

É accionista de referência do Finibanco-Holding pois possui 
3.541.217 acções.

Desempenha as funções de Administrador, não executivo, desde 28 

de Março de 2008 e o mandato termina com o exercício de 2010.
Arlindo da Costa Leite

É bacharelado em Gestão de Empresas pela École Administration 
e Direction d’Entreprises (Suíça) e possui o MBA em Marketing 
pela International School of Management (França) e é doutorado 
em Business Administration pela International School of 
Management.

Nos últimos cinco anos exerceu as funções descritas em cada 
uma das empresas referidas no ponto 2.11 infra, não tendo 
exercido quaisquer outras em empresas do Grupo, além das de 
membro do Conselho Superior do Finibanco-Holding, de 2005 
até à sua extinção em 2007, e das de membro não executivo do 
Conselho de Administração, agora.

É detentor de 1.234 acções do Finibanco-Holding.

As funções de Administrador do Finibanco-Holding iniciaram-
-se em 28 de Março de 2008 e terminarão com o exercício de 
2010.

Carlos Manuel Marques Martins

É licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP-Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto.

Nos últimos cinco anos vem exercendo as funções descritas no 
ponto 2.11 infra.

No Grupo Finibanco é apenas Administrador não executivo 
do Finibanco-Holding.

É detentor de 11.000 acções do Finibanco-Holding.

As funções de Administrador iniciaram-se em 28 de Março de 
2008 e terminarão com o exercício de 2010.
 
fernando da Rocha e Costa

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia, da 
Universidade do Porto.

Foi membro do Conselho Superior do Finibanco-Holding até 
à sua extinção em 2007 e também da Real Seguros, no primeiro 
mandato, aquando da sua constituição.

Fez parte do Conselho Fiscal de Barros Almeida, S.A., na 
qualidade de Vogal, e foi Presidente da Sociedade Agrícola de 



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     261

Bagauste, empresas do mesmo Grupo.
É detentor de 1.150.000 acções do Finibanco-Holding.

É Administrador do Finibanco-Holding cujo mandato se iniciou 
em 28 de Março de 2008 e termina com o exercício de 2010.

Joaquim Mendes Cardoso

Possui o antigo 7.º ano dos liceus (alínea F) e a frequência do 1.º 
ano da Faculdade de Medicina.

Nos últimos cinco anos foi Administrador do Finibanco, S.A., 
cargo que ainda exerce, agora na qualidade de não executivo, e 
foi Administrador da Finicrédito de Março de 1999 até Junho 
de 2008.

É detentor de 3.240 acções do Finibanco-Holding.

É Administrador não executivo do Finibanco-Holding cujo 
mandato se iniciou em 28 de Março de 2008 e terminará com o 
exercício de 2010.

2.11 Funções que os membros dos órgãos de 
administração exercem em outras Sociedades, 
incluindo as do mesmo Grupo

Álvaro Pinho da Costa Leite

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, SA – Presidente do Conselho de Administração
Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. 
– Presidente do Conselho de Administração
Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. – 
Presidente do Conselho de Administração

Outras Sociedades
APCL Financeira-S.G.P.S., S.A. – Presidente do Conselho 
de Administração 
VIC (SGPS), S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, S.A. – 
Presidente do Conselho de Administração
Global Dis-Distribuição Global de Materiais, S.A. – 
Presidente do Conselho de Administração
Sitape-Indústria Metalúrgica, S.A. – Presidente do Conselho 
de Administração
Empicaima-Construções, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração

Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
Sogileça-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
Sogiporto-Gestão Imobiliária, S.A. – Presidente do Conselho 
de Administração
Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
Sogicaima-Gestão Imobiliária, S.A. – Presidente do Conselho 
de Administração
SAF-Imobiliária, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Imocambra-Gestão Imobiliária, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Vic Beteiligungsverwaltungs GmbH – Áustria – 
Administrador
Rosud SRL – Roménia – Participada em 50% pela Vic 
Beteiligungsverwaltungs GmbH – Não exerce qualquer cargo
 
Mamaia Investments, SRL – Polónia – Participada em 24% 
pela Vic Beteiligungsverwaltungs GmbH – Não exerce 
qualquer cargo

humberto da Costa Leite

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Presidente da Comissão Executiva
Finibanco Angola, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A. – 
Presidente do Conselho de Administração
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. – 
Presidente do Conselho de Administração
Fini International Luxembourg, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração

Outras Sociedades
VIC (SGPS), SA – Vogal do Conselho de Administração
Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Global Dis-Distribuição Global de Materiais, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Empicaima-Construções, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
Sogileça-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
Sogiporto-Gestão Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
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Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
Vicaima Madeiras (SGPS), S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Vicaima Finance-S.G.P.S., Lda – Sócio-Gerente
Vicaima Invest-S.G.P.S., Lda. – Sócio-Gerente
Vicaima Participa-S.G.P.S., Lda – Sócio-Gerente
Predicaima-Comércio Imobiliário, S.A. – Vogal do Conselho 
de Administração
Sogicaima-Gestão Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
SAF-Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
Imocambra-Gestão Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Stocktrans-Logística e Transportes, Lda – Sócio-Gerente
Vicaima/Cifial, ACE – Não exerce qualquer cargo
Poliface/Jomar-Centro de Produção de Gavetas, ACE – 
Membro da Comissão de Conflitos – Em liquidação
Vicaima Investments, Ltd – Jersey – Director 
Vicaima, Ltd – Inglaterra – Director
Vicaima-Puertas y Derivados, SL – Espanha – Administrador
Vicaima Türenwerk Handels Gmbh – Alemanha – 
Administrador
Vic Beteiligungsverwaltungs GmbH – Áustria – 
Administrador
Rosud SRL – Roménia – Participada em 50% pela Vic 
Beteiligungsverwaltungs GmbH – Não exerce qualquer cargo
Mamaia Investments, SRL – Polónia – Participada em 24% 
pela Vic Beteiligungsverwaltungs GmbH – Não exerce 
qualquer cargo
Vicaima Beteiligungsverwaltungs GmbH – Áustria – 
Administrador

Armando Esteves

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Vogal da Comissão Executiva
Finibanco Angola, S.A. – Vogal da Comissão Executiva
Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A. – Vogal
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Vogal
Fini International Luxembourg, S.A. – Vogal

Outras Sociedades
Não exerce cargos em nenhuma outra Sociedade

 

daniel bessa fernandes Coelho

Sociedades do Grupo Finibanco
Não exerce cargos em nenhuma

Outras Sociedades
Efacec Capital, S.G.P.S., S.A. – Administrador 
Galp Energia, S.G.P.S., S.A. – Presidente do Conselho Fiscal 
Sonae, S.G.P.S., S.A. – Presidente do Conselho Fiscal 
Bial-Portela e Companhia, S.A. – Presidente do Conselho 
Fiscal

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco Angola, S.A. – Vogal
Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. 
- Vogal
Lestinvest SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração

Outras Sociedades
Timberex-Representações e Comércio de Materiais, Lda – 
Gerente 
Timberexportes, Ltd – Director
Vilões-Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda – Gerente 
Egran-Empresa de Granitos, S.A. – Presidente da Assembleia 
Geral
Ferreiros & Almeida – Presidente do Conselho de 
Administração
PRIO-SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
Civilcentro-Construções do Centro, Lda – Gerente 

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Sociedades do Grupo Finibanco
Não exerce funções em nenhuma

Outras Sociedades
Oppa-Investimentos Imobiliários, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Pegalgo Imobiliária, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Grupo Olinveste-Investimentos Imobiliários e Financeiros, 
S.A. – Pernambuco-Brasil – Presidente do Conselho de 
Administração

Arlindo da Costa Leite

Sociedades do Grupo Finibanco
Não exerce funções em nenhuma

Relatório sobre o Governo da Sociedade
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Outras Sociedades
VIC (SGPS), S.A. – Vogal do Conselho de Administração
Vicaima Madeiras (SGPS), S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Global Dis-Distribuição Global de Materiais, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Madeiporto-Madeiras e Derivados, S.A.
Empicaima-Construções, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
Sogileça-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
Sogiporto-Gestão Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
Vicaima Participa-S.G.P.S., Lda – Sócio-Gerente
Vicaima Invest-S.G.P.S., Lda – Sócio-Gerente
Vicaima Finance-S.G.P.S., Lda – Sócio-Gerente
Predicaima-Comércio Imobiliário, S.A. – Vogal do Conselho 
de Administração
Sogicaima-Gestão Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
SAF-Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
Imocambra-Gestão Imobiliária, S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Stocktrans-Logística e Transportes, Lda – Sócio-Gerente
Vicaima/Cifial, ACE – Não exerce qualquer cargo
Vicaima Investments, Ltd – Jersey – Director 
Vicaima, Ltd – Inglaterra – Director
Vicaima-Puertas y Derivados, SL – Espanha – Administrador
Vicaima Türenwerk Handels Gmbh – Alemanha – 
Administrador
Imobiliária da Cavada, Lda – Sócio-Gerente

Artur de Jesus Marques

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Vogal da Comissão Executiva
Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A. – Vogal
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Vogal

Outras Sociedades
Não exerce cargos em nenhuma outra Sociedade

Carlos Manuel Marques Martins

Sociedades do Grupo Finibanco
Não exerce cargos em nenhuma

Outras Sociedades
I’M-SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
Martifer, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Martifer Slovakia s.r.o. – Presidente do Conselho de 
Administração
Martifer-Construções Metalomecânicas, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Martifer Construcciones Metálicas España, S.A. – Presidente 
do Conselho de Administração
RPW INVESTMENTS, SGPS, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Martifer-Inovação e Gestão, S.A. – Presidente do Conselho 
de Administração
Martifer Polska SpZo. – Presidente do Conselho de 
Administração
Martifer Konstrukcjie SpZo. – Presidente do Conselho de 
Administração
Prio SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
Prio Agricultura, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Prio Advanced Fuels, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Prio Biocombustiveis, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Mondefim Combustíveis, S.A. – Presidente do Conselho de 
Administração
Estia-SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
Nagatel Viseu-Promoção Imobiliária, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Global Shopping-Mediação Imobiliária, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Promodois-Investimentos Imobiliários, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Promovinte-Investimentos Imobiliários, S.A. – Presidente do 
Conselho de Administração
Martifer Renewables s.r.o. – President of the Supervisory 
Board
Eviva, S.A. – Member of the Supervisory Board
Quartzolita-Minas, Geotécnica e Construção, S.A. – 
Administrador Único
Power Blades, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
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Ferreiros & Almeida, Gestão e Comércio de Bens Imóveis, 
SA – Vogal do Conselho de Administração
PTT-Parque Tecnológico do Tâmega, S.A. – Vogal do 
Conselho de Administração
Finibanco-Holding, SGPS S.A. – Vogal do Conselho de 
Administração
Estiadevelopment, Unip, Lda – Gerente 
Promoquatro-Investimentos Imobiliários, Lda – Gerente
Promodoze-Investimentos imobiliários, Lda – Gerente
Promoquinze-Investimentos Imobiliários, Lda – Gerente

fernando da Rocha e Costa

Sociedades do Grupo Finibanco
Não exerce cargos em nenhuma

Outras Sociedades
Maitex-Indústria Têxtil, S.A. – Administrador

Joaquim Mendes Cardoso

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Vogal não executivo

Outras Sociedades
Não exerce cargos em nenhuma outra Sociedade

2.12 Identificação dos membros do Conselho 
Fiscal / Incompatibilidades / Independência

O Conselho Fiscal, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do 
Contrato de Sociedade é composto por três membros efectivos e 
um suplente, eleitos em Assembleia Geral.

Compõem o elenco deste órgão os seguintes elementos:

•  Presidente
José Rodrigues de Jesus

•  Vogal Efectivo
António Monteiro de Magalhães

•  Vogal Efectivo
Joaquim Henrique de Almeida Pina Lopes

•  Vogal Suplente
Viriato Marques da Silva Arrojado

Em matéria de incompatibilidades, nenhum dos membros 
deste órgão está abrangido por qualquer das alíneas do n.º 1 do 
artigo 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais, pelo que 
se conclui não haver incompatibilidade no exercício das suas 
funções.

No que toca aos critérios de independência definidos no n.º 5 
do artigo 414.º do mesmo Código todos os elementos efectivos 
os respeitam na íntegra. Em relação ao Vogal Suplente, Viriato 
Marques da Silva Arrojado há apenas a referir que é colaborador 
da Vicaima Madeiras (SGPS), S.A., empresa detida Vicaima 
Finance-SGPS, Ltd a qual é accionista de referência da VIC 
(SGPS), S.A..

 
2.13 Qualificações profissionais dos membros 
do Conselho Fiscal / Actividades profissionais 
exercidas nos últimos cinco anos / Número de 
acções de que são titulares / Data da primeira 
designação / Data do termo do mandato

José Rodrigues de Jesus

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto.

É Revisor Oficial de Contas desde 1973.

Exerceu docência, inclusivamente como responsável, nas 
referidas cadeiras de Auditoria, de Tópicos Avançados de 
Contabilidade e de Projecto de Tese e nas cadeiras de Teoria Geral 
da Contabilidade, Teoria Geral da Contabilidade e Economia da 
Empresa, Contabilidade Geral, Contabilidade Aplicada, Análise 
de Balanços e Auditoria e Revisoria Contabilísticas, que integram 
a licenciatura em Economia, e, bem assim, foi responsável pela 
cadeira de Contabilidade Geral da licenciatura em Economia, 
pela cadeira de Teoria da Contabilidade da licenciatura em 
Gestão, pela cadeira de Auditoria das licenciaturas em Economia 
e em Gestão, pela cadeira de Análise Contabilística e Auditoria 
do mestrado em Ciências Empresariais e pelas cadeiras de 
Contabilidade Avançada e de Auditoria do MBA em Finanças.

Como economista tem realizado actividade de consulta e apoio 
nos domínios empresariais financeiro, contabilístico e fiscal, 
efectuado estudos diversos, sobretudo na área do investimento, 
da recuperação e liquidação, judicial e extrajudicial, de empresas 
e da avaliação de sociedades e de instituições e tem participado 
e participa em órgãos de fiscalização de institutos públicos e de 
sociedades – Soticre-Sociedade de Titularização de Créditos, 
S.A. e Germen-Moagem de Cereais, SA.



R E L AT Ó R I O  E  C O N TA S  .  2 0 0 8     265

É membro, desde 1975 e em representação da Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto, da Comissão de 
Normalização Contabilística, entidade que assegura, nos termos 
legais, o funcionamento e o aperfeiçoamento da normalização 
contabilística nacional.

Integra, desde 1989, a Comissão de Acompanhamento das 
Reprivatizações.

É membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, da Ordem 
dos Economistas e da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.

Não é detentor de quaisquer acções do Finibanco-Holding.

É Presidente do Conselho Fiscal desde 30 de Março de 2005, 
data em que foi eleito para o triénio 2005-2007 e foi reeleito para 
a mesma função, em 28 de Março de 2008, num mandato que 
terminará no final do exercício de 2010.

António Monteiro de Magalhães

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto.

É Revisor Oficial de Contas, com o n.º 179.

Foi Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores 
Oficias de Contas e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
mesma Ordem.

É membro da Comissão de Normalização Contabilística, em 
representação da Associação Comercial do Porto.

Foi docente na Universidade Portucalense, no curso de pós- 
-graduação “Recuperação de Empresas e Falência”.

Não é detentor de quaisquer acções do Finibanco-Holding.
 
Foi eleito Vogal Efectivo do Conselho Fiscal em 29 de Junho 

de 2007, altura em que este órgão criado no Finibanco-Holding, 
função que exerceu até ao fim do mandato em 31 de Dezembro 
de 2007 e foi eleito em 28 de Março de 2008 para a mesma 
função e para o triénio que terminará em 2010.

Joaquim henrique de Almeida Pina Lopes

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa, no Porto.

Exerce advocacia no escritório de advogados instalado na cidade 
da Maia, em parceria com outros colegas, o qual tem delegação 
em Vigo, Espanha, órgão de que é responsável.

É detentor de 220 acções do Finibanco-Holding, que se 
encontram em nome de sua filha menor, Maria Inês Pinho de 
Pina Lopes.

Foi eleito Vogal Efectivo do Conselho Fiscal em 29 de Junho de 
2007, altura em que este órgão foi criado no Finibanco-Holding, 
função que exerceu até ao fim do mandato em 31 de Dezembro 
de 2007, e foi eleito em 28 de Março de 2008 para a mesma 
função e para o triénio que terminará em 2010.

Viriato Marques da Silva Arrojado

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto.

Foi colaborador da empresa internacional Ernst & Whinney 
& Cia, onde atingiu o grau de Especialista Sénior Account de 
Auditoria e Consultadoria de Gestão.

É colaborador do Grupo Vicaima desde 1989.

Não é detentor de quaisquer acções do Finibanco-Holding.

Foi eleito Vogal Suplente do Conselho Fiscal em 29 de Junho 
de 2007, altura em que este órgão criado no Finibanco-Holding, 
função que exerceu até ao fim do mandato em 31 de Dezembro 
de 2007 e foi eleito em 28 de Março de 2008 para a mesma 
função e para o triénio que terminará em 2010.

2.14 Funções que os membros do Conselho 
Fiscal exercem em outras Sociedades, 
incluindo as do mesmo Grupo

José Rodrigues de Jesus

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal

Outras Sociedades
Pensõesgere-Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Ambar-Ideias no Papel, SA
Portgás-Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Calfor-Indústrias Metálicas, S.A.
Toupronto-Imobiliária, S.A.
Y2K-Imobiliária, S.A.
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Evitu-Imobiliária, S.A.
Quinta de Roriz-Vinhos, S.A.
Sidereus-Sistemas de Informação e Consultoria Informática, S.A.
Investrimónio-Promoção e Investimentos de Património, S.A.
Trimónio-Promoção Imobiliária, S.A.
Divinvest-Promoção Imobiliária, S.A.
Avenida 35-Imobiliária, S.A.
Porto Vivo
SRU-Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, S.A.
Jointinveste, SGPS, S.A.
Império Bonança-Companhia de Seguros, S.A.
Gastrade-Sociedade de Representações, Lda
Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, EM
Agência Portuguesa para o Investimento, EPE
Instituto de Seguros de Portugal

António Monteiro de Magalhães

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Vogal Efectivo do Conselho Fiscal
Finibanco Angola, S.A. – Vogal Efectivo do Conselho Fiscal
Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. – Representante do 
ROC Suplente

Outras Sociedades
António Magalhães & Carlos Santos-Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas – Sócio e Administrador

Joaquim henrique de Almeida Pina Lopes

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Vogal Efectivo do Conselho Fiscal

Outras Sociedades
Joaquim Farinha, Henrique Pina Lopes, Pedro Venâncio & 
Joaquim Rodrigues, Advogados – Sócio e responsável pela 
Delegação da mesma, em Vigo

Viriato Marques da Silva Arrojado

Sociedades do Grupo Finibanco
Finibanco, S.A. – Vogal Suplente do Conselho Fiscal
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Vogal 
Suplente do Conselho Fiscal

Outras Sociedades
Não exerce funções em órgãos sociais de outras quaisquer sociedades

2.15 a 2.18 Conselho Geral e de Supervisão / 
Comissões constituídas

Não aplicável.

2.19 Composição da Comissão de 
Remunerações / Membros que são também 
membros do órgão de administração – 
cônjuges, parentes e afins em linha recta, até 
ao 3.º grau, inclusive

A Comissão de Remunerações, eleita na Assembleia Geral de 
28 de Março de 2008, tem a seguinte composição:

• Presidente
VIC (S.G.P.S.), S.A.

• Vogal
Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A.

 
• Vogal

Fernando da Rocha e Costa

A VIC (S.G.P.S.), S.A., accionista maioritária do Finibanco-
Holding, tem sido representada neste órgão por Álvaro Pinho 
da Costa Leite, que também é Presidente, não executivo, do 
Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A.

A Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A., accionista 
do Finibanco-Holding, tem sido representada neste órgão por 
António Augusto de Pinho Soares de Almeida e nenhum dos dois 
é membro do órgão de administração do Finibanco-Holding.

O Vogal Fernando da Rocha e Costa é accionista e membro não 
executivo do Conselho de Administração do Finibanco-Holding.

2.20 Remuneração, individual ou colectiva 
do órgão de Administração / Prémios de 
desempenho

Apenas um dos Administradores executivos e os não executivos, com 
excepção de um deles e do Presidente do Conselho de Administração 
do Finibanco-Holding, auferiram remuneração pelo desempenho do 
seu cargo. Os restantes elementos foram remunerados pelo exercício 
das respectivas funções no Finibanco, S.A..

No exercício de 2008 os Administradores, em número de onze, no seu 
conjunto auferiram 1.642.085,92 euros de remuneração fixa e 286.892,90 
euros de remuneração variável, sendo que o Presidente da Comissão 
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Executiva auferiu 210.000,00 euros e 22.500,00, respectivamente.

Destes montantes, o Finibanco liquidou 1.507.085,92 euros de 
remunerações fixas e o Finibanco-Holding 135.000,00 euros. As 
remunerações variáveis foram todas pagas pelo Finibanco, S.A..

Os Administradores executivos, em número de cinco, auferiram 
1.070.983,48 euros de remuneração fixa e 222.258,74 euros de 
remuneração variável.

Os Administradores não executivos, os restantes seis, auferiram 
526.102,44 euros de remuneração fixa e 64.634,16 de remuneração 
variável. Dois deles são remunerados pelo Finibanco, S.A. em 
função do seu desempenho diário, nele e no Finibanco-Holding. 
Os restantes não executivos apenas auferem remuneração fixa.

O sistema de remuneração não contempla a atribuição de 
acções e ou opções sobre acções ou qualquer outro sistema de 
incentivos com acções.

O critério de atribuição das remunerações tem na sua base 
considerações sobre desempenho. Por esse facto é que os 
Administradores executivos não auferem vencimentos iguais, 
nem fixos nem variáveis.

As remunerações variáveis têm em conta os resultados de médio 
prazo, em particular os do exercício anterior, e o desempenho.

Os prémios anuais atribuídos aos Administradores estão, nos 
termos estatutários, limitados globalmente a dez por cento do 
lucro líquido do exercício. 

A Instituição não tem estabelecida a prática de atribuição de 
benefícios não pecuniários.

De igual modo, também a forma de participação nos lucros não 
está contemplada no sistema de retribuição.

Nunca foram pagas quaisquer indemnizações a ex-
Administradores executivos relativamente à cessação de funções 
durante o exercício. De resto, essa situação nunca se colocou.

Não existem no Grupo Finibanco regimes complementares de 
pensões ou de reforma antecipada para os Administradores.

 
Os Administradores são, como se disse, exclusivamente 

remunerados pelas funções que desempenham no Finibanco-
-Holding, SGPS S.A. ou no Finibanco, S.A., não auferindo 
qualquer espécie de compensação pelo eventual desempenho de 
igual cargo noutras Participadas do Grupo.

2.21 Indicação dos montantes cujo pagamento 
esteja previsto em caso de cessação de funções 
durante o mandato

Nem no Finibanco-Holding, nem em qualquer das Sociedades 
suas participadas estão previstas situações de pagamento 
de quaisquer montantes, no caso de cessação de funções de 
Administradores no decurso dos respectivos mandatos.

2.22 Política de comunicação
de irregularidades

Tendo em conta as recomendações formuladas pela CMVM 
sobre o governo das sociedades cotadas e o interesse em reforçar 
a atitude de cultura de responsabilidade, de cumprimento de 
normativos e de conduta profissional por parte dos colaboradores 
do Grupo Finibanco e ainda a possibilidade de detectar 
precocemente situações irregulares e de as resolver de forma 
célere, evitando assim consequências danosas para a Instituição, 
o Finibanco-Holding dispõe de um Sistema de Comunicação 
Interna de Irregularidades, que foi levado ao conhecimento de 
todos os colaboradores das suas Participadas, com as seguintes 
linhas gerais caracterizadoras:

• Complementaridade: comunicação de irregularidades quando 
aconteçam entre ciclos de auditoria ou de inspecções ou quando 
não seja possível detectá-las por esta via em tempo oportuno;

• Competência: o dever de comunicar as situações de que tenham ou 
tomem conhecimento, cumpre a todos os colaboradores do Grupo;

• Rigor: a comunicação deve ser rigorosa, assumindo contributo 
importante para a salvaguarda dos interesses e dos valores da 
Instituição;

• Conteúdo: deve descrever claramente a prática objecto de 
comunicação e indicar a causa da irregularidade, pelo que alegações 
vagas sobre factos ou sobre pessoas não serão de admitir;

• Identificação: a autenticidade e a responsabilização da 
comunicação exige a identificação do seu autor, não sendo 
assim admissíveis comunicações anónimas;

• Confidencialidade: garantida, sempre que solicitada, para não 
inibir a acção de quem comunica;

• Retaliação: ausência de tomada de quaisquer medidas sobre 
quem comunica;



268    f I N I b A N C O  .  h O L d I N g ,  S g P S  S . A .

Relatório sobre o Governo da Sociedade

• Recepção e Tratamento: identificação da pessoa e do órgão a 
quem deve ser dirigida a comunicação, prazo para a apresentar 
ao Conselho de Administração, com proposta de actuação ou 
de eventuais medidas a tomar para sanar as irregularidades;

• Destino: as comunicações serão destruídas de imediato, quando 
revelem falta de credibilidade, ou no prazo máximo de três 
meses quando delas não resultar qualquer procedimento legal 
ou disciplinar e manter-se-ão arquivadas, confidencialmente, 
até à conclusão dos processos, quando tal for o caso.

A política de comunicação de irregularidades vai ser objecto de 
revisão no exercício de 2009, de modo a torná-la mais descritiva, 
mais eficiente e mais operacional, e a levá-la ao conhecimento do 
Auditor Externo e ao Conselho Fiscal, de forma eficiente.

CAPÍTULO TRÊS
Informação

3.1 Estrutura de capital / Acções não 
admitidas à cotação / Categorias de acções 
– direitos e deveres e percentagem de capital 
de cada uma delas

Nos termos do Contrato de Sociedade, artigo 4.º, o capital social 
do Finibanco-Holding está dividido em acções do valor nominal 
de um euro cada, podendo a Sociedade emitir acções preferenciais, 
sem voto, ou outras acções preferenciais, remíveis ou não.

As acções são obrigatoriamente nominativas e são escriturais 
podendo, no entanto, ser concentradas em acções tituladas se a lei 
permitir e assim for deliberado pela Assembleia Geral.

Todas as acções do Finibanco-Holding, no momento em 
número de 115.000.000 (cento e quinze) milhões, estão admitidas 
à negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon.

O Contrato de Sociedade (artigo 9.º) prevê a possibilidade de, em 
futuros aumentos de capital, poderem ser emitidas acções que serão 
designadas por acções de categoria B, com respeito às quais não serão 
contados votos acima de dois por cento dos votos correspondentes à 
totalidade do capital social, quando emitidos por um só accionista, 
em nome próprio ou como representante de outro.

Para este efeito, verificando-se este caso, considerar-se-ão como tendo 
sido emitidas pelo mesmo accionista os votos que o forem por entidades 
que com ele estejam na mesma relação em que estão com o titular de 
uma participação qualificada as entidades referidas nas várias alíneas 
do número sete do artigo 13.º do Regulamento Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
298/92, de 31 de Dezembro, ou em disposição equivalente que, em sua 
substituição, venha a vigorar. 

O mesmo artigo 9.º, no n.º 3, dispõe que, quando vierem a ser 
emitidas acções de categoria B, as demais acções, ao tempo existentes 
e com respeito às quais não vigore a limitação supra citada, serão 
designadas por acções de categoria A.

Até ao momento, porém, a faculdade referida de emissão de 
acções de categoria B, que o Contrato de Sociedade prevê, nunca 
foi utilizada. Nestes termos, todas as acções que constituem o 
capital social da Sociedade dispõem dos mesmos direitos e 
deveres que lhes são consignados.

3.2 Participações qualificadas no capital 
social, calculadas nos termos do artigo 20.º 
do Código dos Valores Mobiliários

Nos termos do Regulamento n.º 05/2008 da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, passamos a referir os Accionistas que, em 
31.12.2008, detinham mais de 2% dos direitos de voto correspondentes 
ao capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A.:

(*) Conforme comunicação do accionista, após consideração das acções detidas indirectamente, a Banif-SGPS, S.A. detinha 9,695% 
dos direitos de votos, como segue:

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

VIC	(S.G.P.S.),	S.A.	 77.137.752	 67,076

Banif-SGPS,	S.A.	(*)	 11.119.874	 9,669

Vicaima	Madeiras	(S.G.P.S.),	SA	(**)	 8.483.160	 7,377

António	Luís	Alves	Ribeiro	de	Oliveira	 3.541.217	 3,079
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A Banif-SGPS, S.A. é dominada pela Rentipar Financeira SGPS, 
S.A. que, por sua vez, é detida maioritariamente pelo Senhor 
Comendador Horácio da Silva Roque, pelo que os referidos 
direitos de voto são igualmente imputáveis a esta entidade.

(**) Após consideração das acções detidas indirectamente, através 
das suas participadas, a Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA detinha, 
em 31 de Dezembro de 2008, 7,359% dos direitos de votos, como 
segue:

O Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite e esposa, detentores da 
sociedade APCL Financeira-S.G.P.S., SA, cuja participação, 
directa e indirecta, na VIC (S.G.P.S.), S.A. é de 71,53%, 

detinham, directa e indirectamente, uma participação qualificada 
no Finibanco-Holding, SGPS S.A. de 67,080%, como segue:

3.3 Identificação de accionistas titulares de 
direitos especiais e sua descrição

Nenhum dos accionistas do Finibanco-Holding, e designadamente 
o seu accionista maioritário, dispõe de quaisquer direitos especiais 
resultantes da sua posição accionista.

3.4 Eventuais restrições à transmissibilidade 
das acções / Cláusulas de consentimento 
para alienação, limitações à titularidade de 
acções

Não existem definidas restrições à transmissibilidade das acções, 
nem cláusulas de consentimento, para alienação, limitações à 
titularidade, ou outras.

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

Directamente	 11.119.874	 9,669

Indirectamente	 	

Através	do	BANIF	ACÇÕES	PORTUGAL	 24.086	 					0,021

Através	do	BANIF	PPA	 			5.075	 					0,004

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

Directamente	 8.440.059	 7,339
Indirectamente	(através	de	participada)	 22.524	 0,020

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

Directamente	 4.111	 0,004

Indirectamente	 	

Através	da	VIC	(S.G.P.S.),	S.A.,	a	qual	 77.137.752	 67,076

é	detida	maioritariamente	pela

APCL	Financeira-S.G.P.S.,	SA
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3.5 Acordos parassociais do conhecimento da 
Sociedade, que possam conduzir a restrições 
em matéria de transmissão de valores 
mobiliários ou de direitos de voto

Não existem acordos parassociais relativamente ao exercício dos 
direitos sociais, nem restrições à transmissibilidade de acções do 
Finibanco-Holding.

Também nada há estabelecido em matéria de restrição do 
exercício dos direitos de voto.

Nenhum dos accionistas detém quaisquer direitos especiais 
nesta área.
 

3.6 Regras aplicáveis à alteração dos Estatutos 
da Sociedade

O Contrato de Sociedade do Finibanco-Holding não contempla 
nenhuma regra para efeito de alteração dos estatutos.

3.7 Mecanismos de controlo previstos 
num eventual sistema de participação dos 
trabalhadores no capital, na medida em 
que os direitos de voto não sejam exercidos 
directamente por estes

O Contrato de Sociedade do Finibanco-Holding nada prevê 
nesta matéria e também nada sobre ela há regulamentado 
internamente sobre esta matéria.

3.8 Descrição da evolução da cotação das 
acções do emitente

Em complemento do que foi dito em capítulo próprio do 
Relatório de Gestão, merece aqui ainda sistematizar os dados que 
se seguem, relativamente às acções do Finibanco-Holding (FNB 
AM), respeitantes ao ano de 2008:

COTAÇÃO DE FECHO DA ACÇÃO 

Mínima	 2,34
Máxima	 4,70
Final	(em	31	de	Dezembro)	 2,35

VARIAÇÃO ANUAL

Cotações	de	fecho	 -	51,04%
Índice	PSI	20	 -	51,29%
Índice	PSI	Financials	 -	62,87%

LIQUIDEZ 

Quantidade	de	acções	transaccionadas		 11.180.534
(em	Bolsa,	no	ano)	

Quantidade	média	diária	(em	Bolsa)	 44.902
N.º	total	de	sessões	com	transacção	 249
N.º	total	de	sessões	no	ano	 249

RESULTADO POR ACÇÃO (valores em Euros) 

Lucro	líquido	por	acção	 -0,50
Valor	contabilístico	por	acção	 1,27

VALOR DE MERCADO (valores em Euros) 

Capitalização	bolsista	(final	do	ano)	 270.250.000,00

VOLATILIDADE

PSI	20	 33%
Acção	 38%

COEFICIENTE BETA	 0,43
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Releva-se ainda a comparação entre as cotações efectuadas e os acontecimentos registados na vida da Instituição, quanto a:

3.9 Descrição da política de dividendos 
adoptada / Valor do dividendo por acção 
distribuído nos três últimos exercícios

Nos termos do artigo 27.º dos Estatutos, os lucros do Finibanco-
Holding, SGPS S.A., terão o seguinte destino:

• Afectação a reserva legal, na percentagem que a lei impõe;

• Pagamento do dividendo prioritário que for devido às acções 
preferenciais que porventura a Sociedade haja emitido;

• O restante, para dividendo a todos os Accionistas, salvo se a 
Assembleia Geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, total 
ou parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou 
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da Sociedade.

A Sociedade poderá distribuir aos Accionistas adiantamentos 

sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as 
disposições legais aplicáveis.

O Finibanco-Holding, SGPS S.A., não tem acções preferenciais emitidas 
nem foram feitos adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício.

A política de dividendos do Grupo Finibanco consiste na consideração 
do lucro líquido consolidado como base de cálculo para o dividendo a 
distribuir, fixando-se depois o dividendo que cabe a cada acção.

Desde 1998, ano em que as acções do Finibanco foram admitidas à 
negociação na Bolsa de Valores, tem a Administração do Banco proposto 
à Assembleia Geral a distribuição aos Accionistas de pelo menos 35% 
dos resultados consolidados anuais, sob a forma de dividendos.

Nos exercícios de 2001 a 2004 o Finibanco-Holding distribuiu, 
a título de dividendo, o montante de 4 cêntimos por cada acção 
de valor nominal de 1 euro. 

dATA PERÍOdO COTAÇÃO dE   COTAÇÃO dE FECHO  COTAÇÃO dE FECHO  MÉdIA
  FECHO dO dIA dA SESSÃO dA SESSÃO PONdERAdA dAS
   ANTERIOR SEgUINTE COTAÇÕES dO MêS

08.02.2008	 Anuais	2007	 3,23	 3,29	 3,17	 3,14
	 (Press	Release)	

12.03.2008	 Anuais	2007	 2,84	 2,85	 2,83	 2,99
	 (Proposta	AG)	

05.05.2008	 1.º	Trim.	2008	 4,08	 4,09	 4,07	 3,97

25.07.2008	 1.º	Sem.	2008	 3,09	 3,00	 3,04	 3,13
	 (Press	Release)	

29.08.2008	 1.º	Sem.	2008	 2,84	 2,84	 2,87	 2,88

03.11.2008	 3.º	Trim.	2008	 3,31	 3,37	 3,31	 3,01

a) Prestação de contas

dATA APROVAÇÃO EM ASS. gERAl  COTAÇÃO dE   COTAÇÃO dE FECHO  COTAÇÃO dE FECHO  MÉdIA
E PUBlICAÇÃO dO ANÚNCIO  FECHO dO dIA dA SESSÃO dA SESSÃO PONdERAdA dAS
   ANTERIOR SEgUINTE COTAÇÕES dO MêS

28.03.2008	 	 2,88	 2,84	 3,11	 2,99

b) Pagamento de dividendos
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No exercício de 2000, quando as acções tinham o valor nominal de 
1.000$00 (cerca de 4,99 euros), o dividendo distribuído foi de 40$0964 
(20 cêntimos). Em termos percentuais, o dividendo distribuído neste e 
nos restantes exercícios representava 4% do valor nominal das acções. 

No exercício de 2005 foi proposta à Assembleia Geral e foi 
aprovada a distribuição de um dividendo que representa 6% do 
valor nominal das acções e no de 2006 um dividendo equivalente 
a 7,5% do referido valor nominal.

 Relativamente ao exercício de 2007 a Assembleia Geral 
aprovou a distribuição de um dividendo de 8,5 cêntimos, que 
corresponde a 8,5% do valor nominal das acções.

3.10 Planos de atribuição de acções, planos de 
atribuição de opções de aquisição de acções

Não existem no Finibanco-Holding, como também não existiam 
no Finibanco, SA que lhe deu origem, planos de atribuição de 
acções nem planos de opções de aquisição de acções.

No Contrato Social também nada consta quanto a esta matéria.

3.11 Negócios e operações realizados entre 
a Sociedade e membros dos órgãos sociais, 
titulares de participações qualificadas ou 
sociedades em relação de domínio 
ou de grupo

Para além daqueles que se inserem na actividade normal do 
Finibanco-Holding e das suas Participadas, feitas em condições 
normais do mercado, nada há a referir quanto a negócios e a 
operações realizadas no exercício a que nos reportamos, entre as 
sociedades que compõem o Grupo.

Também nada se registou, que mereça referência, quanto a 
negócios em que pudessem estar envolvidos membros dos órgãos de 
administração e fiscalização ou titulares de participações qualificadas.

3.12 Gabinete de Apoio ao Investidor

O Finibanco possui, formal e materialmente constituído, desde o 
último trimestre de 2000, um Gabinete de Apoio ao Investidor, 
que depende directamente do seu Conselho de Administração e 
tem as seguintes funções:

• Prestar todo o apoio que lhe seja solicitado pelos Accionistas;
• Salvaguardar, nos contactos que tiver com estes, o princípio 
da igualdade;
• Prevenir as assimetrias no acesso à informação por parte dos 
investidores;
• Centralizar todas as questões formuladas pelos investidores e 
delas dar conhecimento superior, sempre que necessário;
• Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos;
• Difundir informação junto da CMVM e do mercado, sempre 
que esta se mostre obrigatória, aconselhável ou conveniente;
• Zelar pelos direitos dos investidores, expressos em 
regulamentação própria da CMVM.

Genericamente, o Gabinete disponibiliza à CMVM, à Bolsa 
de Valores, à comunicação social e aos interessados que se lhe 
dirijam, informações com carácter relevante, resultados periódicos, 
relatórios e contas, e outros factos de menor relevância.

O acesso ao Gabinete de Apoio ao Investidor, na pessoa de 
Cristina Rocha, pode processar-se através do endereço www.
finibanco.pt da banca telefónica 800 210 211, do telefone 220 
004 500 e do e-mail crocha@finibanco.pt, para além do endereço 
postal: Finibanco-Holding, SGPS S.A., Gabinete de Apoio ao 
Investidor, Rua de Júlio Dinis, 158 – 8.º, 4050-318 Porto.

3.13 Remuneração anual do Auditor e outras 
pessoas singulares ou colectivas pertencentes 
à mesma rede

Os montantes, com IVA incluído, pagos no exercício de 2008, aos 
revisores oficiais de contas e aos auditores pelo trabalho desenvolvido 
junto do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e das suas Participadas, 
encontram-se sistematizados nos seguintes quadros:

dESCRIÇÃO TOTAl %

Serviços	de	revisão	legal	de	contas	 334.838,23	 94,88

Outros	serviços	de	garantia	de	fiabilidade	 18.084,00	 5,12

TOTAl 352.922,23 100

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS-SROC, SA
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Os outros serviços de garantia de fiabilidade correspondem 
a trabalhos realizados para preparação dos relatórios sobre 
provisões económicas e sistemas de controlo interno, em 
cumprimento do requerido pelo Banco de Portugal. Incluem 
também procedimentos de revisão no âmbito da operação de 

securitização realizada no exercício.

Dos valores supra referidos, 202.384,13 euros reportam-se à 
Revisão Legal de Contas do exercício de 2007.

dESCRIÇÃO TOTAl %

Serviços	de	consultoria	fiscal	 25.168,00	 23,77

Outros	serviços	que	não	revisão	legal	de	contas	 80.731,02	 76,23

TOTAl 105.899,02 100

  

ERNST & YOUNG, SA

dESCRIÇÃO TOTAl %

Serviços	de	consultoria	fiscal	 605,00	 100

TOTAl 605,00 100

ERNST & YOUNG. LIMITADA

dESCRIÇÃO TOTAl %

Serviços	de	revisão	legal	de	contas	 8.835,44	 100

TOTAl 8.835,44 100

PEDRO TRAVASSOS & ASSOCIADOS, SROC

dESCRIÇÃO TOTAl %

Serviços	de	revisão	legal	de	contas	 4.359,63	 100

TOTAl 4.359,63 100

CARLOS AIRES, AMADEU COSTA LIMA & ASSOCIADOS

dESCRIÇÃO TOTAl %

Serviços	de	revisão	legal	de	contas	 2.458,20	 100

TOTAl 2.458,20 100

BORDA RODRIGUES E ASSOCIADO, SROC
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A Ernst & Young tem estabelecido um sistema de controlo interno e 
monitorização das políticas definidas em matéria de independência, 
as quais têm em linha de conta as normas de independência vigentes 
a nível nacional e internacional, as ameaças à independência e as 
respectivas salvaguardas. Na política estabelecida estão contidos os 
serviços proibidos, pelo impacto que podem ter na independência 
do auditor. A divulgação destas políticas é efectuada via intranet a 
todos os colaboradores da rede da Ernst & Young. 

A monitorização do cumprimento das referidas políticas a 
nível mundial é processada através de uma aplicação na intranet, 
denominada “Ernst & Young Global Independence System-GIS”. 
Cada sócio, gerente e colaborador profissional atesta formalmente 
o seu conhecimento e o cumprimento das referidas políticas bem 
como as alterações que lhe são introduzidas. Periodicamente a 
Ernst & Young efectua acções de formação obrigatórias sobre as 
referidas políticas.

Em concreto, o sistema de controlo interno da Ernst & Young 
incorpora, designadamente, os seguintes mecanismos:

• Disponibilidade na intranet da lista actualizada de clientes 
de interesse público do mecanismo de aprovação prévia pelo 
Partner responsável de potenciais propostas de prestação de 
serviços adicionais a clientes de auditoria;

• Proibição de detenção de interesses financeiros em relação 
aos clientes de auditoria, aplicável aos sócios e membros da 
equipa da Ernst & Young. Esta proibição aplica-se também aos 
cônjuges e filhos menores dos mesmos;

• Testes de conformidade ao cumprimento das políticas e 
procedimentos sobre independência, no âmbito do programa 
internacional de controlo de qualidade.

Especificamente, os serviços de consultoria fiscal prestados 
ao Grupo Finibanco englobaram a assistência em matérias 
relacionadas com assuntos fiscais os quais são permitidos, tendo 
em conta o disposto na 8.ª Directiva. 

Seguindo a política estabelecida na prestação destes serviços, 
foi assegurado que não foram tomadas decisões, nem participação 
na tomada de decisões, em nome da Finibanco-Holding, SGPS 
S.A. ou de qualquer das suas filiais em matérias fiscais ou outras.

Porto, 20 Março 2009

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.
      Conselho de Administração

Álvaro Pinho da Costa Leite

Humberto da Costa Leite

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

Arlindo da Costa Leite

Armando Esteves

Artur de Jesus Marques

Carlos Manuel Marques Martins

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Fernando da Rocha e Costa

Joaquim Mendes Cardoso

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida
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Temos uma 
rede de mais 
de 200 Promotores 
de Negócio, 
presentes em 
todo o País e uma 
banca telefónica, 
disponível 24 
sobre 24 horas. 
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Certificação Legal das Contas 
e Relatório de Auditoria

Introdução

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação 
Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação 
financeira contida no Relatório de gestão e nas demonstrações 
financeiras anexas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, 
do Finibanco – Holding, SGPS S.A., as quais compreendem: o 
Balanço em 31 de Dezembro de 2008, (que evidencia um total de 
271.020 milhares de euros e um total de capital próprio de 102.681 
milhares de euros, incluindo um resultado líquido negativo de 53.239 
milhares de euros), a Demonstração de Resultados, a Demonstração 
da Variação nos Capitais Próprios e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa do exercício findo naquela data e as correspondentes Notas.

Responsabilidades 

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração:

a) a preparação de demonstrações financeiras que apresentem 
de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da 
Sociedade, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa;
b) a informação financeira histórica, que seja preparada de 
acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e 
que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, 
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários;
c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados;
d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado;  e
e) a informação de qualquer facto relevante que tenha 
influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação 
financeira contida nos documentos de prestação de contas acima 
referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores 
Mobiliários competindo-nos emitir um relatório profissional e 
independente baseado no nosso exame.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas 
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e 
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável 
sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

· a verificação, numa base de amostragem, do suporte 

das quantias e divulgações constantes das demonstrações 
financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e 
critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas 
na sua preparação;
· a apreciação sobre se são adequadas as politica contabilísticas 
adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as 
circunstâncias;
· a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;
· a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a 
apresentação das demonstrações financeiras; e
· a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva e lícita.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concorrência 
da informação financeira constante do relatório de gestão com os 
restantes documentos de prestação de contas.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base 
aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras 
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os 
aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do 
Finibanco – Holding, SGPS, S.A. em 31 de Dezembro de 2008, 
o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício 
findo naquela data, em conformidade com as Normas de 
Contabilidade Ajustadas tal como definidas no Aviso 1/2005 do 
Banco de Portugal, e a informação nelas constantes é completa, 
verdadeira, actual, objectiva e lícita.

Ênfase

8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos 
a atenção para o seguinte:

A Sociedade registou um resultado negativo de 53.239 milhares de 
euros, o qual reflecte as perdas potenciais da sua carteira de acções 
classificada como activos financeiros disponíveis para venda (Nota 5), 
que foram reconhecidas na respectiva Conta de Resultados, tendo 
por base as cotações a 31 de Dezembro de 2008. Consequentemente, 
conforme referido no capítulo 2.9.1 do Relatório de Gestão, o rácio 
de solvabilidade consolidado em 31 de Dezembro de 2008 era de 
7,3% inferior ao mínimo regulamentar de 8%, não obstante o rácio de 
solvabilidade individual do Finibanco, S.A. ser de 9,9%. Na próxima 
Assembleia Geral será analisada e votada a proposta do Conselho de 
Administração, aprovada em 20 de Março de 2009, para permitir o 
aumento de capital até 200 milhões de euros e os accionistas da APCL 
Financeira, SGPS, S.A. assumiram formalmente o compromisso de 

Certificação Legal e Relatório de Auditoria
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Certificação Legal e Relatório 
de Auditoria das Contas Consolidadas

Introdução

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação 
Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação 
financeira contida no Relatório de gestão e nas demonstrações 
financeiras consolidadas anexas do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2008, do Finibanco – Holding, SGPS S.A., as 
quais compreendem: o Balanço Consolidado em 31 de Dezembro 
de 2008, (que evidencia um total de 3.082.556 milhares de euros 
e um total de capital próprio de 145.982 milhares de euros, 
incluindo um resultado líquido negativo do exercício de 57.545 
milhares de euros), a Demonstração Consolidada de Resultados, 
a Demonstração da Variação nos Capitais Próprios Consolidados 
e a Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados do exercício 
findo naquela data e as correspondentes Notas.

Responsabilidades 

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração:

a) a preparação de demonstrações financeiras consolidadas que 
apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira 
do conjunto das entidades incluídas na consolidação, o resultado 
consolidado das suas operações e os fluxos de caixa consolidados;
b) a informação financeira histórica, que seja preparada de 
acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e 
que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, 
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários;
c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados;
d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e 

e) a informação de qualquer facto relevante que tenha 
influenciado a sua actividade do conjunto das entidades incluídas 
na consolidação, a sua posição financeira ou resultados.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação 
financeira contida nos documentos de prestação de contas acima 
referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores 
Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e 
independente baseado no nosso exame.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as 
Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau 
de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras 
consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. 
Para tanto o referido exame incluiu:

· a verificação de as demonstrações financeiras das sociedades 
incluídas na consolidação terem sido apropriadamente 
examinadas e, para os casos em que o não tenham sido, a 
verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias 
e divulgações nelas constantes e a avaliação das estimativas, 
baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração utilizadas na sua preparação;
· a verificação das operações de consolidação e da aplicação do 
método da equivalência patrimonial;
· a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas 
adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as 
circunstâncias; 

proporcionar à sua subsidiária VIC SGPS, S.A. (principal accionista 
do Finibanco – Holding, SGPS, S.A.), os meios adequados à 
participação no próximo aumento de capital.

Lisboa, 14 de Abril de 2009

Ernest & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (nº 178)
Registada na CMVM com o nº 9011
RePReSentAdA PoR:

João Carlos Miguel Alves (RoC nº 896)
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Certificação Legal e Relatório de Auditoria

· a verificação da aplicabilidade do príncipio da continuidade; 
· a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a 
apresentação das demonstrações financeiras; e
· a apreciação se a informação financeira consolidada é completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concorrência 
da informação financeira consolidada constante do relatório de 
gestão com os restantes documentos de prestação de contas.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base 
aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras 
consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em 
todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira 
consolidada do Finibanco – Holding, SGPS, S.A. em 31 de 
Dezembro de 2008, o resultado consolidado das suas operações e 
os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela data, em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas 
constantes é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

Ênfase

8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos 
a atenção para o seguinte:

Conforme evidenciado na Nota 47 às demonstrações financeiras 
consolidadas, o resultado consolidado negativo do exercício, no 
montante de 57.545 milhares de euros, é essencialmente proveniente 

do resultado negativo registado nas demonstrações financeiras 
individuais do Finibanco – Holding, SGPS, S.A., o qual reflecte as 
perdas potenciais da sua carteira de acções classificada como activos 
financeiros disponíveis para venda (Nota 7), e que foram reconhecidas 
na Conta de Resultados, tendo por base as cotações a 31 de Dezembro 
de 2008. Consequentemente, conforme referido no capítulo 2.9.1 do 
Relatório de Gestão, o rácio de solvabilidade consolidado em 31 de 
Dezembro de 2008 era de 7,3%, inferior ao mínimo regulamentar de 
8%, não obstante o rácio de solvabilidade individual do Finibanco, 
S.A. ser de 9,9%. Na próxima Assembleia Geral será analisada e 
votada a proposta do Conselho de Administração, aprovada em 20 de 
Março de 2009, para permitir o aumento de capital até 200 milhões 
de euros e os accionistas da APCL Financeira, SGPS, S.A. assumiram 
formalmente o compromisso de proporcionar à sua subsidiária VIC 
SGPS, S.A. (principal accionista do Finibanco – Holding, SGPS, 
S.A.), os meios mais adequados à participação no próximo aumento 
de capital.

Lisboa, 14 de Abril de 2009

Ernest & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (nº 178)
Registada na CMVM com o nº 9011
RePReSentAdA PoR:

João Carlos Miguel Alves (RoC nº 896)
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Excelentíssimos Senhores Accionistas de

Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal de Finibanco-Holding, SGPS S.A. vem apresentar o 
relatório da sua actividade no exercício de dois mil e oito, bem como o parecer sobre os documentos de prestação de contas individuais 
e consolidadas relativos àquele ano, incluindo o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, 
relativos àquele exercício e apresentados pelo Conselho de Administração e ainda sobre o desempenho da Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas. 

O Conselho Fiscal reuniu assiduamente, pelo menos mensalmente, e acompanhou a evolução da Instituição, nomeadamente através 
dos contactos com o Conselho de Administração da Sociedade e os seus membros e com os principais responsáveis pelos Serviços, de 
quem recebeu todas as informações que se tornaram necessárias. Com efeito, periodicamente foram disponibilizados Mapas Financeiros, 
através dos quais foi possível tomar conhecimento das variações patrimoniais ocorridas.

No seu desempenho, o Conselho Fiscal procedeu também às verificações que por lei lhe estão conferidas, não lhe tendo sido criados 
quaisquer constrangimentos, o que realça com satisfação.

De igual modo, este órgão acompanhou a actividade desenvolvida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que avalia muito 
positivamente, tendo, desta forma, igualmente obtido elementos úteis ao desenvolvimento das suas funções de fiscalização.

O Conselho Fiscal elaborou, ainda, o parecer previsto no Aviso nº 5 de 2008 do Banco de Portugal, acerca do Sistema de Controlo 
Interno, em articulação com a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e com o Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal analisou os documentos de prestação de contas e a certificação legal das contas individuais e a certificação legal das 
contas consolidadas, emitidas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sem reservas, havendo uma ênfase em cada uma daquelas 
certificações.

Nos termos do artigo 245º, número 1, alínea c) do Código dos Valores Mobiliários, os membros do Conselho Fiscal declaram que, 
tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do relatório e contas consolidado de 2008 foi elaborada em conformidade 
com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e 
dos resultados do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, e que o relatório de gestão 
expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição de Finibanco-Holding, SGPS S.A e das empresas incluídas no 
perímetro de consolidação, e contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam.

Em face do que precede, o Conselho Fiscal é de opinião que merecem aprovação os citados documentos de prestação de contas 
apresentados pelo Conselho de Administração.

Porto, 16 de Abril de 2009

O Conselho Fiscal

José Rodrigues de Jesus
Presidente

António Monteiro de Magalhães

Joaquim Henrique de Almeida Pina Lopes

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
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Informação sobre as Participações 
dos Membros dos Órgãos 
de Administração e de Fiscalização

Nos termos e para os efeitos do art.º 447.º do Código das 
Sociedades Comerciais, informam-se as posições detidas pelos 
Membros dos Órgãos Sociais e operações efectuadas no ano de 
2008:

Accionista/Membro de Órgãos Sociais:

Álvaro Pinho da Costa leite
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 3.708
Obrigações “FNB Índices 06/08” 200
Obrigações “FNB Dezembro 07/17” 200

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 3.708
Obrigações “FNB Dezembro 07/17” 200

Movimentos durante o ano de 2008
Amortização de 200 Obrigações “FNB Índices 06/08”, 
em 03/03/2008, a 50 euros cada.

(Cônjuge) Maria Augusta Resende da Costa leite
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 403
 
Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 403

Armando Esteves
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 395.000

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 245.000

Movimentos durante o ano de 2008
Venda de 9.963 acções Finibanco-Holding, 
em 10/04/2008, a 3,9922 euros cada.
Venda de 15.037 acções Finibanco-Holding, 
em 15/04/2008, a 4,0011 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 23/04/2008, a 4,0500 euros cada.
Venda de 77 acções Finibanco-Holding, e
m 30/04/2008, a 4,0300 euros cada.
Venda de 4.923 acções Finibanco-Holding, 

Anexos 

em 02/05/2008, a 4,0200 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 05/05/2008, a 4,0486 euros cada.
Venda de 1.611 acções Finibanco-Holding, 
em 07/05/2008, a 4,0900 euros cada.
Venda de 3.389 acções Finibanco-Holding, 
em 08/05/2008, a 4,0900 euros cada.
Venda de 15.000 acções Finibanco-Holding, 
em 22/08/2008, a 2,9833 euros cada.
Venda de 650 acções Finibanco-Holding, 
em 05/09/2008, a 2,9600 euros cada.
Venda de 4.350 acções Finibanco-Holding, 
em 08/09/2008, a 2,9600 euros cada.
Venda de 10.000 acções Finibanco-Holding, 
em 09/09/2008, a 2,9900 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 11/09/2008, a 2,9800 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 12/09/2008, a 2,9900 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 15/09/2008, a 2,9800 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 16/09/2008, a 3,0569 euros cada.
Venda de 10.000 acções Finibanco-Holding, 
em 17/09/2008, a 3,0800 euros cada.
Venda de 10.000 acções Finibanco-Holding, 
em 19/09/2008, a 3,1200 euros cada.
Venda de 10.000 acções Finibanco-Holding, 
em 22/09/2008, a 3,2350 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 25/09/2008, a 3,4800 euros cada.
Venda de 3.974 acções Finibanco-Holding, 
em 29/09/2008, a 3,4800 euros cada.
Venda de 6.026 acções Finibanco-Holding, 
em 03/10/2008, a 3,5100 euros cada.
Venda de 45 acções Finibanco-Holding, 
em 08/10/2008, a 3,4500 euros cada.
Venda de 1.955 acções Finibanco-Holding, 
em 13/10/2008, a 3,3400 euros cada.
Venda de 3.000 acções Finibanco-Holding, 
em 14/10/2008, a 3,5900 euros cada.
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, 
em 20/10/2008, a 3,5720 euros cada.

daniel Bessa Fernandes Coelho
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 2.877
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Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 2.877

Jorge Manuel Matos Tavares Almeida
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 11.517

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 11.517

António luís Alves Ribeiro de Oliveira
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 3.541.217

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 3.541.217

Arlindo da Costa leite
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 1.234
Obrigações “FNB Super Cabaz Europeu 05/11”   1.600
Obrigações “FNB Dezembro 07/17” 1.600
Obrigações “FNB Índices Estratégicos 07/15 – 2ª Série”  500
Obrigações “FNB Grandes Empresas 07/15 – 2ª Série”  500
Obrigações “FNB Índices 06/08” 1.000

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 1.234
Obrigações “FNB Super Cabaz Europeu 05/11”  1.600
Obrigações “FNB Dezembro 07/17” 1.600
Obrigações “FNB Índices Estratégicos 07/15 – 2.ª Série”  500
Obrigações “FNB Grandes Empresas 07/15 – 2.ª Série”  500

Movimentos durante o ano de 2008
Amortização de 1.000 Obrigações “FNB Índices 06/08”, em 
03/03/2008, a 50 euros cada.

Carlos Manuel Marques Martins
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 11.000

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 11.000

Fernando da Rocha e Costa
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 1.150.000
Obrigações “FNB Varfix” 5.000.000

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 1.150.000

Movimentos durante o ano de 2008
Amortização de 5.000.000 Obrigações “FNB Varfix”, em 
08/12/2008, a 0,01 euros cada. 

Joaquim Mendes Cardoso
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 3.240

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 3.240

Joaquim Henrique de Almeida Pina lopes
Posição em 31-12-2007
Acções Finibanco-Holding 220

Posição em 31-12-2008
Acções Finibanco-Holding 220
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Lista de Titulares de Participações Qualificadas

* Conforme comunicação do accionista, após consideração das acções detidas indirectamente, a Banif- SGPS, S.A. deti-
nha 9,695% dos direitos de votos, como segue:

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

Directamente 11.119.874 9,669

Indirectamente

Através do BANIF ACÇÕES PORTUGAL 24.086      0,021

Através do BANIF PPA    5.075      0,004

Nos termos do Regulamento n.º 05/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, passamos a referir os Accionistas que, 
em 31.12.2008, detinham mais de 2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A.:

A Banif-SGPS, S.A. é dominada pela Rentipar Financeira SGPS, S.A. que, por sua vez, é detida maioritariamente pelo Senhor 
Comendador Horácio da Silva Roque, pelo que os referidos direitos de voto são igualmente imputáveis a esta entidade.

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

Directamente 8.440.059 7,339

Indirectamente (através de participada) 22.524 0,020

** Após consideração das acções detidas indirectamente, através das suas participadas, a Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA detinha, em 31 de Dezembro de 2008, 7,359% dos direitos de votos, como segue:

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

VIC (S.G.P.S.), S.A. 77.137.752 67,076

Banif-SGPS, S.A. (*) 11.119.874 9,669

Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA (**) 8.483.160 7,377

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira 3.541.217 3,079
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O Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite e esposa, detentores da sociedade APCL Financeira-S.G.P.S., S.A., cuja participação, directa e 
indirecta, na VIC (S.G.P.S.), S.A. é de 71,53%, detinham, directa e indirectamente, uma participação qualificada no Finibanco-Holding, 
SGPS S.A. de 67,080%, como segue:

ACCIONISTA N.º ACÇÕES % dE dIREITOS dE VOTO

Directamente 4.111 0,004

Indirectamente  

Através da VIC (S.G.P.S.), S.A., a qual é detida 77.137.752 67,076
maioritariamente pela APCL Financeira-S.G.P.S., SA

Factos Relevantes Após o Termo do Exercício
Para efeitos da alínea b) do n.º 5 do artigo 66.º do Código das 
Sociedades Comerciais, informa-se que não se verificaram eventos 
subsequentes à data do balanço que, de acordo com o disposto 
na “IAS 10-Acontecimentos após a data de balanço” implicassem 
ajustamentos ou divulgações nas demonstrações financeiras.

Acções Próprias Detidas em 31.12.2008
Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do artigo 66.º do Código das 
Sociedades Comerciais, informa-se que o Finibanco-Holding, 
SGPS S.A., em 31.12.2008, não detinha ou fez qualquer 
movimento sobre acções próprias.

Nenhuma das sociedades dependentes, nos termos definidos no artigo 
486.º do Código das Sociedades Comerciais, detinha ou fez qualquer 
movimento sobre acções do Finibanco-Holding, SGPS S.A..

Autorizações Concedidas a Negócios Entre 
a Sociedade e os seus Administradores
Para os efeitos previstos na alínea e) do n.º 5 do artigo 66.º do Código 
das Sociedades Comerciais, conjugado com o n.º 4 do artigo 397.º do 
mesmo Código, informa-se que esta Instituição não regista situações 
de concessão de crédito aos seus administradores ou a sociedades que 
com eles estejam em relação de domínio ou de grupo, para além de 
acto compreendido no comércio, nem consequentemente nenhuma 
vantagem aos mesmos foi concedida por tal motivo.



O desenvolvimento 
do negócio do Grupo 
Finibanco apoia-se 
numa rede de Agências 
e Delegações dispersos 
por todo o país, de duas 
sucursais financeiras 
exteriores, de um Banco 
em Angola e de um 
conjunto de sociedades 
instrumentais que cobrem as 
mais diversas actividades.
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Rede de Agências

Agência

Abóboda

Abrantes

Abraveses

Águeda

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcântara

Alfandanga

Algés

Alhandra

Aliados

Almada

Alpendurada

Alverca

Amadora

Amadora II

Amarante

Anadia

Antas

Aradas

Arcos de Valdevez

Areosa

Arões

Arouca

Arrancada do Vouga

Arruda dos Vinhos

Árvore

Aveiro

barcelos

barreiro

beja

benavente

benedita

benfica

berna

bessa

braga - Campo da Vinha

bragança Sé

Morada

Estrada Nacional 249, nº.4, Edíficio Costa - Abóboda

Av. dom Manuel I, Lote 2, Loja dta.

Av. Tenente Coronel Silva Simões, Lote 1, R/C, nº 201

Rua Comandante Pinho freitas, nº. 42

Av. Napoleão Luís ferreira Leão, nº. 16, R/C

Rua António Aleixo, nº.28 - Caliços

Rua Prior do Crato, nº 1

Estrada Nacional 125 - Cruz da fuzeta

Rua damião de góis, nº. 22 R/C dto.

Av. Afonso de Albuquerque, nº.40/40A

Av. dos Aliados, nº. 66/80

Praça do Comércio, nº. 7 A/b/C, R/C

Edifício Memorial, Lote f-2, bloco A, nº. 8, R/C

Praceta Salgueiro Maia, nº 1 - Sub Cave dta.

Av. Conde Castro guimarães, LY2 - Lote 26 - Loja b

Estrada da Serra da Mira, nº. 20-A

Av. 1º Maio, Clube Residencial da Madalena, Lote 15, Lojas 7 e 8

Edifício Lages, Lote 4, fracção b/d - Malaposta

Rua Silva Tapada, nº. 122

Largo Acácio Rosa, nº. 24 - Verdemilho

Rua fernando de freitas, Lote b4, Cave, nº 79

Travessa heróis da Pátria, nº 10

Campo de Arca, R/C

Av. 25 de Abril, Lt 1 - b - Alto da Estrada

Rua Conselheiro Rodrigues bastos - Arrancada do Vouga

Urbanização São Lazaro, Lote A 1, R/C Esq.

Rua Estrada Velha, nº. 790 - L.Areia - Árvore

Rua dr. Alberto Souto, nº. 36  

Largo Campo 5 de Outubro, nº 278-282 - Centro Comercial do Terço

Urb. Quinta dos Loios, Rua A, nº. 3-b

Rua do Canal, nº. 8  

Praça duarte Lopes, 18 e 19

Avenida Padre Inácio Antunes, nº 24

Av. Colégio Militar, nº.5 A-C, R/C

Av. berna, nº.10

Rua o Primeiro de Janeiro, 462 e 466

Praça Conde de Agrolongo, nº. 182  

Av. Sá Carneiro, 197

Código Postal

2785-035 São domingos de Rana

2200-494 Abrantes

3515-150 Viseu

3750-172 Águeda

3850-101 Albergaria-a-Velha

8200-044 Albufeira

1350-259 Lisboa

8700-061 Moncarapacho

1400-089 Algés

2600-405 Alhandra

4050-065 Porto

2800-051 Almada

4575-032 Marco de Canaveses

2615-157 Alverca

2720-119 Amadora

2700-786 Amadora

4600-012 Amarante

3780-294 Anadia

4200-500 Porto

3810-604 Aveiro

4970-446 Arcos de Valdevez

4435-281 Rio Tinto

3730-003 Vale de Cambra

4540-102 Arouca

3750-805 Valongo do Vouga

2630-192 Arruda dos Vinhos

4480-107 Árvore

3800-148 Aveiro

4750-274 barcelos

2835-342 Lavradio

7800-483 beja

2130-036 benavente

2475-102 benedita

1500-179 Lisboa

1050-040 Lisboa

4100-365 Porto

4700-312 braga

5300-252 bragança

214 480 650

241 330 370

232 430 510

234 610 700

234 520 620

289 540 000

213 931 070

289 790 250

213 008 090

219 518 400

223 394 530

212 729 240

255 618 170

219 938 300

214 998 920

214 929 840

255 410 440

231 510 900

225 073 770

234 379 950

258 510 000

229 774 190

256 400 100

256 940 170

234 630 970

263 979 090

252 240 480

234 377 340

253 808 390

212 099 340

284 310 660

263 518 110

262 925 520

217 110 710

217 902 800

225 431 350

253 609 300

273 300 030

Fax

214 480 651

241 330 371

232 430 511

234 610 701

234 520 621

289 540 001

213 931 071

289 790 251

213 008 091

219 518 401

223 394 531

212 729 241

255 618 171

219 938 301

214 998 921

214 929 841

255 410 441

231 510 901

225 073 771

234 379 951

258 510 001

229 774 191

256 400 101

256 940 171

234 630 971

263 979 091

252 240 481

234 377 341

253 808 391

212 099 341

284 310 661

263 518 111

262 925 521

217 110 711

217 902 801

225 431 351

253 609 301

273 300 031

Telefone
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Agência

Cacém

Caldas da Rainha

Caldas das Taipas

Caminha

Canidelo

Cantanhede

Carcavelos

Cartaxo

Cascais

Castanheira do Ribatejo

Castelo branco

Castêlo da Maia

Ceira

Celas

Celeirós

Chaves

Coimbra

Columbano bordalo Pinheiro

Corroios

Covas

Cucujães

duque de Ávila

Ermesinde

Espinho

Esposende

Estarreja

Évora

fafe

fajões

famalicão

faro

fátima

febres

felgueiras

fermentelos

ferrara Plaza

Código Postal

2735-296 Agualva-Cacém

2500-218 Caldas da Rainha

4850-193 Caldas das Taipas

4910-604 Vilarelho

4400-710 Vila Nova de gaia

3060-130 Cantanhede

2775-562 Carcavelos

2070-162 Cartaxo

2750-512 Cascais

2600-679 Castanheira do Ribatejo

6000-083 Castelo branco

4475-401 gemude

3030-853 Ceira

3000-072 Coimbra

4705-732 Celeirós

5400-355 Chaves

3000-226 Coimbra

1070-167 Lisboa

2855-099 Corroios

4810-517 guimarães

3720-664 Vila de Cucujães

1000-139 Lisboa

4445-636 Ermesinde

4500-308 Espinho

4740-248 Esposende

3870-367 Estarreja

7000-930 Évora

4820-253 fafe

3700-736 fajões

4760-153 Vila Nova famalicão

8000-076 faro

2495-412 fátima

3060-318 febres

4610-102 felgueiras

3750-437 fermentelos

4590-073 Paços de ferreira

219 128 250

262 889 360

253 479 140

258 710 030

227 728 320

231 419 300

214 568 140

243 750 060

214 839 020

263 285 190

272 340 240

229 865 300

239 920 110

239 487 780

253 304 220

276 340 400

239 854 640

217 209 160

212 558 630

253 520 580

256 005 420

213 114 537

229 774 540

227 331 070

253 960 240

234 810 920

266 739 090

253 700 800

256 852 700

252 301 550

289 898 100

249 530 320

231 467 440

255 318 770

234 729 990

255 880 190

Fax

219 128 251

262 889 361

253 479 141

219 128 250

262 889 360

253 479 140

214 568 141

243 750 061

214 839 021

263 285 191

272 340 241

229 865 301

239 920 111

239 487 781

253 304 221

276 340 401

239 854 641

217 209 161

212 558 631

253 520 581

256 005 421

213 114 515

229 774 541

227 331 071

253 960 241

234 810 921

266 739 091

253 700 801

256 852 701

252 301 551

289 898 101

249 530 321

231 467 441

255 318 771

234 729 991

255 880 191

Morada

Rua dona Maria II, Parcela 5, Loja 2 (fracção b)

Rua Infante dom henrique, Lt 19

Rua banda da Música S/N

Rua fonte da Vila, 918

Rua da fitela, nº. 8, Loja 3

Largo dom João Crisóstomo de Amorim, nº 22 R/C 

Rua 5 de Outubro, nº.2 - Loja 2

Quinta da Cabreira 57A

Empreendimento “Parque Cidadela”, Av 25 Abril 850 A b C

Urb. das Saibreiras, Lote 6, R/C Esq.

Av. Nuno Álvares, S/N  

Via Engº. belmiro Mendes de Azevedo, nº. 13 R/C

Rua da beira, nº.344, R/C - Ceira

Rua bernardo de Albuquerque, nº.15/17

Av. da Igreja, nº. 25

Rua das Longras

Rua João Machado, nº.17

Av. Columbano bordalo Pinheiro, nº. 108-C

Av. 25 de Abril, nº 24b e 24C

Urb. Vila das Trofas, Lote 7 R/C - Urgeses

Rua Clube desportivo Cucujães, Lote 10, R/C Esq., fracção A - 

Lugar da Igreja

Av. duque d’ Ávila, nº. 79 - A

Rua Rodrigues de freitas, nº 1358/1370

Av. 32, nº. 612  

Rua Santa Maria dos Anjos, nº. 5

R. dos bombeiros Voluntários, Antigo Quartel dos bombeiros 

Voluntários de Estarreja, R/C, fracção f

Travessa de Chartres, nº. 4

Rua dr. José  Summaville Soares, nº 205

Rua Central de fajões - Ed. Nova Cruz 

Rua Luís barroso, nº 158, bloco C

Av. 5 de Outubro, 82 b/C

Rotunda Norte, bloco A, Lojas A e b

Praça florindo José frota - Edíficio Costa Pereira, Loja 9

Rua Agostinho Ribeiro, Edifício Santa Ovaia

Rua da Igreja, nº. 4 b  

Centro Comercial ferrara Plaza, Av. 20 de Maio, Loja 1,9, 

Telefone
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Agência

freamunde

gala

gondomar

guarda

guia

guifões

guimarães - hortas

Jardins da Parede

Júlio dinis

Lagos

Lamaçães

Laranjeiras

Leiria

Loulé

Loures

Lourinhã

Lousada

Lumiar

Macedo de Cavaleiros

Mafra

Maia

Malveira

Mangualde

Marco de Canaveses

Massamá

Matosinhos

Mealhada

Meirinhas

Mem Martins

Miranda do douro

Mirandela

Nova Leiria

Odivelas

Oeiras

Olhão

Oliveira de Azeméis

Morada

Largo António José de brito, n.º 18

Rua do hospital - Lote 2 - gala

Rua 25 de Abril, nº.31

Av. S. Miguel, bloco A, R/C - S. Miguel da guarda

Largo Nossa Senhora da guia - Loja L

Largo Padre Joaquim P. Santos, nº. 314

gaveto das ruas dr. Ricardo Marques e Rei de Pegu, 

loja 1, R/C, freguesia de S. Sebastião

Av. dos Plátanos, 151 b, Loja b

Rua Júlio dinis, nº. 157

Rua do baluarte, Lote 31, Loja b

Rua Luís António Correia, nº 115, R/C dto.

Rua Lúcio de Azevedo, nº. 14, R/C

Rua Arq. Camilo Korrodi - Terraços do Marachão

Rua Serpa Pinto, nº.1/7

Rua da República, nº. 34 A/b, R/C

Rua de São Roque, Lote 3, Loja d

Av. general humberto delgado, 146

Alameda das Linhas de Torres, nº 94b

Rua Alexandre herculano, nº 7

Rua Almirante gago Coutinho, nº. 12 - Loja C

Rua Padra António, 358, loja 1

Rua Engº Rui Nogueira Simões, nº 2 - A / fracção A

Av. da Liberdade, 52

Rua Amália Rodrigues, 242

Rotunda dra. Laura Aires, Lote 32, Loja E

Rua Tomáz Ribeiro, nº. 516

Av. dr. Manuel Lousada, Lote 9

Estrada Naciona 1 - Meirinhas

Estrada de Mem Martins, n.º 154 b e n.º 154 C

Rua do Mercado, nº. 12  

Av. 25 de Abril, nº. 1  

Av. 22 de Maio, Lote 35, Lojas A/b

Urbanização Quinta da Memória, 

Rua francisco Relvas Marques, Lote 3, Lj. A

Av. dr. francisco Sá Carneiro, 13 f

E.N. 125, brancanes, Lote 3, Loja b

Rua dr. Manuel brandão, nº. 277, R/C Esq. 

Código Postal

4590-309 freamunde

3090-707 figueira da foz

4420-356 gondomar

6300-864 guarda

8200-410 guia

4460-033 guifões

4810-025 guimarães

2775-352 Parede

4050-323 Porto

8600-561 Lagos

4751-310 braga

1600-148 Lisboa

2400-111 Leiria

8100-714 Loulé

2670-469 Loures

2530-178 Lourinhã

4620-659 Lousada

1750 - 147 Lisboa

5340-228 Macedo de Cavaleiros

2640 - 487 Mafra

4470-136 Maia

2665-291 Malveira

3530-113 Mangualde

4630-420 Marco de Canaveses

2745-758 Queluz

4450-295 Matosinhos

3050-343 Mealhada

3105-253 Meirinhas

2725-380 Mem Martins

5210-210 Miranda do douro

5370-202 Mirandela

2415-396 Leiria

2675-218 Odivelas

2780-241 Oeiras

8700-207 Olhão

3720-252 Oliveira de Azeméis

255 880 210

233 401 420

224 663 630

271 200 000

289 560 190

229 579 120

253 423 480

214 679 510

226 084 500

282 770 680

253 201 150

217 209 110

244 817 860

289 420 550

219 827 650

261 430 110

255 810 420

217 503 100

278 420 000

261 818 280

229 470 710

219 666 770

232 620 310

255 539 260

214 388 540

229 397 580

231 000 100

236 949 120

219 226 810

273 438 330

278 201 020

244 843 260

219 349 440

214 464 180

289 710 560

256 661 470

Fax

255 880 211

233 401 421

224 663 631

271 200 001

289 560 191

229 579 121

253 423 481

214 679 511

226 084 501

282 770 681

253 201 151

217 209 111

244 817 861

289 420 551

219 827 651

261 430 111

255 810 421

217 503 101

278 420 001

261 818 281

229 470 711

219 666 771

232 620 311

255 539 261

214 388 541

229 397 581

231 000 101

236 949 121

219 226 811

273 438 331

278 201 021

244 843 261

219 349 441

214 464 181

289 710 561

256 661 4711

Rede de Agências

Telefone
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Agência

Oliveira de Frades

Ossela

Ourém

Ovar

Paços de Ferreira

Palmeira

Paredes

Parque das Nações

Pedroso

Penafiel

Penha de França

Pêro Pinheiro

Pevidém

Pindelo

Pinheiro da Bemposta

Portimão

Porto Alto

Porto de Mós

Póvoa do Varzim

Queluz

Régua

Santa Iria de Azóia

Santa Joana

Santa Maria da Feira

Santa Maria de Lamas

Santarém

Santo Tirso

São Brás de Alportel

São João da Madeira

São João de Ver

São Pedro de Merelim

São Romão

São Roque

Senhora da Hora - 

- Matosinhos

Serpa

Setúbal

Código Postal

3680-115 Oliveira de Frades

3720-189 Oliveira de Azeméis

2490-552 Ourém

3880-180 Ovar

4590-596 Paços de Ferreira

4700-678 Palmeira BRG

4580-229 Paredes

1990-306 Lisboa

4415-386 Pedroso

4560-452 Penafiel

1170-155 Lisboa

2715-003 Pêro Pinheiro

4835-297 Guimarães

3720-447 Pindelo

3720-480 Pinheiro da Bemposta

8500-607 Portimão

2135-115 Samora Correia

2480-062 Calvaria de Cima

4490-404 Póvoa do Varzim

2745-147 Queluz

5050-067 Godim

2690-214 Santa Iria de Azóia

3810-157 Aveiro

4520-165 Santa Maria da Feira

4535-350 Santa Maria de Lamas

2000-014 Santarém

4780-374 Santo Tirso 

8150-134 São Brás de Alportel

3700-243 São João da Madeira

4520-616 São João de Ver

4700-860 São Pedro Merelim

6270-299 São Romão

3720-636 São Roque

4460-391 Senhora da Hora

7830-423 Serpa

2900-452 Setúbal

232 767 010

256 480 130

249 549 300

256 580 760

255 860 060

253 607 520

255 780 340

218 982 130

227 470 660

255 710 650

218 103 040

219 676 540

253 539 270

256 600 360

256 990 130

282 450 840

263 659 440

244 480 150

252 640 060

214 344 790

254 310 180

219 540 490

234 302 430

256 377 150

227 471 510

243 303 170

252 830 090

289 840 570

256 202 280

256 379 520

253 607 950

238 310 460

256 005 400

229 574 130

284 540 250

265 542 570

Fax

232 767 011

256 480 131

249 549 301

256 580 761

255 860 061

253 607 521

255 780 341

218 982 131

227 470 661

255 710 651

218 103 041

219 676 541

253 539 271

256 600 361

256 990 131

282 450 841

263 659 441

244 480 151

252 640 061

214 344 791

254 310 181

219 540 491

234 302 431

256 377 151

227 471 511

243 303 171

252 830 091

289 840 571

256 202 281

256 379 521

253 607 951

238 310 461

256 005 401

229 574 131

284 540 251

265 542 571

Morada

Av. Dr. Arménio Maia, Ed. Torto, Ala A, Lt 135 - Fr A/B/C

Lote F-1, Bloco B, R/C D - Salgueiros

Av.António Justiniano Luz Preto, 27

Rua Timor, nº. 123 - R/C Bloco - A

Rua Luís e Camões, nº. 50, R/C, Fracção A

Lugar do Outeiro - Palmeira  

Parque José Guilherme, nº. 39, R/C - Castelões de Cepeda

Av. D. João II, Lote 4.45.01 - Edifício 2, Loja 10

Av. Dr. Moreira Sousa, nº. 3495 - Pedroso

Av. Pedro Guedes, Ed. Riviera 2 - Nº 356 - Bloco A - R/C - Dto.

Av. General Roçadas, 3, Fracção B, Freguesia de Penha de França

Av. da Liberdade, 4

Av. Sociedade Musical de Pevidém, nº 534 - Selho de São Jorge

Rua dos Barreiros

Estrada Nacional 1 - Prados

Rua Dom Carlos I, Bloco H4 - Loja B

EN. 10/5 - Av. Mário Mendes Delgado, nº. 44

Lagoa da Figueiroa - São Jorge - Calvaria de Cima

Av. Repatriamento dos Poveiros, nº. 265

Av. José Elias Garcia, 51 C/D, R/C

Rua dos 4 Caminhos - Edifício São José III

Rua da Circunvalação, 37 - A

Rua da República, nº. 22-B - Edifício Vouga - Santa Joana

Av. De Portugal, 571

Rua Bairro da Mata, C 34  

Campo Emílio Infante Câmara, Lote 12 - Outeiro da Forca

Praça Camilo Castelo Branco, nº 19-20 

Rua Jornal o Sambrasense, Lote 2, R/C

Av. Dr. Renato Araújo, nº. 259  

Rua São Bento, Edifício São Bento - Bloco B - Loja B

Lugar da Ramoa, Lote 4-A, Loja D, R/C - (Lado Sul)

Rua de Santo António, nº.16, R/C Esq.

Rua das Lagomas, Ed. Santista B, nº. 115, R/C Esq., Fracção C - 

Lugar da Gândara

Rua dos Caminhos, nº 57

Rua dos Lagares, nº.1

Av. Luísa Todi, nº. 274/284

Telefone
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Agência

Sever do Vouga

Sines

Tavira

Terrugem

Tocha

Tomar

Tondela

Torres Vedras

Trofa

Vagos

Vale de Cambra

Vale do Lobo

Valença

Valongo

Valpaços

Viana do Castelo

Vila das Aves

Vila do Conde

Vila Nova de gaia

Vila Nova de gaia - 

- Av.República

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real

Vila Real de Santo António

Vila Verde

Viseu

Vizela

Morada

Av. Comendador Augusto Martins Pereira, 

bloco d, Lj. bU - Qta. da Póvoa

Rua Júdice fialho, 10 - b

Rua 1º de Maio, nº. 60

E.N. nº 247, Km 65, Lugar da Casa Encarnada, fracção “C”

Rua dr. José gomes da Cruz - (Largo da Cruz)

Praceta de Santo André, nº. 6 

Rua dr. António Manuel Tenreio Cruz, Lj.10

Rua Maria barreto bastos, nº. 12-A, R/C

Rua Joaquim A. Pedrosa, nº 125

Rua dr.Mendes Correia Pai, nº 242

Av. Camilo Tavares Matos, Edifício do Mercado 

Parque do golfe - Vale do Lobo

Rua dr. Tito fontes, bloco 2, Loja 2 e 3

Avenida 25 de Abril, nº. 330

Rua general Carmona, nº16 R/C

Rua frei bartolomeu dos Mártires, nº 183/191

Av. Conde Vizela

Rua dr. António José Pereira, nº. 321, R/C

Rua Marquês Sá da bandeira, nº. 300

Av. da República, 1483

Praça Luís de Camões, nº. 1-2

Av. Rainha Santa Isabel, Lote 13, Loja 3/4

Estrada Nacional 125 - Encalhe - hortas. R/C-N

Rua da Misericórdia, nº. 143

Av. Calouste gulbenkian, nº. 2

Rua das Teixugueiras, 150

Código Postal

3740-256 Sever do Vouga

7520-218 Sines

8800-360 Tavira

2705-784 São João das Lampas

3060-714 Tocha

2300-445 Tomar

3460-522 Tondela

2560-351 Torres Vedras

4785-274 Trofa

3840-443 Vagos

3730-240 Vale de Cambra

8135-034 Almancil

4930-673 Valença

4440-502 Valongo

5430-843 Valpaços

4900-364 Viana do Castelo

4795-004 Aves

4480-813 Vila do Conde

4400-217 Vila Nova de gaia

4430-205 Vila Nova de gaia

5450-016 Vila Pouca de Aguiar

5000-434 Vila Real

8900-209 Vila Real de Santo António

4730-745 Vila Verde

3510-055 Viseu

4815-490 Vizela

 

234 590 460

269 750 000

281 380 020

219 614 330

231 440 360

240 320 090

232 814 030

261 335 200

252 499 020

234 799 650

256 420 970

289 352 600

251 804 020

224 219 460

278 712 240

258 801 030

252 820 050

252 248 910

223 771 950

223 774 430

259 419 320

259 320 360

281 510 660

253 310 900

232 483 490

253 589 000

Fax

234 590 461

269 750 001

281 380 021

219 614 331

231 440 361

240 320 091

232 814 031

261 335 201

252 499 021

234 799 651

256 420 971

289 352 601

251 804 021

224 219 461

278 712 241

258 801 031

252 820 051

252 248 911

223 771 951

223 77 4431

259 419 321

259 320 361

281 510 661

253 310 901

232 483 491

253 589 001

Rede de Agências

Telefone
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