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0.  NOTA DE ABERTURA 
 
O presente Relatório reporta-se à actividade desenvolvida no âmbito da gestão de negócios do 
Grupo Finibanco e contém, para além desta, informação sobre o Balanço Consolidado e a 
Demonstração de Resultados Consolidados, referentes ao primeiro semestre do exercício de 2007. 
 
A elaboração do presente Relatório processa-se em obediência ao normativo contabilístico do 
Código das Sociedades Comerciais e ao disposto no nº 1 do artigo 244º do Código de Valores 
Mobiliários, em conjugação com os Regulamentos da CMVM nº 7/2001 (alterado pelos 
Regulamentos nºs 11/2003, 10/2005 e 3/2006), nº 4/2004 (alterado pelos nºs 10/2005 e 3/2006) 
e nº 11/2005. 
 
 
 
 
 
 
1.  ANÁLISE MACROECONÓMICA 
 
1.1  Envolvente Macroeconómica 
 
O primeiro semestre de 2007 foi caracterizado pela manutenção de um elevado dinamismo 
económico global, com a ressalva da quase estagnação da economia norte-americana no primeiro 
trimestre. O preço do petróleo permaneceu num patamar elevado, moderando deste modo o 
esperado esbatimento dos riscos à estabilidade de preços e mantendo o efeito de arrasto ao 
crescimento global. 
 
Previsões da Primavera da Comissão Europeia (taxas de variação, em %) 

PIB real Saldo Orçamental Inflação* Desemprego
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Mundo 5,2 4,8 4,8 - - - - - - - - -
  China 10,7 10,5 10,4 -0,4 -0,6 -0,6 1,5 2,7 3,0 4,1 4,0 4,0
  EUA 3,3 2,2 2,7 -2,3 -2,6 -2,9 3,2 2,3 1,9 4,6 4,7 5,0
  Japão 2,2 2,3 2,1 -4,6 -3,9 -3,5 0,2 0,0 0,4 4,1 4,1 4,2
  UE27 3,0 2,9 2,7 -1,7 -1,2 -1,0 2,3 2,2 2,1 7,9 7,2 6,7
    Área Euro 2,7 2,6 2,5 -1,6 -1,0 -0,8 2,2 1,9 1,9 7,9 7,3 6,9
       Alemanha 2,7 2,5 2,4 -1,7 -0,6 -0,3 1,8 1,9 1,7 8,4 7,3 6,5
       França 2,0 2,4 2,3 -2,5 -2,4 -1,9 1,9 1,5 1,7 9,4 8,9 8,5
       Espanha 3,9 3,7 3,4 1,8 1,4 1,2 3,6 2,4 2,6 8,6 8,1 7,8
       Portugal 1,3 1,8 2,0 -3,9 -3,5 -3,2 3,0 2,3 2,3 7,7 7,7 7,5
    Reino Unido 2,8 2,8 2,5 -2,8 -2,6 -2,4 2,3 2,3 2,0 5,3 5,0 4,9
* Variação do IHPC (ou do índice nacional, quando não disponível)
Fonte: CE, Previsões da Primavera de Maio de 2007  
 
O cenário global de base das previsões das principais organizações internacionais assume um 
significativo abrandamento do crescimento nos EUA, associado aos efeitos contracionistas da crise 
do mercado de habitação, mas que deverá ser insuficiente para fazer descarrilar a economia 
mundial. Deste modo, antecipa-se mais um ano de crescimento acima da tendência para as 
economias da zona euro e Reino Unido, enquanto que a China deverá manter o estatuto de maior 
contribuinte para o crescimento económico global e se prepara para ultrapassar a Alemanha na 
lista dos maiores exportadores. 
 
As maiores dificuldades dos EUA no primeiro trimestre, associadas a um início de ano pautado 
pelas condições climatéricas excepcionalmente adversas e pelo despoletar da crise no mercado 
imobiliário de risco e sectores conexos, reacenderam os receios de nova recessão e abriram 
caminho para a chamada “terça-feira cinzenta”, de 27 de Fevereiro, quando o índice Dow Jones 
contabilizou a maior quebra diária em pontos desde o “11 de Setembro” e a maior descida 
percentual desde Outubro de 2002.  
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Na zona euro, subsistem condições para um crescimento auto-sustentado, ancoradas num 
dinâmico sector dos serviços e num robusto mercado de trabalho. Este dinamismo, em conjugação 
com a manutenção de pressões inflacionistas a médio prazo, levou a novas subidas das taxas de 
intervenção do Banco Central Europeu. 
 
A China continuou a crescer a um ritmo inusitado, não obstante os esforços de arrefecimento 
envidados por Pequim, consolidando a ascensão deste país ao topo da hierarquia mundial, onde o 
seu peso no PIB é apenas ultrapassado pelos EUA. 
 
 
 
1.2  Política Monetária 
 
No decurso do primeiro semestre de 2007, o Banco Central Europeu (BCE), o Banco de Inglaterra 
(BoE) e o Banco do Japão (BoJ), entre outros, prosseguiram o processo de remoção das condições 
monetárias acomodatícias, ajustando as políticas a uma situação onde são dominantes os riscos à 
estabilidade de preços. 
 
Nos EUA, o actual balanceamento entre crescimento económico e estabilidade de preços conduziu 
a um cenário de “hands off” da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que se poderá 
prolongar por um período alargado. Desta forma, a “fed funds target rate” manteve-se nos 5,25%, 
nível em que se encontra desde 29 de Junho de 2006. 
 
Na zona euro, o BCE subiu por duas vezes, em 25 pontos base, a taxa mínima de proposta 
aplicável às operações principais de refinanciamento do Eurosistema, a 8 de Março e a 6 de Junho, 
colocando-a nos 4,00%. No Reino Unido, o Banco de Inglaterra (BoE) aumentou três vezes a taxa 
oficial de remuneração das reservas dos bancos comerciais (taxa base), nos dias 11 de Janeiro, 10 
de Maio e 7 de Junho, no total de 75pb, colocando-a nos 5,75%. 
 

Evolução das taxas de intervenção (%) 
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Fonte: Reuters EcoWin 
 
 

O Banco Central do Japão (BoJ) subiu a sua taxa de intervenção em 25pb, para 0,5%, no dia 21 
de Fevereiro, o que se traduz na segunda alteração de taxas desde que o BoJ abandonou a política 
de taxas de juro nulas, que ficou conhecida por “ZIRP”.  
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1.3  Mercados Financeiros 
 
As principais praças mundiais beneficiaram da conjugação favorável de diversos factores, 
nomeadamente de um enquadramento macroeconómico estável, da manutenção de sólidos 
fundamentos e de boas perspectivas de resultados das empresas. Factores que, num contexto de 
intensificação dos processos de fusão e aquisição, conduziram a novos máximos históricos a 
generalidade dos índices accionistas de referência. Por oposição, o segmento obrigacionista 
contabilizou um semestre de avultadas perdas, que se foram intensificando com o acumular de 
evidências de dinamismo económico nos dois lados do Atlântico. 
 
A evolução dos índices accionistas não foi linear ao longo do semestre, com a acentuada 
valorização do segundo trimestre a contrastar com a correcção bolsista de finais de Fevereiro e 
início de Março. Este movimento teve o seu epicentro na China, mas o seu momento mais 
mediático ocorreu a 27 de Fevereiro, quando o índice Dow Jones contabilizou a maior quebra diária 
em pontos desde o “11 de Setembro” e a maior descida percentual (3,3%) desde Outubro de 
2002. No dia seguinte, o sentimento foi acirrado por nova acentuada quebra do índice Shanghai SE 
Composite (benchmark chinês), desta feita em quase 9%, com rumores de que as autoridades 
chinesas se preparavam para mexer nas regras dos mercados. 
 
Esta correcção aconteceu após um largo período de tomada de risco em larga escala nos mercados 
financeiros, e terá sido ampliada pela divulgação de decepcionantes dados económicos e por 
comentários do ex-Presidente do Fed, Alan Greenspan. 
 
Os índices norte-americanos Nasdaq e Dow Jones Industrial Average, os europeus IBEX35, DAX30, 
CAC40 e MIB30 e o EUROSTOXX50, entre outros, contabilizaram mínimos do ano nos primeiros 
dias de Março. Este nervosismo não foi só sentido no segmento accionista dos países 
desenvolvidos, ocorrendo correcções de idêntica ou superior magnitude nos mercados de 
“commodities” e nos “emergentes”, enquanto o segmento obrigacionista beneficiou de uma pausa 
na tendência de desvalorização, consequência do seu estatuto de “porto seguro” em alturas de 
maior incerteza. 
 
Com o passar das semanas e com a não concretização dos piores receios, em especial no que toca 
ao crescimento económico nos EUA, esta quebra bolsista foi encarada como uma saudável 
correcção e acabou por ser o embrião de uma valorização ainda mais vincada, na medida em que 
se mantiveram as expectativas de bons resultados das empresas e se intensificaram os processos 
de fusões e aquisições.  
 
Mercado Accionista 
 

  Evolução de alguns índices de referência 
2006 2007 Mínimo do semestre Máximo do semestre
29-Dez 29-Jun Variação* valor Variação* data valor Variação* data

EUA
Dow Jones 12463,2 13408,6 7,6 12050,4 -3,3 05-Mar 13676,3 9,7 04-Jun
Nasdaq 2415,3 2603,2 7,8 2340,7 -3,1 05-Mar 2626,8 8,8 19-Jun

Zona euro
IBEX35 14146,5 14892,0 5,3 13602,4 -3,8 14-Mar 15501,5 9,6 01-Jun
DAX30 6596,9 8007,3 21,4 6447,7 -2,3 14-Mar 8090,5 22,6 20-Jun
PSI20 11197,6 13384,9 19,5 11226,7 0,3 02-Jan 13433,4 20,0 26-Jun
CAC40 5541,8 6054,9 9,3 5296,2 -4,4 14-Mar 6168,2 11,3 01-Jun
MIB30 41570,0 42234,0 1,6 39229,0 -5,6 14-Mar 44324,0 6,6 18-Mai
STOXX50 4119,9 4489,8 9,0 3906,1 -5,2 14-Mar 4557,0 10,6 01-Jun

Emergentes
RTS ($) 1921,9 1897,7 -1,3 1724,7 -10,3 30-Mai 2008,4 4,5 16-Abr
ISE100 39117,5 47093,7 20,4 36629,9 -6,4 10-Jan 48032,7 22,8 25-Abr
Hang Seng 19964,7 21772,7 9,1 18664,9 -6,5 05-Mar 21999,9 10,2 22-Jun
MERVAL 2090,5 2190,9 4,8 1944,1 -7,0 05-Mar 2249,4 7,6 01-Jun
BOVESPA 44473,7 54392,1 22,3 41179,2 -7,4 05-Mar 54730,4 23,1 18-Jun

Outros
NIkkey225 17225,8 18138,4 5,3 16642,3 -3,4 05-Mar 18240,3 5,9 21-Jun
FTSE100 6220,8 6607,9 6,2 6000,7 -3,5 14-Mar 6732,4 8,2 15-Jun
MSCI World 1100,6 1178,0 7,0 1075,3 -2,3 05-Mar 1198,7 8,9 04-Jun

* Face a 29 de Dezembro de 2006, em %

Fonte: Reuters EcoWin e; GESE  
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Nos EUA, os índices Nasdaq e Dow Jones Industrial valorizaram-se 7,6% e 7,8%, fechando o 
semestre nos 2603,2 e 13408,6 pontos, respectivamente. Na Europa, a generalidade das praças 
registaram um balanço altamente positivo. O DAX30 e o PSI20 lideraram a lista de valorizações, 
com ganhos de 21,4% e 19,5%, respectivamente, encontrando-se no extremo oposto o MIB30, 
com uma valorização de 1,6%. No Japão, o Nikkey255 valorizou-se 5,3% para os 18138,4 pontos. 
 

Evolução de alguns índices seleccionados 
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Mercado Obrigacionista 
 
          Evolução da yield a 10 anos 
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
Os mercados de taxa fixa contabilizaram significativas perdas na generalidade dos prazos e dos 
países, penalizados pela conjugação de uma série de factores adversos, a começar pela não 
concretização dos receios de reentrada em recessão dos EUA – cenário que forneceu sustentação 
ao segmento obrigacionista no primeiro trimestre do ano.  
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Outros factores que contribuíram para o desempenho negativo do mercado obrigacionista terão 
sido: i) a subida das taxas de intervenção em alguns dos mais importantes blocos económicos 
mundiais; ii) a manutenção dos riscos à estabilidade de preços, em parte motivada pelo elevado 
nível do preço do petróleo; iii) a preferência dos investidores por activos de maior risco 
percepcionado, como sejam as acções; iv) a menor procura de “treasuries” por parte dos bancos 
centrais asiáticos. 
 
A taxa de rentabilidade dos “treasuries” norte-americanos a 10 anos quebrou a barreira psicológica 
dos 5% nos primeiros dias de Junho, fechando o semestre nos 5,03%, cerca de 32pb acima  do 
valor em que se situava no início do ano. A subida das taxas de rentabilidade do “bund” alemão, 
para o mesmo prazo, foi ainda mais significativa, já que fechou o semestre em 4,56%, com uma 
subida acumulada de 61pb. 
 
  
Mercado Cambial 
 
O euro voltou a apreciar-se face à maioria das divisas de referência, suportado pelas expectativas 
de consolidação da expansão económica da zona euro e pela redução do diferencial de taxas de 
juro face aos EUA. A divisa europeia atingiu um máximo de 1,365 dólares por euro em finais de 
Abril, acabando por fechar o semestre com uma apreciação de 2,6%, nos 1,354 dólares por euro. 
A apreciação face ao iene foi ainda mais vincada, tendo a divisa ocidental fechado o semestre com 
uma apreciação de 6,2%, nos 166,63 ienes por euro, próximo do novo máximo histórico de 166,75 
ienes por euro, atingido na penúltima semana de Junho. 
 

         Evolução de euro face ao dólar 
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
 
Por oposição, o dólar continuou a ser pressionado em baixa, pela manutenção dos riscos ao 
financiamento externo da economia (o défice da balança de transacções correntes deverá ascender 
a 6,9% do PIB em 2007) e pelo abrandamento económico evidenciado, sendo que foi sem grande 
surpresa que atingiu, a 4 de Junho, um novo mínimo desde 1997 (considerando o índice de taxa 
de câmbio efectiva nominal alargado).  
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                  Índices de taxa de câmbio efectiva nominal (ITCENs) do dólar 
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2.  RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
2.1  Actividade do Grupo Finibanco-Holding, SGPS S.A. 
 
Cumprindo o que em matéria de objecto social consta nos seus respectivos contratos de 
sociedade, o Finibanco-Holding e as suas Participadas desenvolveram as iniciativas e concretizaram 
as acções de que no presente Relatório se dá notícia. 
 
Ao nível de Grupo, no Relatório do exercício de 2006 descreve-se, com o pormenor adequado, o 
desenvolvimento de dois importantes projectos visando a exploração de novos mercados, quer 
internamente, quer no âmbito internacional. São eles, o lançamento de uma companhia de seguros 
do ramo vida e a abertura de um banco em Angola. 
 
A companhia de seguros foi constituída no dia 23 de Janeiro de 2007, com a denominação social 
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, S.A. e explora a actividade de seguro directo e de 
resseguro, sem prejuízo de poder também exercer actividades conexas ou complementares de 
seguro e de resseguro. 
 
O Banco a abrir em Angola, em parceria com outras entidades, tem a denominação social 
Finibanco Angola, S.A., é detido a 60% pelo Finibanco-Holding, SGPS S.A. e a escritura pública de 
constituição realizou-se em Luanda, no dia 4 de Setembro de 2007. 
 
Ainda na vertente internacionalização da actividade do nosso Grupo, constituiu-se no Luxemburgo 
uma sociedade anónima, denominada Fini International Luxembourg, S.A., com o capital social de 
32.000 euros, e procedeu-se à transferência da sede da sociedade Fini International (Cayman) 
para esta cidade, tendo em vista o reforço da capacidade empreendedora desta unidade e a 
prossecução da sua acção com padrões de maior eficiência. Na oportunidade, procedeu-se 
também ao aumento do capital social para 32.000 euros e à alteração da sua denominação social 
para Fini International (Cayman), S.A. 
 
Em resultado da expansão que se tem verificado na rede de distribuição do Grupo, 
designadamente do Finibanco, como adiante se refere, e com vista a obter níveis de eficiência que 
nos permitam competir no mercado, procedeu-se ao aumento de capital social do Finibanco-
Holding para 115 milhões de euros, através da emissão, reservada a Accionistas, de 15 milhões de 
acções, de valor nominal de um euro cada, com um prémio de emissão de igual montante. 
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Simultaneamente, elevou-se o capital social da Participada Finibanco, de 104 para 120 milhões de 
euros, com a emissão de 16 milhões de acções, também de um euro cada, subscritas ao par pelo 
Accionista único Finibanco-Holding. 
 
Em matéria de organização interna e ao nível de Grupo, produziu-se normativo com vista a 
regulamentar a gestão dos riscos financeiros e operacionais dispersos pelas principais Participadas, 
fixando-lhes limites, e aprovou-se documento sobre a gestão do risco no Grupo, definindo-se 
objectivos, políticas e estratégias e referindo-se as medidas a utilizar no “reporting” e na função de 
gestão do risco. 
 
Relativamente às Empresas Participadas, para além do que relativamente a cada uma delas se 
refere nos pontos 5 e 6 do presente Relatório, merecem ainda especial relevo os seguintes factos: 
 
No semestre em análise, de entre os produtos estruturados lançados neste período, destacam-se 
as seguintes emissões: 

 
� Obrigações de caixa subordinadas “FNB Índices Estratégicos 07/15”, no montante de 

24.589.950,00 euros 
 
� Obrigações de caixa subordinadas “FNB Grandes Empresas 07/16”, emissão que totalizou 

59.756.300 euros 
 
A cotação das acções do Finibanco Holding, ajustada por força do aumento de capital verificado 
em finais de Março, oscilou entre 3,34 e 5,09 euros, tendo encerrado o semestre a 4,90 euros. 
 
No final do primeiro semestre deste ano as acções registavam uma valorização de 32%, sendo que 
a maior subida das cotações se verificou no segundo trimestre. 
 
No decurso deste período o seu comportamento superou a performance quer do índice sectorial 
PSI Serviços Financeiros, quer do índice PSI 20. 
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Fonte: Bloomberg 

 
Ainda neste semestre transaccionaram-se 6.049.961 acções, sendo o mês de Maio aquele em que 
se registou o maior volume. 
 
Para tal contribuiu o facto de nesse mês as acções resultantes do aumento de capital social, de 
100.000.000 euros para 115.000.000 euros, terem sido admitidas à cotação no Eurolist by 
Euronext. 
 
A subscrição destas acções, que foi reservada a accionistas, decorreu durante o mês de Março, ao 
preço unitário de 2 euros. 
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A rede de distribuição do Grupo está, como sempre esteve, fundamentalmente apoiada na rede 
tradicional do Finibanco, agora com 135 (mais 22 do que em igual período do exercício findo) e da 
Finicrédito, com 11 Delegações em Portugal (mais uma do que em Dezembro, estando a 
perspectivar-se também a abertura de uma outra no estrangeiro), na rede de Promotores de 
Negócios, na Banca Telefónica e no Homebanking. 
 
O esforço de ampliação e aperfeiçoamento da rede irá continuar, neste e nos exercícios seguintes, 
não só no país como também, previsivelmente, no estrangeiro. 
 
Em matéria de organização, a nível das Participadas e para caracterizar melhor alguns órgãos 
estruturais, extinguiram-se, no Finibanco, as Direcções: a DJC-Direcção Jurídica e de Contencioso e 
a DOI-Direcção de Organização e Informática e criaram-se, em sua substituição, as Direcções: 
DJR- Direcção Jurídica e DSI-Direcção de Sistemas de Informação. 
 
Em consonância com o mesmo objectivo, definiu-se a estrutura orgânica e funcional dos seguintes 
órgãos: 
 
� DCR-Direcção de Crédito, DAC-Direcção de Auditoria de Crédito, SCF-Serviço de Controlo e 

Formalização, GAC-Gabinete de Acompanhamento de Crédito e SCR-Serviço de Recuperação 
e Contencioso, órgãos que haviam sido objecto de reestruturação no final do exercício anterior 

 
� DEX-Direcção Executiva, na sequência da introdução que nela foi feita da Unidade de 

Desenvolvimento e Leasing 
 
� DSI-Direcção de Sistemas de Informação e DJR-Direcção Jurídica, por força das alterações 

supra referidas 
 

Ainda nesta matéria, criaram-se e/ou reviram-se normativos internos que abarcam as seguintes 
áreas: 

 
Na área do crédito: 

 
� Actualizou-se o Manual de Procedimentos – Imparidade no Crédito 
 
� Aprovou-se um documento sobre estratégias de Envolvimento no Acompanhamento do Crédito  
 
Na área do risco: 

 
� Aprovou-se o Regulamento sobre Gestão do Risco Operacional, contendo princípios, 

recomendações, objectivos, políticas, estratégias, estrutura de gestão e monitorização e 
acompanhamento 

 
� Actualizou-se o documento que fixa os limites de exposição da Instituição aos diferentes riscos 
 
� Procedeu-se à revisão do regulamento sobre Gestão de Risco de Crédito, em consonância com 

a prática recomendada pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia 
 
� Aprovou-se o regulamento sobre Gestão de Riscos de Mercado, definindo objectivos, políticas 

de gestão, estratégias, modelos de avaliação e “reporting” para cada um dos riscos de Cotação 
e Índices, Cambial e de Taxa de Juro 

 
Na área da formação: 

 
� Aprovou-se o documento designado Gestão da Formação, definindo o enquadramento, os 

principais aspectos relacionados com a política de formação e com a sua gestão 
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Noutras áreas: 
 

� Aprovou-se uma Instrução de Serviço sobre a Gestão de Imóveis não Afectos à Exploração e 
atribuíram-se competências para a decisão e gestão deste processo 

 
No que respeita à actividade financeira e internacional, o gradual ajustamento das condições 
monetárias acomodatícias a uma situação de maior crescimento, em simultâneo com a persistência 
de riscos à estabilidade de preços a médio prazo, teve como consequência uma subida das taxas 
de juro do mercado monetário interbancário da zona euro, com a taxa Euribor a 6 meses a 
aumentar 46,2 pontos base, para 4,315% no final do semestre.  
 

Taxas de juro interbancárias do euro e do USD (em %) 
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Fonte: Reuters Ecowin 

 
 
Nos Estados Unidos, o equilíbrio entre os riscos ao crescimento e os riscos à estabilidade de 
preços, acabou por se reflectir na estabilidade das taxas de juro de curto prazo do dólar. A taxa 
LIBOR, a 6 meses, do dólar oscilou entre um mínimo de 5,259% e um máximo de 5,409%, o que 
acabou por se consubstanciar numa redução do diferencial de taxas de juro do dólar face ao euro. 
 
O maior dinamismo económico relativo da zona euro, face aos EUA, em conjugação com as 
expectativas de adicionais subidas de taxas de juro do BCE, constituíram suporte ao euro, que 
fechou o semestre com uma apreciação de 2,3%, para 1,3505 dólares por euro. 
 

        Taxa de câmbio do dólar face ao euro 
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Fonte: Reuters Ecowin 

 
Num contexto económico caracterizado por elevados níveis de volatilidade nos mercados 
internacionais, o Finibanco pautou a sua actividade financeira e internacional privilegiando a 
liquidez e evitando riscos cambiais elevados.  
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Ficou concluída uma Operação de Titularização de créditos, sobre contas correntes da Carteira de 
Activos do Banco, operação que constitui um facto inovador a nível nacional. 
 
Durante o primeiro semestre de 2007, a actividade na área financeira consistiu na gestão rigorosa 
e equilibrada da liquidez, aproveitando o encaixe de 250 milhões de euros para diminuir a sua 
exposição no mercado monetário e reduzir os mismatches. 
 
Na antecipação da continuação da subida das taxas de juro, optou-se pela captação de Depósitos 
a prazos mais longos e pelo incremento de contactos a nível internacional, perspectivando a futura 
notação de rating, que tem vindo a ser tratada. 
 
Em matéria de risco, o Finibanco mantém uma política conservadora, expressa num nível máximo 
de alocação de fundos próprios, calculados por método interno em função do perfil do cliente, não 
sendo, em princípio, permitidas operações que exijam níveis superiores. 
 
Em função destes princípios, deverão ser rejeitadas todas as operações que não satisfaçam os 
diversos padrões de risco e outras que não se enquadrem na estratégia definida.  
 
O conhecimento em profundidade dos níveis de exposição e a gestão integrada dos riscos 
assumidos, tornam-se 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 avaliação, de decisão e 
de controlo dos riscos, tendencialmente compatíveis com as recomendações do Comité de Basileia. 
 
As categorias de risco consideradas são as seguintes: risco de crédito, de mercado (nas suas 
componentes risco taxa de juro, cambial, cotações e índices) e de liquidez. 
 
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, anualmente revisto e actualizado, 
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, revisto 
sempre que necessário, 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 assim 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. 
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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” consiste numa 
técnica que procura medir o risco de incumprimento de um crédito, através de uma notação a 
atribuir a um determinado perfil de comportamento, construído com base num conjunto de 
informações tidas como relevantes para se aferir da solvabilidade associada ao mesmo. 
 
No Finibanco, está implementado um sistema electrónico de gestão e concessão de crédito, 
sistema operacional que integra todo o processo de decisão de crédito nas suas várias actividades: 
propositura, apreciação e decisão, controlando os momentos da formalização e do processamento, 
com benefícios significativos na diminuição do risco operacional, na maior celeridade na decisão e 
no registo de informação. 
 
No documento “Regulamento Geral de Pricing”, estão definidos os princípios para a fixação das 
taxas a praticar, bem como a delegação de competências para a respectiva aprovação. Como 
complemento do processo de decisão, é utilizado um 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 encontra-se no âmbito do Gabinete de 
Acompanhamento de Crédito, que tem como principal objectivo garantir a qualidade da carteira 
actual, 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 procura tipificar atempadamente o nível de gravidade de 
incumprimento dos clientes, propondo, em conformidade, a sua transferência para os serviços de 
recuperação. 
 
No processo de monitorização, para além do acompanhamento individualizado por operação e por 
cliente, procede-se à análise regular da qualidade e da estrutura da carteira de crédito. Assim, 
exerce-se vigilância sobre a concentração de responsabilidades, nomeadamente, sectorial, por área 
geográfica, por cliente, por tipo de produto, por notação de risco, por tipo de garantia associada e 
por maturidade, entre outras. Procede-se à avaliação dos activos recebidos como 
garantias/colaterais das operações de crédito, por forma a assegurar as coberturas desejadas. 
Paralelamente, analisa-se a evolução do crédito vencido e respectivas recuperações, o grau de 
cobrabilidade estimado e a adequação das provisões constituídas.  
 
Está também implementado um modelo interno de avaliação da qualidade da carteira de crédito 
das diferentes unidades de negócio através do qual, partindo da análise das características das 
operações de crédito, se calcula o capital económico adequado ao nível de risco incorrido. Com 
utilização da metodologia RAROC, é apurada a rentabilidade de cada “portfolio” em função do 
respectivo risco.  
 
Estão disponíveis sistemas de alerta para situações atípicas, destinados à estrutura comercial, a 
quem também são disponibilizados, com actualização diária e possibilidade de consulta via intranet, 
diversos indicadores caracterizadores da carteira de crédito, nomeadamente posição diária, saldos 
médios mensais, taxas médias, crédito vencido e provisionamento. Dispõe-se, ainda, de informação 
diária, também via intranet, das situações de incumprimento. 
 
Nos casos de incumprimento, e observados 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. 
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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 de imparidades. 

 
mil Eur

Exposição máxima a Risco de Crédito
Jun-07 Dez-06

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  29.736  16.033

Disponibilidades em outras instituições de crédito  46.844  60.455

Activos financeiros detidos para negociação  4.273  2.376

Activos financeiros disponíveis para venda  16.551  16.782

Aplicações em instituições de crédito  95.311  44.042

Crédito a clientes  1.988.939  1.794.781

Outros activos  17.068  20.601

Sub-total  2.198.723  1.955.070

Passivos Contingentes  91.390  89.034

Compromissos irrevogáveis perante terceiros  190.708  161.762

Sub-total  282.098  250.796

Exposição Total a Risco de Crédito  2.480.822  2.205.866  
 
 
A análise sectorial da carteira de crédito a clientes pode ser efectuada através do quadro abaixo. 
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 Eur

C rédito  a c lientes -  C o ncentração  R isco  C rédito

30-Jun-07 31-D ez-06

Secto r Expo sição  M áxima Expo sição  M áxima

A ctividade B ruta Lí quida B ruta Lí quida

Comércio , Restaurantes e Hotéis  362.615  247.362  339.135  228.668
Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias  331.881  128.709  293.009  111.755
Serviços  123.003  67.959  67.448  14.286
Intermediação Financeira, Seguros e Pensões  13.237  4.288  64.224  55.535
Produtos M etálicos, M áq. e M ateriais de Transp.  61.641  42.807  54.897  37.806
Têxteis, Vestuário e Calçado  53.586  40.258  49.895  37.654
M adeira, Cortiça e Papel  44.420  38.111  38.282  34.756
Indústria Química e Actividades Conexas  27.462  20.647  30.033  23.653
Alimentação, Bebidas e Tabaco  27.683  19.067  24.248  16.817
Produtos M inerais não M etálicos  25.208  16.902  22.407  13.322
Transportes e Actividades Conexas  23.148  11.010  20.172  11.802
Agricultura, Silvicultura e Pescas  22.103  11.554  21.021  11.328
Fabricação de M obiliário   e Outras Ind. Transf.  20.880  11.790  18.194  9.364
Indústrias Extractivas  15.457  7.202  16.785  7.682
Papel, Artes Gráficas e Editoriais  16.307  10.570  15.529  10.110
M etalúrgicas de Base  6.884  4.707  5.586  3.642
Outros  1.477  601  2.363  1.296
Electricidade, Água e Gás  1.011  1.011  482  307
Particulares  768.527  366.365  664.347  296.687
Empresários em Nome Individual  32.294  21.049  29.332  17.734

T OT A L  1.978.825  1.071.970  1.777.390  944.206

Nota: Rubrica "crédito  a clientes" excluída de proveitos a receber e ajustamentos de custo  amortizado,
             no total de 19,794 M ilhões de Euros, em Junho 2007, e 17,391 M ilhões de Euros, em Dezembro 2006  

 
 
O tipo e o valor dos colaterais/garantias exigidos na aprovação das operações de crédito 
dependem da avaliação do risco da contraparte. Os principais tipos de colaterais são as Hipotecas, 
os Penhores de instrumentos financeiros e os Penhores de bens físicos. 
 
Nas diversas operações de crédito, o Grupo também obtém garantias e avales não reflectidos no 
quadro anterior. 
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C rédito  po r Segmento  de M ercado

62,0%

14,5%

23,5%

Crédito a Empresas Part iculares - Crédito Habitação Particulares - Outras Finalidades e
Enis

 
No que respeita aos segmentos de mercado, o crédito a empresas, essencialmente PMEs, 
representa 62,0% do total do crédito a clientes. O segmento do crédito habitação representa 
14,5% do crédito a clientes e o restante crédito a particulares e empresários significa 23,5% do 
total.  

 
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)
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          Nota: não inclui crédito titulado 

 
 
Nos clientes empresa, existe um elevado grau de diversificação por escalão de montantes, 
nomeadamente nos quatro escalões situados entre 100 mil 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 18,5% do total da exposição, e diz respeito a clientes com montantes entre 1 milhão e 2,5 
milhões de euros.  
 

C rédito  a P art iculares e Enis -  P o r M o ntante e C liente  (mil Eur)
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Nos clientes particulares, 33,1% da exposição encontra-se em clientes com montantes entre 5 mil 
e 25 mil euros, reflectindo a relevância do crédito ao consumo. 
 
Em 30 de Junho de 2007, a maior exposição ao risco de crédito a um só cliente/contraparte 
ascendia a 10,0 Milhões de euros (10,4 milhões de euros, em 31 de Dezembro de 2006). 
 
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).  
 
A avaliação interna da exposição ao risco de mercado utiliza um sistema interno do 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. Igualmente são impostos limites às posições, sendo estas monitorizadas diariamente, 
nuns casos, e semanalmente noutros. 

 

R isco  de M ercado

mil Eur

VaR 30-Jun-07

   Risco  de Cotações e Índices 6.801,2

   Risco  Cambial 11,8

6.813,1  
 
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.   
 

mil Eur

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

30 de Junho  de 2007

Impacto na Situação Líquida -19.145
Fundos Próprios 258.738
Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -7,4%

Impacto na Margem Financeira, a doze meses -6.041
Margem Financeira 81.462
Impacto % na Margem Financeira anual -7,4%
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.  

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

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

mil Eur

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

Gap -376.040 -62.954 27.161 133.162 99.818 1.998

Gap Acumulado -376.040 -438.994 -411.832 -278.670 -178.852 -176.854  
 

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.  
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Em documento específico sobre gestão do risco de liquidez, encontram-se definidos os objectivos, 
políticas, estratégias, estrutura de gestão, e planos de contingência, bem como os princípios 
orientadores e as recomendações emanados do Comité de Basileia. 
 
A gestão da liquidez de curto prazo incide na análise de todos os fluxos previstos para um 
determinado horizonte temporal e na avaliação dos meios disponíveis para fazer face a eventuais 
necessidades de liquidez, que podem passar pela disponibilidade de linhas de crédito ou pela 
detenção em carteira de instrumentos financeiros de elevada liquidez. 
 
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. 
 
Quanto ao Risco Operacional, no âmbito do Acordo Basileia II, o projecto de gestão deste risco 
mantém o seu faseamento: (i) numa primeira fase, abrangeu as áreas de corretagem, de banca de 
investimentos e financeira, (ii) numa segunda fase pretende abranger os Balcões, em articulação 
com os serviços centrais, e ainda as empresas Participadas.  

 
O levantamento de processos dos segmentos de actividades “Financiamento das Empresas”, 
“Negociação e Vendas”, “Pagamento e Liquidação”, “Serviços de Agência” e “Gestão de Activos” 
está a ser concluído, uma vez que, os Chefes de Riscos nomeados para estas áreas estão a validar, 
em “workflow” próprio, os respectivos relatórios. Contudo, a revisão dos processos necessários à 
implementação da DMIF (Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros) desencadeará uma 
reanálise dos levantamentos que julgávamos concluídos. 
 
De notar ainda que a implementação de um novo sistema transaccional na Finicrédito permitirá, 
durante 2007, a integração das operações num único sistema operativo e consequentemente a 
actualização integral dos processos levantados. 

 
Salvaguarda-se a constante adequação dos planos de contingência e de continuidade pelas 
estruturas orgânicas de suporte da Instituição, de forma a assegurar a sua capacidade operativa e 
a limitar as perdas na ocorrência de perturbações graves da actividade, nomeadamente a 
transferência do centro Informático para a IBM, a que noutro ponto deste Relatório se faz 
referência. 
 
O processo de candidatura informal (Carta-circular nº 1/06/DSBDR) remetido em Dezembro último, 
ao Banco de Portugal, permitiu ainda uma maior formalização metodológica da Gestão do Risco 
Operacional e a uniformização no Grupo da política de gestão global de riscos. 
 
Prossegue o levantamento, por unidade orgânica, das situações de risco que possam ocorrer, a 
identificação dos factores de risco e a implementação das medidas para os eliminar ou minimizar, 
no âmbito do desenvolvimento de um modelo quantitativo de apuramento de perdas relacionadas 
com Risco Operacional. Assim, está a ser desenvolvida uma aplicação que, com base em modelos 
estatísticos que trabalham sobre uma base de dados histórica com as perdas verificadas e os 
factores de risco que as originaram, possibilitará a alocação de capital económico por categoria de 
risco operacional, acompanhando as metodologias mais avançadas preconizadas no Acordo Basileia 
II, no que respeita à medição de riscos operacionais. 
 
A metodologia de trabalho da Equipa de Projecto de Risco Operacional, assenta nos seguintes 
vértices: 
 
� Realização de levantamentos das actividades de negócios, detalhando todos os processos, 

procedimentos, tarefas, sistemas e riscos incluídos e procedendo ao seu desenho na respectiva 
base de dados 
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� Enquadramento dos processos levantados na respectiva “cadeia de valor”, associando os riscos 
prováveis, de acordo com a matriz de riscos da Instituição, as acções de mitigação referenciais 
e as estruturas orgânicas envolvidas 

 
� Validação, por recolha e formalização dos respectivos pareceres, dos processos, riscos e 

estruturas orgânicas identificados no “Relatório de Identificação de Riscos Operacionais” gerado 
da base de dados 

 
� Registo dos eventos por todas as estruturas orgânicas da Instituição, de acordo com as 

hierarquias de apreciação e decisão implementadas. Nas situações em que o registo termina 
com reconhecimento/aprovação de um custo operacional para a instituição, será contabilizado 
como tal na rubrica contabilística adequada 

 
� 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. De notar que a avaliação das perdas 
potenciais será realizada de acordo, pelo menos, com três cenários:  

 
����  Perda esperada (cenário optimista) 
����  Perda inesperada grave (cenário pessimista) 
����  Perda catastrófica (worst case) 
 

� Consolidação das perdas registadas e dos resultados dos questionários, de forma a determinar 
o montante de capital a alocar 

 
Salvaguarde-se que, caso a informação seja escassa, será ponderada a hipótese, num futuro 
próximo, de recurso a dados externos. 
 
Em matéria de Política de Segurança da Informação, o Grupo tem implementadas instruções 
internas baseadas nas normas internacionais de segurança ISSO 17.799 e BS 779-2, 
regulamentando as seguintes vertentes relacionadas com a sua gestão e segurança: 

 
�  Política de Utilizadores 
�  Política de Acesso Remoto 
�  Política de Internet 
�  Política de Correio Electrónico 
�  Política de Palavras-Chave 
�  Política de Classificação da Informação 
�  Política de Dispositivos Portáteis 
�  Política de Segurança Física 
�  Política com Empresas Externas 
 
Tendo em vista o fortalecimento da capacidade de resposta a situações de crise que possam 
ocorrer, quer de natureza operacional, quer mesmo financeira, em obediência ao disposto na Carta 
Circular do Banco de Portugal, nº 100/2005/DSB, de 26 de Agosto, está em funcionamento um 
Plano de Contingência adaptado às características e à dimensão da nossa Instituição. 
 
O referido Plano de Contingência, que foi amplamente divulgado a todos os colaboradores de 
todas as Participadas, encontra-se disponível na Intranet e integra, convenientemente 
desenvolvidas, as seguintes áreas e matérias: 
 
� Identificação dos Sistemas de Informação Críticos 
� Definição dos cenários de contingência 
� Infraestruturas alternativas 
� Estratégia de comunicação com o exterior 
� Identificação das funções de negócios críticos 
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� Identificação dos recursos humanos 
 
Continua em perspectiva a hipótese de se proceder à avaliação da eficácia deste Plano de 
Contingência, através de recurso a entidade externa, de reconhecida competência na matéria. 
 
Em termos de negócio, pese embora o comportamento ainda não completamente satisfatório dos 
indicadores económicos, salienta-se o crescimento da carteira de crédito, sem juros e outros 
ajustamentos, na ordem de 11,5%, com o crédito à habitação a evoluir ligeiramente abaixo 
(10,7%) e os recursos totais mais a desintermediação, também sem juros e outras correcções, a 
crescer apenas 5,3%. 
 
A Banca de Empresas concedeu 37,5% do Crédito e angariou 11,7% dos Recursos, cabendo à 
Banca de Particulares, ao Private Banking e à Direcção Financeira, os restantes 62,5% do Crédito e 
88,3% dos Recursos, valores que, postos em confronto com os observados em igual período do 
ano transacto (36,4 do Crédito e 13,2% dos Recursos para a Banca de Empresas e 63,6% do 
Crédito e 86,8% dos Recursos para a Banca de Particulares) continuam a revelar o pretendido 
aumento do peso relativo da Banca de Particulares em matéria de crédito. 
 
A área de Tecnologias de Informação foi alvo, no primeiro semestre de 2007, dum conjunto de 
acções, abrangendo quase todas as suas disciplinas. 
 
No âmbito dos sistemas operacionais, desenvolveram-se acções para a consolidação e virtualização 
de sistemas WIntel, com a redução dos tempos e dos custos de gestão, mas assegurando a 
mesma eficiência de sempre. Procedeu-se ainda à migração da infraestrutura de equipamento e 
versão de software, base da solução de datawarehouse e suporte à Informação de Gestão, com 
vista a melhorar a performance no tratamento dos grandes volumes de informação por ela 
tratados. 
 
Em matéria de segurança informática, e tendo consciência do crescente impacto do spam quer nos 
sistemas de email, quer nos níveis de produtividade, privilegiou-se o estudo de uma solução anti-
spam e anti-virus de mail, que se espera implementar no decurso do segundo semestre do 
corrente exercício. 
  
Dedicou-se especial atenção ao contrato de outsourcing firmado com a IBM no final do ano 
transacto com vista à gestão, construção e implementação das aplicações informáticas dos 
sistemas operacionais e ainda com o objectivo de fornecimento de serviços de operação, tanto dos 
sistemas de produção como da solução de “back up” e de “disaster recovery”. Desenvolveram-se 
acções com vista à sua concretização, nomeadamente o levantamento dos sistemas, aplicações e 
processos que irão ficar sobre a responsabilidade da IBM. Esta assegura já a gestão de alguns 
desses sistemas, processos e aplicações. 
No desenvolvimento de sistemas aplicacionais: 
 
� Aprofundou-se o conceito SOA e a padronização do desenvolvimento aplicacional 
 
� Colocou-se em produção o projecto Fundações, camada aplicacional que constitui o conjunto de 

serviços base às restantes aplicações do Finibanco 
 
� Desenvolveram-se diversas aplicações, tendo em vista o alargamento do âmbito dos sistemas 

de informação, tais como a Gestão de Produtos Prestígio, Produção de Fichas de Imparidades e 
Reavaliação de Imóveis. Estas aplicações respeitam já os conceitos SOA e serviram igualmente 
para testar e consolidar os conceitos definidos para desenvolvimento aplicacional 

 
No que concerne ao projecto Basileia II, iniciou-se um projecto, transversal aos sistemas de 
informação, que permite a operacionalização dos requisitos que enformam aquela norma 
regulamentar.  
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No que toca à gestão dos sistemas de informação, o enfoque foi para a adopção das melhores 
práticas de gestão do ciclo de vida dos projectos de “software”, nas suas fases de 
desenvolvimento, qualidade e produção, visando uma melhor e mais eficaz gestão do 
desenvolvimento aplicacional e também maior protecção destes activos. 
 
O quadro de pessoal do Grupo Finibanco registou no final do segundo semestre de 2007 um total 
de 1.416 empregados, mais 121 do que no final do ano transacto, distribuídos do seguinte modo 
pelas empresas do Universo Finibanco: 
 

NÚMERO DE TRABALHADORES 
 

   

INSTITUIÇÃO DEZEMBRO / 2006 1º SEMESTRE / 2007 
   
   

Finibanco 1.107 1.206 
   
Finivalor 10 11 
   
Finicrédito 173 179 
   
Finisegur 5 10 
   
Finibanco Vida -- 10 
   
   

TOTAL GRUPO 1.295 1.416 
   

 
O acréscimo verificado no número de empregados decorre essencialmente da expansão da rede 
comercial, patente no aumento do número de Balcões, que passou de 127 no final de 2006 para 
135 no primeiro semestre deste ano, encontrando-se previstas ainda para este ano novas 
aberturas, donde resultou a necessidade de novas contratações. Merece ainda realce neste período 
a criação de uma nova sociedade no seio do Grupo, a seguradora Finibanco Vida, com um quadro 
de pessoal inicial de 10 colaboradores, mas com tendência óbvia de crescimento, à semelhança do 
que acontece com todo o universo das sociedades do Grupo. 
 
No que concerne às políticas activas de valorização do capital humano, manteve-se a focalização 
nos processos formativos, por se entender transversal ao desenvolvimento e à valorização 
profissional dos colaboradores, instituindo-se melhorias ao nível da organização e da 
sistematização da área de formação, quer definindo com rigor o seu âmbito e objectivos, quer 
identificando os tipos de formação, regimes e metodologias de sucesso. Tudo isto no sentido de 
firmar a formação profissional como um vector estratégico de desenvolvimento das competências 
dos colaboradores, imprescindível ao desenvolvimento do Banco. 
Alinhada com a estratégia de crescimento e expansão do Finibanco, reestruturou-se o seu modelo 
e dinamizaram-se as acções de integração de novos colaboradores, com vista a melhorar a 
assimilação dos princípios, valores e cultura do Banco e de conhecimentos base, para o 
desempenho da actividade bancária. A taxa de sucesso de retenção destes novos quadros, está 
próxima dos 100%. 
 
Dotar os colaboradores com conhecimentos fundamentais para o desempenho das suas funções, 
desenvolver as suas competências para assunção de novas funções e responsabilidades e valorizar 
as competências profissionais, constituem igualmente prioridades do processo formativo. 
 
No plano motivacional deu-se continuidade à política de desenvolvimento de mecanismos de 
recompensa, assentes numa cultura que privilegia o mérito, por se entender potenciadora de 
comportamentos orientados para a realização e obtenção de melhores resultados, eixos 
fundamentais na estratégia de crescimento sustentado da Instituição. 
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Assim, manteve-se o acompanhamento criterioso dos desempenhos colectivos e individuais, 
através de mecanismos de apreciação, nomeadamente o Sistema de Objectivos e Incentivos, 
inicialmente instituído nas áreas comerciais e agora extensivo às áreas de suporte, que 
permitiram, por um lado, melhorar a equidade e o rigor na atribuição de recompensas e incentivos 
e, por outro lado, constituir um elemento fundamental no processo da gestão global dos recursos 
humanos do Grupo. 
 
 
 
2.2  Análise Consolidada 
 

2.2.1  Balanço 

 
Em 30 de Junho de 2007, o lucro consolidado do Grupo Finibanco ascendeu a 15,6 milhões de 
euros, superando em 5,4 milhões de euros o verificado no primeiro semestre do exercício anterior, 
correspondendo-lhe um crescimento de 53,4%. 
 
A rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE) situou-se em 19,3%, registando um aumento 
de 3,4 pontos percentuais face ao período homólogo. 
 

mil euros

30-06-2006 30-06-2007
Var 

Jun07/Jun06

Lucro consolidado 10.157 15.579 53,4%

Capital próprio médio 128.013 161.313 26,0%

ROE 15,9% 19,3% 3,4 pp

Nº de Balcões 113 135 19,5%
 

 
O Grupo Finibanco tinha 135 Balcões em 30 de Junho de 2007 e abriu mais 22 até ao momento, 
sendo que 8 deles foram abertos neste semestre. 

 
Em 30 de Junho de 2007 o Activo Líquido Consolidado do Grupo Finibanco ascendeu a 2.612 
milhões de euros, correspondendo-lhe um acréscimo de 16,1% desde Dezembro de 2006 (+362,2 
milhões de euros). Relativamente ao período homólogo, o activo líquido cresceu 26%. 
 
O Activo Líquido Consolidado, acrescido da Desintermediação, situava-se em 3.197 milhões de 
euros, aumentando 16,3% no ano de 2007.  

 
mil euros

30-06-2006 30-06-2007
Var 

Jun07/Jun06

Activo total 2.072.901 2.612.353 26,0%

Desintermediação 398.893 584.625 46,6%

Activo total + Desentemediação 2.471.794 3.196.978 29,3%
 

 
Para o crescimento do activo contribuiu, essencialmente, o aumento da rubrica de Crédito s/ 
Clientes, no montante de 203,8 milhões de euros (+11,4% no ano de 2007), cujo peso diminuiu 
3,3 pontos percentuais e representa agora 76,5% do Activo líquido. 
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A carteira de Crédito bruta registou um aumento de 349,5 milhões de euros, correspondendo-lhe 
um crescimento de 20,6% entre homólogos. 
 
A rubrica de Crédito a Clientes inclui 250 milhões de euros de créditos a Pequenas e Médias 
Empresas, os quais foram objecto de uma operação de titularização – denominada Aqua SME 1 – 
realizada pelo Finibanco, SA em Junho de 2007. 
 
O rácio de Crédito vencido total, não totalmente provisionado, situou-se em 2,0% do crédito total 
e o de Crédito vencido há mais de 90 dias, não totalmente provisionado, em 1,6%. Ambos 
registaram uma melhoria de 0,2 pontos percentuais relativamente a Junho de 2006. 
 
A cobertura por provisões do Crédito vencido há mais de 90 dias, não totalmente provisionado, 
ascendeu a 161,9%, aumentando o nível de cobertura em 29,5 pontos percentuais face ao período 
homólogo. 
 
O crédito em incumprimento e o crédito em incumprimento líquido, na definição estabelecida pelo 
Banco de Portugal, representavam 2,8% e 0,4% do crédito total, respectivamente. 
 
Os activos financeiros de negociação e disponíveis para venda registaram um crescimento de 54%, 
relativamente a Dezembro de 2006.  
 
Os Activos intangíveis e tangíveis evidenciam um acréscimo líquido de 5 milhões de euros face ao 
período homólogo, situação para a qual contribuiu a abertura de 22 novos Balcões. Em 2007, o 
investimento líquido situa-se nos 1,6 milhões de euros. 
 
Os Recursos de clientes (depósitos e obrigações emitidas), no montante de 1.929 milhões de 
euros, aumentaram 15,4% face ao período homólogo. 
 
No primeiro semestre de 2007, os Depósitos de clientes aumentaram 3,7% e a dívida titulada 
(responsabilidades representadas por títulos e passivos subordinados, não incluindo juros e outras 
correcções) diminuiu 9,4%. 
 
Em termos homólogos, os Depósitos de clientes apresentam um crescimento de 19,6%, 
correspondendo-lhe um aumento de 283,4 milhões de euros.  

mil euros

30-06-2006 30-06-2007
Var 

Jun07/Jun06

…Depósitos (1) 1.448.732 1.732.087 19,6%

…Obrigações colocadas em clientes (1) 222.398 196.939 (11,4%)

Recursos de clientes no balanço (1) 1.671.131 1.929.026 15,4%

Desintermediação 398.893 584.625 46,6%

Total dos Recursos 2.070.023 2.513.651 21,4%
(1) Inclui depósitos, empréstimos obrigacionistas e subordinados não considerando juros e outras correcções  
 
A desintermediação registou um crescimento homólogo de 46,6%, sendo de 17% o acréscimo 
ocorrido no primeiro semestre de 2007. 
 
Na sequência da referida operação de titularização de créditos, realizada em Junho, a estrutura de 
financiamento do activo alterou-se, passando os Depósitos e recursos IC’s a financiar 71,8% 
(80,6% em Dezembro de 2006) e as obrigações emitidas 6,7% (9% em Dezembro de 2006) do 
activo líquido total. 
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Os Capitais Próprios cresceram 61,8 milhões de euros, face a 31 de Dezembro de 2006. Esta 
evolução deve-se, essencialmente, ao aumento do capital social e ao prémio de emissão (30 
milhões de euros), realizado no final do mês de Março de 2007, ao resultado consolidado de 2006, 
deduzido do pagamento de dividendos (7,5 milhões de euros) e à valorização dos Activos 
financeiros disponíveis para venda. Em 30 de Junho de 2007, os Capitais próprios cifram-se em 
196,4 milhões de euros e apresentam uma rentabilidade de 19,3%.  
 
O rácio de solvabilidade ascendia em 30 de Junho de 2007 a 11,3%. 
 
 
 
2.2.2  Demonstração de Resultados Consolidados 

 
Em 30 de Junho de 2007, o Produto Bancário foi de 102,1 milhões de euros, correspondendo-lhe 
um acréscimo de 48,1% face ao registado em igual período de 2006. 
 

mil euros

30-06-2006 30-06-2007 Jun07 / Jun06
Demonstração de Resultados Valor %

Margem financeira 35.720 40.731 5.011 14,0

Outros resultados correntes 33.220 61.357 28.137 84,7

    Rendimentos de instrumentos de capital 119 2.111 1.992 1673,9

    Comissões líquidas 11.444 10.512 (932) (8,1)

    Resultados em operações financeiras 11.469 35.229 23.760 207,2

    Outros proveitos líquidos 10.188 13.505 3.317 32,6

Produto bancário 68.940 102.088 33.148 48,1

Provisões e Imparidades líquidas 12.067 30.113 18.046 149,5

Encargos de estrutura 41.552 48.607 7.055 17,0

    Gastos administrativos 37.741 44.691 6.950 18,4

    Amortizações 3.811 3.916 105 2,8

Resultados por equivalência patrimonial    (79) (238) (159) -

Resultados antes de impostos 15.242 23.130 7.888 51,8

Impostos diferidos 2.206 (3.666) (5.872) (266,2)

Impostos sobre os lucros 2.879 11.217 8.338 289,6

Lucro consolidado do período 10.157 15.579 5.422 53,4

Cash-flow antes de impostos 31.120 57.159 26.039 83,7  
 
A margem financeira registou um acréscimo de 14%, não obstante incorporar o custo de 
financiamento da carteira de negociação e disponíveis para venda, cujos proveitos associados 
integram os Resultados em operações financeiras. 
 
Os proveitos provenientes da carteira de crédito representam 81,5% do total dos proveitos 
financeiros. 
 
O custo da remuneração dos depósitos de clientes representa 56,1% do total dos custos 
financeiros. 
 
Os Outros resultados correntes situam-se em 61,4 milhões de euros, correspondendo-lhe um 
crescimento de 84,7%, face a 30 de Junho de 2006. 
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As Comissões líquidas atingiram 10,5 milhões de euros (- 8,1% face a 2006).  
 
Esta redução resulta da diminuição de comissões relativas à operação de securitização da 
associada Finicrédito, a qual entrou em amortização em Julho de 2006. As comissões de cartões e 
de meios de pagamento, administração de valores e corretagem de títulos, tiveram um bom 
desempenho, registando crescimentos de 26,6%, 16,3% e 34,5%, respectivamente. 
  
Os Resultados em operações financeiras, face à conjuntura favorável dos mercados, tiveram um 
excelente desempenho, crescendo 207,2%. 
 
Os Outros proveitos líquidos, no montante de 13,5 milhões de euros, aumentaram 3,3 milhões de 
euros (+32,6%), em resultado do aumento das despesas cobradas a clientes e dos proveitos 
associadas à venda de serviços e produtos. 
 
Face ao bom desempenho da actividade, reforçou-se o nível de provisionamento, o que se traduziu 
num aumento de provisões de 18 milhões de euros. 
 
Os Custos de estrutura, impulsionados pela abertura de novos Balcões e pela criação da Finibanco 
Vida, apresentaram um crescimento de 17% face ao valor de Junho de 2006, valor que coteja 
favoravelmente com o aumento registado no Produto bancário (48,1%). 
 
O rácio de eficiência afecto à banca comercial situou-se em 68%, registando uma melhoria de 1,1 
pontos percentuais face ao mesmo período do exercício anterior. 
 
Entre períodos homólogos foram abertos 22 novos Balcões, facto que contribuiu para o 
crescimento de 18,4% nos Gastos administrativos.  
 
O Lucro líquido consolidado aumentou 53,4%, face ao apresentado em 2006, situando-se em 15,6 
milhões de euros, correspondendo-lhe um lucro por acção de 13,55 cêntimos no semestre. 
 
 
 
 
 
3.  FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A. 
 
O Activo líquido do Finibanco-Holding atingiu 207,8 milhões de euros, correspondendo-lhe um 
acréscimo de 12,7% face ao período homólogo. 
 
Em 30 de Junho de 2007, o Finibanco-Holding, SGPS, S.A. detinha aplicações de curto prazo em 
IC’s no montante de 12,5 milhões de euros. 
 
A rubrica Activos Financeiros disponíveis para venda ascendia a  2,1 milhões de euros. 
  
A rubrica Investimentos em Filiais e Associadas (líquida de imparidade), no montante de 168,3 
milhões de euros, registou um crescimento de 24,7 milhões de euros, face ao período homólogo, 
em resultado de reforços de capital feitos nas Participadas, no montante de 16,8 milhões de euros, 
da constituíção de duas novas sociedades, Finibanco Vida, SA (7,5 milhões de euros) e Fini 
International Luxembourg, SA (32 mil euros) e da anulação de imparidade, no montante de 434 
mil euros. 
 
Os Activos tangíveis (13,2 milhões de euros) registaram uma diminuição de 307 mil euros face a 
2006, por força de amortizações feitas no exercício. 
 
Os Outros activos situam-se em 11,6 milhões de euros, dos quais 11,3 milhões de euros são 
referentes a suprimentos às empresas filiais e associadas. 
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A rubrica Responsabilidades representadas por títulos registou um decréscimo de 4,6 milhões de 
euros. Em 30 de Junho de 2007, o Finibanco-Holding detinha em circulação emissões de 
empréstimos obrigacionistas no montante de 48,2 milhões de euros, correspondendo a 23,2% do 
financiamento do activo líquido. 
 
Os Capitais Próprios cresceram 33,4 milhões de euros, face a 30 de Junho de 2006. Este acréscimo 
deve-se, essencialmente, ao aumento do capital social e ao prémio de emissão (30 milhões de 
euros), realizado no final do mês de Março de 2007, ao resultado consolidado de 2006 (10,6 
milhões de euros), deduzido do pagamento de dividendos (7,5 milhões de euros), e à valorização 
dos Activos financeiros disponíveis para venda (0,3 milhões de euros). Em 30 de Junho de 2007, 
os Capitais próprios cifravam-se em 151,9 milhões de euros. 
 
O  Resultado líquido situou-se em 6,5 milhões de euros. 
 
O Produto bancário ascendeu a 6,9 milhões de euros. 
 

A Margem financeira foi negativa em 675 mil euros, tendo tido uma evolução desfavorável no 
montante de 269 mil euros, para o que contribuiu o aumento das taxas de juros dos recursos 
financeiros. 
 
A rubrica Rendimento de títulos inclui os dividendos das Empresas Participadas (6,6 milhões de 
euros) recebidos em 2007 e relativos ao exercício de 2006, registando uma diminuição de 4,4 
milhão de euros face ao período homólogo. 
 
As restantes rubricas que compõem os Outros resultados correntes contribuíram positivamente 
para o Produto bancário, em 0,7 milhões de euros. Os Outros proveitos líquidos ascenderam a 1 
milhão de euros (+171% face a 2006) e incluem a mais valia obtida (0,7 milhões de euros) na 
venda de associada (M. Wind SGPS), cuja constituição ocorreu no período em análise. 
 
Os Encargos de estrutura registaram uma diminuição de 33 mil euros, situando-se em 314 mil 
euros. 

 
O Resultado antes de impostos, no montante de 6,6 milhões de euros, diminuiu 4,1 milhões de 
euros. 
 
O “Cash-Flow”, antes de impostos, foi de 6,7 milhões de euros e o Lucro do período de 6,5 milhões 
de euros, correspondendo-lhes, respectivamente, um decréscimo homólogo de 37,3% e 38,8%. 
 
 
 
 
 
4.  FINIBANCO, SA 
 
O Activo líquido do Finibanco atingiu 2.561 milhões de euros, correspondendo-lhe um crescimento 
de 26% face a Junho de 2006. 
 
A rubrica “Aplicações em Instituições de Crédito” registou um aumento de 150,1 milhões de euros. 
 
Em Junho de 2007 realizou-se uma operação de Titularização de créditos, denominada Aqua SME 
1, no montante de 250 milhões de euros. Os activos vendidos foram reclassificados para rubrica 
patrimonial específica, permanecendo, portanto, no Balanço do Banco. 
  
A rubrica que mais contribuiu para o aumento homólogo do Activo foi o Crédito a clientes líquido 
de provisões, com um crescimento de 230,4 milhões de euros, equivalente a 14,8%. 
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Contudo, o crédito a clientes líquido de provisões diminuiu o seu peso no activo líquido em 6,8 pp, 
representando 69,9% deste. Para tal contribuiu o reforço do peso dos activos financeiros, em 2,5 
pp. 
 
A carteira de crédito vencido total, deduzido dos créditos totalmente provisionados, situa-se em 
1,9% da carteira total (+0,2 pp face a 2006). O rácio de crédito vencido há mais de 90 dias é de 
1,6%.  
 
A cobertura por provisões do crédito vencido total, deduzido do totalmente provisionado, registou 
um aumento de 1,1 pp, passando de 89,6% em 2006 para 90,8% em 2007. A cobertura por 
provisões do crédito vencido há mais de 90 dias é agora de 102,1%. 
 
Em 30 de Junho de 2007, a carteira de títulos situa-se em 181,7 milhões de euros, dos quais 55,5 
milhões em activos financeiros detidos para negociação e os restantes 126,2 milhões de euros em 
activos disponíveis para venda. Aquela rubrica apresenta um crescimento de 87,8 milhões de 
euros, essencialmente registado em activos disponíveis para venda. 
 
O Activo tangível registou um aumento de 9,6 milhões de euros (+14%), mas em termos líquidos 
de amortizações verifica-se um acréscimo de 4,6 milhões de euros (+14,6%). As amortizações 
registaram um incremento de 13,4%. Entre Junho de 2006 e Junho de 2007 foram abertos 22 
novos Balcões. 
 
Os Outros activos (128,9 milhões de euros) aumentaram 42,5 milhões de euros em termos 
homólogos. 
 
A rubrica Outros activos inclui as aplicações por recuperação de créditos, no montante de 41,7 
milhões de euros (34,4 milhões de euros em 2006), e outros activos não correntes detidos para 
venda, no montante de 28,9 milhões de euros. 
 
Os Activos por impostos diferidos aumentaram 12,1 milhões de euros, situando-se em 15,4 
milhões de euros. 
 
A rubrica Débitos p/ com Instituições de Crédito registou uma diminuição de 60,7 milhões de 
euros, face ao período homólogo, para o que contribuiu a realização da referida operação de 
titularização de créditos. 
 
Os Recursos de clientes no balanço (não incluindo juros e outros valores a receber/ a pagar e 
ajustamentos) registaram um aumento de 15,9%. 
 
Os Depósitos de clientes majoraram 287,4 milhões de euros, o equivalente a 19,4%.  
 
A rubrica “Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados” que inclui os 
empréstimos obrigacionistas e as subordinadas, registaram um decréscimo de 26,1 milhões de 
euros (-14,2%). 
 
Na sequência da operação de securitização Aqua SME 1, a rubrica “Passivos financeiros associados 
a activos transferidos” refere-se ao montante do financiamento da operação, no montante de 250 
milhões de euros. 
 
Os Passivos por impostos aumentaram 19,6 milhões de euros, e situam-se em 22,6 milhões de 
euros. 
 
As Provisões atingiram 19 milhões de euros, dos quais 17,6 milhões de euros para riscos gerais de 
crédito. O aumento de 3,7 milhões de euros nesta rubrica é justificado, essencialmente, pelo 
acréscimo do crédito concedido (+245 milhões de euros).  
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Em 28 de Março de 2007 o capital social do Finibanco foi aumentado em 16 milhões de euros, 
cifrando-se agora em 120 milhões de euros (+15,4%). 
 
Em 30 de Junho de 2007, os capitais próprios (não incluindo o resultado de 2007) situam-se em 
148,7 milhões de euros, correspondendo-lhe um acréscimo de 42,2 milhões face a Junho de 2006 
(37 milhões de euros face a Dezembro de 2006), e decompõe-se em 16 milhões de euros relativos 
ao referido aumento de capital, 21,2 milhões de euros ao acréscimo das Reservas de justo valor e 
cerca de 5 milhões de euros ao Resultado não distribuído do exercício de 2006. 
 
O Resultado líquido regista um crescimento de 228,2% face ao período homólogo, correspondente 
a um acréscimo de 9,7 milhões de euros. 
 
O rácio de Solvabilidade situava-se em 8,7%. 
 
Em 30 de Junho de 2007, o Produto bancário ascendeu a 80,7 milhões de euros, correspondendo-
lhe um crescimento de 60,2%. 
 
A Margem financeira diminuiu 5,6% relativamente a 2006. A Margem financeira incorpora o custo 
do financiamento da carteira de títulos, cujo proveito é reflectido nos resultados em operações 
financeiras. Atendendo ao aumento da exposição da carteira de títulos em 2007, a margem 
financeira incorpora neste exercício um custo financeiro de 4,2 milhões de euros, enquanto que em 
2006 era apenas de 1 milhão de euros. A margem de juros, deduzida deste efeito, regista um 
crescimento de 3,4% (+ 1,1 milhão de euros). 
 
Os Outros resultados correntes apresentam um aumento de 32,3 milhões de euros, em termos 
homólogos, justificado essencialmente pelo acréscimo dos Resultados em operações financeiras. 
 
Estes Resultados em operações financeiras situam-se em 33,7 milhões de euros, por força do bom 
desempenho da carteira de títulos. Os dividendos dos títulos de rendimento variável e das 
participações, atingiram 2,1 milhões de euros, correspondentes a um acréscimo de 2 milhões de 
euros face a 2006.  
 
Os Outros proveitos líquidos tiveram um crescimento de 0,5 milhões de euros. Das rubricas que 
para tal contribuíram positivamente destacam-se o Reembolso de despesas (+0,6 milhões de 
euros) e os proveitos associados à venda de serviços e produtos (0,4 milhões de euros).  
 
A recuperação de créditos que se encontravam abatidos ao Activo cifra-se em 1,2 milhões de 
euros, havendo decrescido 0,5 milhões de euros face ao período homólogo. 
 
As Comissões líquidas (4,9 milhões de euros) diminuíram 0,5 milhões de euros, facto que é 
justificado em parte pelo acréscimo dos custos de transacção de títulos (+0,6 milhões de euros) e 
pela diminuição das comissões de depositário dos fundos (-0,6 milhões de euros).  
 
Em compensação, as comissões relativos aos meios de pagamento (ATM’s e TPA’s) registaram um 
aumento de 0,4 milhões de euros e as de corretagem cresceram 0,2 milhões de euros (+34,5%).  
 
As provisões e imparidades líquidas constituídas em 2007 ascenderam a 20,7 milhões de euros, 
(+11,1 milhões de euros face a 2006).  
 
Os Encargos de estrutura atingiram 40 milhões de euros correspondendo-lhes um aumento de 5,2 
milhões de euros face ao período homólogo (+15,1%). Entre Junho de 2006 e Junho de 2007 
foram abertos 22 novos Balcões e o número de colaboradores foi reforçado em 132. 
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A rubrica Outros Gastos administrativos foi a que mais contribuiu para o aumento dos custos de 
estrutura (+2,7 milhões de euros), justificado pelo acréscimo do número de Balcões, pelos custos 
de publicidade, pelos contratos de instalação e manutenção dos ATM’s e pelo acordo de 
outsourcing com a IBM. 
 
O Custo de pessoal registou um aumento 2,4 milhões de euros (+12%), que correspondem a 
57,5% dos custos de estrutura. 
 
As amortizações situaram-se praticamente ao mesmo nível de 2006 (3,3 milhões de euros). 
 
O Resultado líquido situou-se em 13,9 milhões de euros, mais 9,7 milhões de euros face a 2006. A 
dotação para impostos sobre lucros foi de 6,1 milhões de euros. 
 
O Cash-Flow Líquido antes de Impostos cifrou-se em 44 milhões de euros, registando um 
acréscimo de 133% (25,1 milhões de euros). 
 
 
 
 
 
5.  OUTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 
 
Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA 
 
A actividade da Finicrédito, no decurso do primeiro semestre de 2007, registou uma redução global 
próxima dos 4%, relativamente ao período homólogo do ano anterior, fundamentalmente 
provocada pela retracção da procura e por força da aplicação de uma política interna de 
redireccionamento estratégico dos segmentos de mercado alvo. 
 
Em relação ao primeiro semestre de 2006, e no que respeita ao segmento de crédito auto, a 
redução observada foi de cerca de 7,5% no volume de crédito concedido, e no crédito lar situou-se 
aproximadamente em 10,6%, também negativos. 
 
Em contrapartida, no que se refere ao crédito pessoal houve um crescimento próximo dos 36% e 
os negócios efectuados através da rede do Finibanco registaram uma expansão de quase 40%. 
 
Trata-se de uma viragem estratégica, cujos resultados se farão sentir mais profundamente a médio 
prazo, esperando-se que as redes tradicionais de comercialização dos diferentes produtos venham 
a perder peso em relação aos produtos direccionados para os clientes finais. 
 
Por outro lado, deu-se início ao projecto de extensão da actividade da Finicrédito a mercados 
internacionais, esperando-se ainda em 2007 comercializar produtos financeiros no mercado 
Romeno. 
 
O volume de créditos concedidos no semestre foi de 87,6 milhões de euros e o Resultado de 
Exploração, antes de impostos, expresso em referencial NCA’s, foi de 296 mil euros. 
 
 
 
Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, SA 
 
O primeiro semestre do presente exercício saldou-se por um resultado negativo de 11,4 mil euros. 
 
Para tal concorreu o facto de não se terem efectuado quaisquer vendas, consequência do mau 
momento que o mercado imobiliário atravessa. A circunstância de se terem relevado ganhos não 
operacionais, contribuiu para amenizar a importância do prejuízo verificado. 
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Espera-se que o segundo semestre do exercício possa contribuir para a melhoria desta situação. A 
evolução das condições do mercado, no entanto, não deixa antever grandes expectativas nesta 
matéria. 
 
 
 
Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA 
 
Após o lançamento do Finifundo Taxa Fixa Euro, em Maio de 2007, a Finivalor passou a gerir um 
total de dez fundos, sendo três imobiliários e sete mobiliários. 
 
A sociedade gere, ainda, um conjunto de carteiras por conta de outrem, com destaque especial 
para o produto Finicarteira, que engloba carteiras de fundos de investimento geridos pela Finivalor 
e pela Schroders, com diferentes perfis de risco. 
 
No final do semestre em análise o total de activos sob gestão rondava o montante de 540,5 
milhões de euros, cerca de 13,55% acima do valor sob gestão registado em igual momento do ano 
transacto. 
 
As comissões arrecadadas ascenderam a 3,2 milhões de euros, mais 55,3% do que no período 
homólogo de 2006. 
 
A Finivalor registou um Resultado líquido de 1,6 milhões de euros, que representa um acréscimo 
de 79,3% relativamente ao obtido em Junho de 2006, num contexto em que os custos não fiscais 
suportados superaram os realizados no ano anterior, em apenas 14,6%. 
 
 
 
Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA 
 
O primeiro semestre do exercício teve duas etapas distintas: uma, até Abril, na qual as estruturas 
de pessoal funcionaram com a totalidade dos Quadros, incluindo os que foram transferidos para a 
Finibanco Vida; outra, após o arranque deste projecto, momento a partir do qual se estabilizou 
definitivamente a estrutura de recursos humanos da Finisegur. 
 
Isto porque os custos com pessoal na actividade da intermediação de seguros atingem 
percentagens próximas dos 50% dos proveitos.  
 
Desenvolveu-se grande esforço no acolhimento dos novos elementos, tendo-se promovido mais de 
50 horas de formação em sala. 
 
Administrativamente desenvolveu-se uma tarefa ingente para cumprimento das normas 
processuais subjacentes à legalização da Finisegur, nos termos da nova Lei da Mediação (Dec. Lei 
144/2006), tarefa que foi integralmente cumprida dentro dos prazos definidos. 
 
A actividade comercial neste semestre caracterizou-se pela entrada em vigor de um novo Protocolo 
comercial, na diversificação do leque de seguradoras que com ela trabalham, com consequente 
reequilíbrio na distribuição de carteira, no lançamento de uma inovadora campanha comercial 
junto da rede do Finibanco e numa maior acutilância no mercado tradicional.  
  
Assim, num cenário em que a actividade seguradora teve um crescimento negativo consolidado, 
Vida e Não Vida, de (-) 1,5% (valor que ponderado com a inflação atingiu os 4,3% negativos), a 
Finisegur obteve um incremento de carteira de 22,2% (19,8% líquido de inflação) o que permitiu 
elevar o total de proveitos, no período em análise, para 291.936,00 euros. 
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Entretanto, com a reformulação do quadro de pessoal, os inerentes custos aumentaram 44,6% em 
relação ao período homólogo, ficando 5,9% acima do objectivo definido, permitindo uma 
diminuição de 39,8% na rubrica “Honorários”. 
 
No capítulo dos F.S.E. registou-se um aumento de 5,1% (2,7% líquido de inflação) em relação ao 
final do primeiro semestre do ano anterior ficando, porém, abaixo 7,1% do orçamentado para o 
período.  
 
Os resultados de exploração no primeiro semestre foram de 11.337 euros, antes de impostos, 
revelando um abaixamento, em relação ao período homólogo, de 63,5%. 
 
Admite-se que o segundo semestre permita continuar a absorver os citados gastos extraordinários 
efectuados com o pessoal e manter o crescimento de dois dígitos verificado até agora. 
 
 
 
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, SA 

 
A Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, SA iniciou a sua actividade efectiva no dia 2 de 
Abril de 2007. 
Nestes 3 meses de actividade elegeram-se como objectivos prioritários: 
 
� A estruturação interna da Seguradora e a sua integração plena no Grupo Finibanco  
 
� A substituição dos produtos de outras Seguradoras, anteriormente distribuídos pela Rede, por 

produtos similares da Finibanco Vida 
 
� A transferência progressiva para a Finibanco Vida da carteira de Seguros de Vida (associados a 

operações de crédito) e dos Produtos de Poupança Reforma comercializada pela Rede Finibanco 
e colocada em Seguradoras exteriores ao Grupo 

  
O mercado de seguros de Vida em Portugal, apesar de ter registado nos últimos anos um 
crescimento assinalável, apresentou em 2006 sinais de alguma estagnação com um crescimento 
negativo da receita processada (-5,6% que no ano anterior).  
 
Este cenário justifica-se essencialmente, no que diz respeito aos Seguros de Vida Risco, pela 
redução da matéria segurável decorrente do abrandamento das operações de crédito e, nos 
Produtos de Investimento, pela continuada quebra do rendimento disponível das famílias.  
 
No primeiro semestre de 2007 a situação deu sinais de progressiva recuperação, sendo expectável 
que, no início do segundo semestre, a receita processada pelas Seguradoras de Vida já apresente 
crescimento efectivo comparativamente com período homólogo do ano anterior. 
 
Não obstante o contexto pouco favorável do mercado em que está inserida, a Finibanco Vida 
cumpriu integralmente os objectivos a que se propôs: 
 
O resultado líquido foi de -123.124,66 euros, dentro do orçamentado, tendo em conta que se trata 
de uma Seguradora em início de actividade. 

 
 

Porto, 17 de Setembro de 2007 
O Conselho de Administração 
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6.  ANEXOS 

 
6.1  Informação sobre as Participações dos Membros dos Órgãos de Administração 
e de Fiscalização 

 
Nos termos e para os efeitos do artº 447º do Código das Sociedades Comerciais, informam-se as 
posições detidas pelos Membros dos Órgãos Sociais e operações efectuadas no primeiro semestre 
de 2007: 
 
Accionista/Membro de Órgãos Sociais: 
 
Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite 
Posição em 31-12-2006 
Acções Finibanco-Holding 3.220 
Obrigações “FNB Cabaz Mundial 05/10” 200 
Obrigações “FNB Índices 06/08” 200 
Obrigações “FNB Taxa Acumulada 05/11” 200 
 
Posição em 30-06-2007 
Acções Finibanco-Holding 3.708 
Obrigações “FNB Cabaz Mundial 05/10” 200 
Obrigações “FNB Índices 06/08” 200 
Obrigações “FNB Taxa Acumulada 05/11” 200 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2007 
Subscrição de 488 acções Finibanco Holding a 2,00 euros, cada no Aumento de Capital em 
21/03/2007. 
 
 
 
(Cônjuge) D. Maria Augusta Resende da Costa Leite 
Posição em 31-12-2006 
Acções Finibanco-Holding 351 
  
Posição em 30-06-2007 
Acções Finibanco-Holding 403 
  
Movimentos durante o 1º Semestre de 2007 
Subscrição de 52 acções Finibanco-Holding a 2,00 euros, cada no Aumento de Capital em 
21/03/2007. 
 
 
 
Eng. Humberto da Costa Leite 
Posição em 31-12-2006 
Obrigações “FNB Cabaz Acções 04/07” 2100 
Obrigações “FNB Cabaz Europa 04/07”  100 
 
Posição em 30-06-2007 
Obrigações “FNB Cabaz Acções 04/07” 0 
Obrigações “FNB Cabaz Europa 04/07”  0 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2007 
Amortização de 2100 Obrigações “FNB Cabaz Acções 04/07”, em 26/01/2007, a 50 euros, cada. 
Amortização de 100 Obrigações “FNB Cabaz Europa 04/07”, em 10/04/2007, a 50 euros, cada. 
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Dr. Armando Esteves 
Posição em 31-12-2006 
Acções Finibanco-Holding 364.647 
 
Posição em 30-06-2007 
Acções Finibanco-Holding 400.000 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2007 
Venda de 1.000 acções Finibanco-Holding, em 10/01/2007, a 3,79 euros cada. 
Venda de 5.000 acções Finibanco-Holding, em 11/01/2007, a 3,80 euros cada. 
Venda de 596 acções Finibanco-Holding, em 05/02/2007, a 3,78 euros cada. 
Venda de 41 acções Finibanco-Holding, em 06/02/2007, a 3,78 euros cada. 
Venda de 3.010 acções Finibanco-Holding, em 07/02/2007, a 3,78 euros cada. 
Venda de 3.105 acções Finibanco-Holding, em 09/02/2007, a 3,87 euros cada. 
Venda de 114 acções Finibanco-Holding, em 20/02/2007, a 3,82 euros cada. 
Venda de 1.781 acções Finibanco-Holding, em 23/02/2007, a 3,80 euros cada. 
Venda de 1.500 acções Finibanco-Holding, em 28/02/2007, a 3,62 euros cada. 
Venda de 1.000 acções Finibanco-Holding, em 02/03/2007, a 3,50 euros cada. 
Subscrição de 53.130 acções Finibanco-Holding a 2,00 euros, cada no Aumento de Capital em 
21/03/2007. 
Venda de 100 acções Finibanco-Holding, em 22/03/2007, a 3,60 euros cada. 
Venda de 530 acções Finibanco-Holding, em 23/03/2007, a 3,60 euros cada. 
 
 
 
Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho 
Posição em 31-12-2006 
Acções Finibanco-Holding 2.502 
 
Posição em 30-06-2007 
Acções Finibanco-Holding 2.877 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2007 
Subscrição de 375 acções Finibanco-Holding a 2,00 euros, cada no Aumento de Capital em 
21/03/2007. 
 
 
 
Dr. Jorge Manuel Matos Tavares Almeida 
Posição em 31-12-2006 
Acções Finibanco-Holding 10.000 
 
Posição em 30-06-2007 
Acções Finibanco-Holding 11.517 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2007 
Subscrição de 1.517 acções Finibanco-Holding a 2,00 euros, cada no Aumento de Capital em 
21/03/2007. 
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6.2  Lista de Titulares de Participações Qualificadas 
 
Nos termos do Regulamento nº 04/2004 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 
passamos a referir os Accionistas que, em 30.06.2007, detinham mais de 2% dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A.: 
 

 
 

ACCIONISTAS 
 

Nº ACÇÕES 
%  

DE DIREITOS DE VOTO 
VIC (S.G.P.S.), S.A. 77.137.752 67,076 
Banif – SGPS, S.A. (*) 8.909.053 7,747 
Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA (**) 8.210.477 7,140 
António Luís Alves Ribeiro de Oliveira 3.541.217 3,079 
 
(*)  Conforme comunicação do accionista, de 10 de Abril de 2007, após consideração das acções 

detidas indirectamente, a Banif-SGPS, S.A. detinha 8,048% dos direitos de votos, como 
segue: 

 
 

ACCIONISTAS 
 

 
Nº ACÇÕES 

% 
 DE DIREITOS DE VOTO 

Directamente 8.909.053 7,747 
Indirectamente   
Através de entidade em relação de domínio n.d.     0,184 
Através de membro do Órgão de Fiscalização n.d.     0,117 
 
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 2006, 7,162% dos direitos 
de votos, como segue: 

 
 

ACCIONISTAS 
 

Nº ACÇÕES 
% 

 DE DIREITOS DE VOTO 
Directamente 8.210.477 7,140 
Indirectamente (através de 2 das suas 
participadas) 

25.528 0,022 

 
O Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite e esposa, detentores da sociedade APCL Financeira-S.G.P.S., 
Lda, cuja participação, directa e indirecta, na VIC (S.G.P.S.), S.A. é de 66,97%, detinham, directa e 
indirectamente, uma participação qualificada no Finibanco-Holding, SGPS S.A. de 67,08%, como 
segue: 
 

 
ACCIONISTAS 

 
Nº ACÇÕES 

% 
 DE DIREITOS DE VOTO 

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

 
77.137.752 

 
67,076 
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6.3  Acções Próprias Detidas em 30.06.2007 
 
Para efeitos da alínea d) do nº 2 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se 
que o Finibanco-Holding, SGPS S.A., em 30.06.2007, não detinha ou fez qualquer movimento 
sobre acções próprias. 
 
Nenhuma das sociedades dependentes, nos termos definidos no artigo 486º do Código das 
Sociedades Comerciais, detinha ou fez qualquer movimento sobre acções do Finibanco-Holding, 
SGPS S.A. 



Activo

Valor antes de 

imparidade e 

amortizações

Imparidade e 

amortizações
Valor líquido Passivo e Capital

 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 3 70.941 0 70.941 56.174 Passivos financeiros detidos para negociação 16 24.697 27.359

Disponibilidades em outras instituições de crédito 4 46.844 0 46.844 60.455 Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 17 175.314 201.873

Activos financeiros detidos para negociação 5 59.723 0 59.723 59.078 Recursos de outras instituições de crédito 18 133.108 133.415

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 0 0 Recursos de clientes e outros empréstimos 19 1.743.436 1.679.613

Activos financeiros disponíveis para venda 6 129.453 0 129.453 63.796 Responsabilidades representadas por títulos 0 0

Aplicações em instituições de crédito 7 95.311 0 95.311 44.042 Passivos financeiros associados a activos transferidos 20 248.060 0

Crédito a clientes 8 2.069.995 71.376 1.998.619 1.794.781 Provisões 21 1.938 233

Derivados de cobertura 0 0 0 0 Provisões técnicas 22 1.472 0

Activos não correntes detidos para venda 9 55.091 7.426 47.665 24.768 Passivos por impostos correntes 23 10.517 1.719

Outros activos tangíveis 10 105.301 49.223 56.078 54.722 Passivos por impostos diferidos 23 15.302 5.808

Activos intangíveis 11 14.431 11.613 2.818 2.611 Outros passivos subordinados 0 0

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 12 1.024 341 683 792 Outros passivos 24 46.492 44.354

Activos por impostos correntes 13 6 0 6 1.271    Credores por seguro directo e resseguro 160 0

Activos por impostos diferidos 13 16.820 0 16.820 10.216    Outros passivos 46.332 44.354

Provisões técnicas de resseguro cedido 14 45 0 45 0 Total de Passivo 2.400.336 2.094.374

Outros activos 15 88.249 901 87.348 77.487 Capital 25 115.000 100.000

   Devedores por seguro directo e resseguro 10 0 10 0 Premios de emissão 15.000 0

   Outros Activos 88.239 901 87.338 77.487 Reservas de reavaliação 21.672 3.536

Outras reservas e resultrados transitados 44.767 31.143

Resultado do exercício 15.579 21.140

Interesses minoritários 0 0

Total de Capital 212.018 155.819

Total de Activo 2.753.234 140.880 2.612.354 2.250.193 Total de Passivo + Capital 2.612.354 2.250.193

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

2006-12-31
Notas / 

Quadros 
anexos

2007-06-30

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço Consolidado em 30 de Junho de 2007

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A. 

Balanço Consolidado a 30 de Junho de 2007

(Montantes expressos em milhares de Euros)

2006-12-31
Notas / 

Quadros 
anexos

2007-06-30



Rubricas
Notas   

Quadros 
Anexos

2007-06-30 2006-06-30

Juros e rendimentos similares  90.380  77.606

Juros e encargos similares  49.649  41.886

Margem financeira 26  40.731  35.720

Rendimentos de instrumentos de capital 27  2.111  119

Rendimentos de serviços e comissões 28  13.974  14.143

Encargos com serviços e comissões 28  3.462  2.699

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 29  34.419  2.602

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 30  1.163  8.288

Resultados de reavaliação cambial ( 353)  579

Resultados de alienação de outros activos 31  9 ( 60)

Prémios líquidos de resseguro 32  1.632  0

Custos com sinistros líquidos de resseguro 33  45  0

Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro 34  1.382  0

Outros resultados de exploração 35  13.291  10.248

Produto bancário  102.088  68.940

Custos com pessoal 36  27.285  24.100

Gastos gerais administrativos 37  17.406  13.641

Depreciações e amortizações  3.916  3.811

Provisões líquidas de anulações 21  1.727  14

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 38  20.958  11.801

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 38  1  252

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 38  7.426  0

Diferenças de consolidação negativas  0  0

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)* ( 239) ( 79)

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários  23.130  15.242

Impostos  7.551  5.085

     Correntes 39  11.217  2.879

     Diferidos ( 3.666)  2.206

Resultado após impostos antes de interesses minoritários  15.579  10.157

Interesses minoritários  0  0

Resultado consolidado do exercício 40  15.579  10.157

Resultados por acção básicos (em Euros) 0,14 0,10

Resultados por acção diluídos (em Euros) 0,14 0,10

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Demonstração Consolidada de Resultados a 30 de Junho de 2007

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A. 

(Montantes expressos em milhares de Euros)

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração Consolidada de Resultados em 30 de Junho de 2007



Capital

Acções 

próprias

Prémios de 

emissão

Reservas de 

reavaliação

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Reservas de 

justo valor

Resultado 

líquido do 

exercício Total

Saldos em 31.12.2006 (em IFRS) 100.000 0 0 0 35.979 (4.836) 3.536 21.140 155.819

  Aplicação do Resultado líquido do exercício anterior

  Transferência para reservas 0 0 0 0 13.640 0 0 (13.640) 0

  Distribuição de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 (7.500) (7.500)

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

  Activos financeiros disponíveis para venda - 

    Ganhos e perdas não realizados no período 0 0 0 0 0 0 18.136 0 18.136

  Variações cambiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Reservas por impostos diferidos

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

     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

  Impacto da adopção dos IFRS/IAS em 1 de Janeiro de 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Resultado líquido do período 0 0 0 0 0 0 0 15.579 15.579

  Outras variações em capital próprio 15.000 0 15.000 0 (16) 0 0 0 29.984

Saldos em 30.06.2007 ( em IFRS) 115.000 0 15.000 0 49.603 -4.836 21.672 15.579 212.018

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NOS CAPITAIS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS

(Montantes expressos em milhares de Euros)



Notas 30.06.2007 30.06.2006

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Juros e comissões recebidos 105.535 90.345

Juros e comissões pagos (48.737) (38.184)

Impostos pagos 5.402 (3.842)

Recuperação de crédito e juros vencidos 3.038 3.102

Fluxo das operações financeiras 37.340 11.528

Pagamentos ao pessoal (27.285) (24.100)

Outros recebimentos operacionais/ outros pagamentos operacionais (4.826) (6.612)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos 70.467 32.237

Diminuições (Aumentos) dos activos operacionais

Disponibilidades em outras instituições de crédito 13.611 49.781

Aplicações em instituições de crédito (52.299) 14.512

Créditos a Clientes (224.947) 64.099

Activos financeiros detidos para negociação (645) (55.845)

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0

Activos financeiros disponíveis para venda (65.657) (3.823)

Activos com acordo de recompra 0 0

Activos não correntes detidos para venda (12.187) (3.518)

Outros activos (14.695) (3.320)

Fluxo líquido dos activos operacionais (356.819) 61.886

Aumentos (diminuições) dos passivos operacionais

Recursos de outras instituições de crédito 657 59.335

Recursos de clientes e outros empréstimos 61.305 100.594

Passivos financeiros detidos para negociação (2.662) 12.112

Passivos financeiros associados a activos transferidos 248.060 0

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0

Derivados de cobertura 0 (2.297)

Passivos não correntes detidos para venda 0 0

Outros passivos 6.263 (6.214)

Fluxo líquido dos passivos operacionais 313.623 163.530

Fluxos das actividades operacionais (1) 27.271 257.653

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Diminuições (aumentos) Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação (146) 224

Diminuições (aumentos) Investimentos detidos até à maturidade 0 0

Diminuições (aumentos) Propriedades de investimento 0 0

Diminuições (aumentos) Outros activos tangíveis (4.813) (3.164)

Diminuições (aumentos) Activos Intangíveis (667) (895)

Fluxos das actividades de investimento (2) (5.626) (3.835)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Emissões de dívida titulada e subordinada 90.647 22.450

Amortizações de dívida titulada (111.263) (265.381)

Juros de Dívida Títulada (8.762) (15.710)

Dividendos (7.500) (6.000)

Aumentos (diminuições) Prémios Emissão 15.000 0

Aumentos (diminuições) Capital subscrito 15.000 0

Venda (Aquisição) de acções próprias 0 0

Interesses minoritários 0 0

Fluxos das actividades de financiamento (3) (6.878) (264.641)

Aumento de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 14.767 (10.823)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 56.174 84.704

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 3 70.941 73.881

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração de fluxos de caixa consolidados do primeiro semestre de 2007.

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

DEMONSTRAÇÕES  DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007

(Montantes expressos em milhares de Euro)
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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 135 balcões, 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. São consideradas empresas filiais aquelas cuja percentagem de 
participação excede 50% do capital. 

 
 A estrutura do Grupo Finibanco a nível de empresas filiais, detidas directamente, em 30 de Junho de 2007 pode 

ser resumida da seguinte forma: 
 

 

Empresas filiais Sede Actividade
% Participação 

efectiva

Finibanco, S.A. Porto Instituição de Crédito 100%

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

Lisboa Sociedade Gestora de 
Fundos Mobiliários

100%

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 (Cayman) Luxemburgo Outras Instituições 
Financeiras

100%

Fini International (Luxembourg) Luxemburgo Sociedade Gestora de 
Participações Sociais

100%

Finibanco Vida - Companhia de Seguros,
S.A.

Porto Companhia de Seguros 100%

 
  

Durante o primeiro semestre de 2007, o Finibanco Holding constituiu a Fini International ( Luxemburgo ), bem 
assim como a Finibanco Vida – Companhia de Seguros, SA em  5 de Fevereiro de 2007 e 23 de Janeiro de 
2007, respectivamente. 
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As empresas incluídas nas contas consolidadas do Finibanco Holding, bem como os seus principais indicadores 
em 30 de Junho de 2007 ajustados para IFRS, são os seguintes:  
 

Empresa
Percentagem de 

particpação 
efectiva (%)

Total de 
activo 
líquido

Capitais 
próprios 

(a)

Resultado 
líquido de 

2007-06-30

FINIBANCO, S.A.
Rua Júlio Dinis, 157
4050-323 Porto 100%  2.535.429  147.020  13.730

FINVALOR-Sociedade Gestora de
Fundos Mobiliários, S.A.
Av. de Berna, 10
100 Lisboa 100%  5.583  2.823  1.616

FINICRÉDITO-Instituição Financeira
de Crédito, S.A.
Rua Júlio Dinis, 158/160 2º
4050-318 Porto 100%  285.308  33.262 ( 98)

FINMÓVEIS-Sociedade Imobiliária de
Serviços Auxiliares, S.A.
Armental Codal
3730 Vale de Cambra 100%  6.504  1.515 ( 11)

FINI INTERNATIONAL (Luxembourg)
Luxembourg 100%  9  32 ( 37)

FINI INTERNATIONAL (CAYMAN)
Cayman Islands 100%  14.899  13.603  922

FINSEGUR-Mediadora de Seguros, S.A.
Rua Júlio Dinis, 158/160 2º
4050-318 Porto 100%  350  236  8

Finibanco Vida - Companhia de Seguros
Rua Júlio Dinis, 166
4050-318 Porto 100%  9.069  7.500 ( 123)

(a) Não inclui o resultado do exercício de 2007  
 
     

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

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

Neste contexto as demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro tal como adoptadas pela União Europeia.  

As Normas Internacionais de Relato Financeiro adoptadas até à data pela Comissão Europeia diferem da 
versão integral em vigor das IFRS publicadas pelo IASB no que se refere à eliminação de certas restrições na 
aplicação da contabilidade de cobertura prevista na IAS 39 – Instrumentos Financeiros – reconhecimento e 
mensuração.  
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As demonstrações financeiras consolidadas 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. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas, relativas a 30 de Junho de 2007, foram preparadas em 
conformidade com o disposto na IAS 34 – “Relato Financeiro Intercalar” e estão expressas em milhares de euros, 
que é a moeda oficial do País onde a Sociedade tem a sua sede. 

Estas demonstrações financeiras intercalares não incluem toda a informação e divulgações requeridas para as 
demonstrações financeiras anuais e devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras relativas a 
31 de Dezembro de 2006. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração em 17 de 
Setembro de 2007. 

 
2.2  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. 

 
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 
subsidiáriias 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 capital.  

 
2.3. 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:  

 
 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. 
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 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 activos financeiros disponíveis para venda são considerados em imparidade quando se verifica um 

significativo e 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 e 
prolongado” requer julgamentos. Neste contexto o Grupo determinou que um declínio no justo valor de um 
instrumento de capital igual ou superior a 50% por mais de 1 ano é considerado significativo e  prolongado. 
Adicionalmente, são avaliados outros factores, tal como o comportamento da volatilidade nos preços dos activos.  

 
 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. 

 
 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. 

 
2.4 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.  
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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 30 de Junho de 2007 o Grupo não tinha activos classificados nesta rubrica. 
 
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. 
 
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 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”. À data de 30 de Junho de 2007 o Grupo não 
tinha quaisquer activos registados nesta rubrica. 

 
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 
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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 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. 
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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.  
 
Na designação de uma operação de cobertura, a relação entre o elemento de cobertura e o elemento coberto 
é formalmente documentada, nomeadamente em relação a:  
 

� Natureza do(s) risco(s) subjacente(s) e estratégia da operação de cobertura de acordo com as 
politicas de risco do Grupo; 

� Descrição dos instrumentos financeiros cobertos e de cobertura; 
� Método de avaliação da eficácia da cobertura e periodicidade da sua realização.  

 
Caso sejam considerados derivados de cobertura, periodicamente, são efectuadas análises da eficácia 
realmente atingida com a relação de cobertura, nomeadamente, através da comparação da variação no justo 
valor do instrumento de cobertura e do elemento coberto, atribuíveis ao risco coberto. 
 
Os resultados apurados no âmbito dos instrumentos derivados de cobertura são reconhecidos nos proveitos e 
custos do exercício, tal como no caso dos instrumentos derivados de negociação, caso o resultado do teste de 
eficácia efectuado se encontre dentro dos parâmetros definidos na IAS 39 (80%-125%). 
 
Os instrumentos derivados de cobertura são reconhecidos em balanço pelo seu justo valor (no activo se o 
mesmo for positivo e no passivo se for negativo). Os resultados da avaliação subsequente do justo valor são 
reconhecidos nos resultados do exercício em simultâneo com os resultados de avaliação ao justo valor do 
instrumento coberto na rubrica “Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de 
resultados”.  
 
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; 
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� 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 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.  
 
 
 
 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                                  ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2007 

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

 

 

 

 

- 10 - 

Activos disponíveis para venda 
 
Os activos financeiros disponíveis para venda são considerados em imparidade quando se verifica um 
significativo e prolongado declínio nos justos valores, 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% por mais de 1 ano é considerado significativo e  prolongado. 
Adicionalmente, são avaliados outros factores, tal como o comportamento da volatilidade nos preços dos 
activos. 
 

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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. Diferenças cambiais originadas por operações liquidadas em datas diferentes da 
transacção ou diferenças não realizadas em activos e passivos monetários não liquidados são reconhecidos 
em resultados do exercício na rubrica “Resultados de reavaliação cambial”. 
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3)  Operações de locação financeira 
 

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. Estas 
operações são registadas da seguinte forma: 

 
� Como locatário 
 

Os activos em regime de locação financeira são registados pelo justo valor do activo, em “Outros activos 
fixos tangíveis” e no passivo, processando-se as respectivas amortizações. 
As rendas relativas a contratos de locação financeira são desdobradas de acordo com o respectivo plano 
financeiro, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à amortização do capital. Os juros 
suportados são registados em resultados na rubrica “Juros e encargos similares”. 

 
� Como locador 
 

Os activos em regime de locação financeira são registados no balanço como crédito concedido, sendo 
este reembolsado através das amortizações de capital constantes do plano financeiro dos contratos. Os 
juros incluídos nas rendas são registados em resultados na rubrica “Juros e rendimentos similares”. 

 
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”. 

 
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. 

 
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 restantes activos tangíveis encontram-se registados pelo seu custo de aquisição, 
deduzido de amortizações e perdas por imparidade.  
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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 
 Obras em edifícios arrendados 10 
 Equipamento:  
 Instalações 20 
 Mobiliário e material 10 
 Equipamento informático 4 a 8 
 Outros activos tangíveis 8 a 16 

 
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. 

 
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. 

 
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, reforma antecipada, 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 ACTV, 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. 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, 
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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 diferenças entre os pressupostos actuariais e financeiros utilizados e os 
valores efectivamente verificados no que se refere às responsabilidades 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. 
 
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 e registados 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.   

 
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. 
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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 responsabilidades relativas a contratos de investimento sem participação discricionária de resultados são 
inicialmente reconhecidos pelo valor dos prémios debitados e depósitos recebidos e subsequentemente 
ajustadas para o seu justo valor na data de reporte. 
 

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 nas Notas às Demonstrações Financeiras.    

 
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. 
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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 Banco 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 36). Estas exposições são incluídas na análise individual e 
colectiva de imparidade considerando factores de conversão em crédito, tal como definidos nas disposições 
prudenciais do Banco de Portugal sobre esta matéria, 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 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. 

 
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 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro 
de 2006 é como segue: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Caixa  41.205  40.140
Disponibilidades à ordem no Banco de Portugal  29.736  16.034

 70.941  56.174
 

 
 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 passaram a ser 
remunerados a partir de 1 de Janeiro de 1999. 
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4. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 
 O detalhe da rubrica "Disponibilidades em outras instituições de crédito" em 30 de Junho de 2007 e 31 de 

Dezembro de 2006 é como segue: 
  

 

30-06-2007 31-12-2006

Disponibilidades sobre instituições de crédito no país:

   Depósitos à ordem  1.639  50

   Cheques a cobrar  36.921  53.360

 38.560  53.410

Disponibilidades sobre instituições de crédito

no estrangeiro:
   Depósitos à ordem  5.923  5.506

   Cheques a cobrar  2.361  1.539

 8.284  7.045

 46.844  60.455
 

 
 Os cheques a cobrar sobre instituições de crédito no país em 30 de Junho de 2007 foram compensados na 

Câmara de Compensação nos primeiros dias úteis  de Julho de 2007. 
 

5. ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 
 

O detalhe da rubrica de outros “Activos financeiros detidos para negociação” era em 30 de Junho de 2007 e 31 
de Dezembro de 2006 como a seguir se mostra: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Títulos

   Instrumentos de capital
      Emitidos por residentes

         Acções  6.846  15.017

      Emitidos por não residentes

          Instrumentos de dívida  2.335 -  

         Acções  12.524  12.752
 21.705  27.769

   Outros

      Emitidos por residentes  161  918

      Emitidos por não residentes  35.918  28.015

 36.079  28.933

 57.784  56.702

Instrumentos derivados com justo valor positivo

   Swaps

      Divisas  2  49

      Taxa de juro  1.766  1.843
      Cotações (equity swaps) -   484

 1.768  2.376

   Futuros e outras operações a prazo

      Divisas  171 -  
 1.939  2.376

 59.723  59.078  
 

Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. Não existem títulos não cotados nesta 
rubrica. 
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6. ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 
O detalhe da rubrica “Activos financeiros disponíveis para venda” era, em 30 de Junho de 2007 e 31 de 
Dezembro de 2006, como a seguir se mostra: 

 
30-06-2007 31-12-2006

Títulos

   Instrumentos de dívida

      Emitidos por residentes

         De dívida pública portuguesa  10.078  10.594

         De outros residentes  585  971

 10.663  11.565

      Emitidos por não residentes

         Emissores públicos estrangeiros  5.888  5.216

 16.551  16.781

   Instrumentos de capital

      Emitidos por residentes

         Acções  86.483  37.486

         Perdas de imparidade (Nota 33) ( 691) ( 691)

 85.792  36.795

      Emitidos por não residentes

         Acções  13.374  7.858

 99.166  44.653

   Outros

      Emitidos por residentes  13.736 -  

      Emitidos por não residentes -   2.362

 13.736  2.362

 129.453  63.796  
 
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 10.801 (m.Euros 2.051 em 31 
de Dezembro de 2006). Dizem respeito a unidades de participação (certificados residuais de operação de 
titutarização) e instrumentos de capital de rendimento variável (m.Euros 8.750 e m.Euros 2.051 
respectivamente). 
 
O valor de m.Euros 7.846 dos títulos da dívida pública portuguesa e  m.Euros 4.701 relativos a instrumentos de 
dívida de emissores públicos estrangeiros encontram-se penhorados a favor de terceiros. 
 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura de acordo com 
os prazos residuais de vencimento: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Até 3 meses  592  251
De 3 meses a 1 ano  939  604

De 1 a 5 anos  11.856  12.608

Superior a 5 anos  3.164  3.318
 16.551  16.781  

 
 
.  
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7. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 

 
O detalhe da rubrica “Aplicações em instituições de crédito” era, em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 
2006, como a seguir se mostra: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Aplicações

   No país
      Em outras instituições de crédito

        Aplicações a muito curto prazo  9.182 -  

         Depósitos  225  224

         Empréstimos  28  626

 9.435  850

   No estrangeiro
      Em outras instituições de crédito

         Aplicações a muito curto prazo  25.000  20.000

         Empréstimos  7.405 -  

         Outras aplicações  52.995  21.686

 85.400  41.686

 94.835  42.536

Juros a receber

   De aplicações em instituições de crédito

      Instituições de crédito no país  5  1.028

      Instituições de crédito no estrangeiro  471  478

 476  1.506

 95.311  44.042
 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura de acordo com 
os prazos residuais de vencimento: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Até 3 meses  94.835  42.536
 94.835  42.536  
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8. CRÉDITO A CLIENTES 
 

O detalhe da rubrica “Crédito a clientes” era, em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, como a 
seguir se mostra: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Crédito

   Crédito não representado por valores mobiliários
      Interno  1.717.382  1.766.675

      Ao exterior  20.909  19.511

      Interno - titularizado  250.000 -  

 1.988.291  1.786.186

      Crédito e juros vencidos

         Crédito interno e juros vencidos  56.549  46.592
         Crédito externo e juros vencidos  141  141

         Despesas de crédito vencido  618  1.074

 57.308  47.807

 2.045.599  1.833.993

      Perdas de imparidade (Nota 33) ( 71.266) ( 61.095)
 1.974.333  1.772.898

   Outros créditos e valores a receber (titulados)

      Emitidos por residentes

         Títulos de dívida

            Dívida não subordinada  4.491  4.492

      Créditos e juros vencidos

         Outros créditos vencidos  110  110

      Perdas de imparidade (Nota 33) ( 110) ( 110)

 4.491  4.492

Juros a receber, Receitas com rendimento diferido
e Despesas com encargo diferido

   Juros a receber

      Crédito não representado por valores mobiliários

         Interno  9.201  9.258

         Externo  105  74

         Interno - titularizado  792 -  
 10.098  9.332

      Outros créditos e valores a receber (titulados)

         Emitidos por residentes

            Títulos de dívida  17  15
 10.115  9.347

   Receitas com rendimento diferido

      Crédito não representado por valores mobiliários

         Interno ( 1.234) ( 316)

   Depesas com encargo diferido

      Crédito não representado por valores mobiliários
         Interno  10.914  8.360

 1.998.619  1.794.781
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A rubrica “Crédito a clientes”, inclui em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 créditos reestruturados 
no montante de m.Euros 11.441 e m.Euros 10.731 respectivamente relativos à participada Finibanco SA, para 
os quais dispõe de perdas por imparidade no montante de m. Euros 898 e m.Euros 2.229.  

 
Do total da carteira de crédito 23% foi objecto de análise individual de imparidade e 77% objecto de análise 
colectiva (em 31 de Dezembro de 2006 24% e 76% respectivamente).  
 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, o detalhe da rubrica “Crédito não representado por 
valores mobiliários” por tipo de crédito era como segue: 
 

30-06-2007 31-12-2006

   Empresas e administrações públicas  1.232.846

      Desconto e outros créditos titulados por efeitos  234.564  233.004
      Empréstimos  487.337  216.941

      Créditos em conta corrente  322.871  509.787

      Descoberto em depósitos à ordem  15.434  16.482

      Locação financeira mobiliária  77.886  35.960

      Locação financeira imobiliária  83.247  75.972

      Outros créditos  11.508  1.183
 1.232.847  1.089.329

   Particulares

      Habitação

         Locação financeira  17.601  16.770

         Outros créditos  277.340  249.889

 294.941  266.659
      Consumo

         Locação financeira  4.957  36.254

         Outros créditos  360.728  311.432

 365.685  347.686

      Outras finalidades

         Desconto e outros créditos titulados por efeitos  13.820  16.478
         Empréstimos  9.843  9.771

         Créditos em conta corrente  44.250  38.294

         Descoberto em depósitos à ordem  9.145  5.767

         Locação financeira  13.764  12.202

         Outros créditos  3.996 -  
 94.818  82.512

 1.988.291  1.786.186
 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 a rubrica “Crédito” apresenta a seguinte estrutura de 
acordo com os prazos residuais de vencimento: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Crédito não representado por valores mobiliários
   Até 3 meses  472.922  444.880

   De 3 meses a 1 ano  500.842  462.163

   De 1 a 5 anos  407.852  344.081

   Superior a 5 anos  606.675  535.062
 1.988.291  1.786.186

Outros créditos e valores a receber (titulados)

   De 3 meses a 1 ano  4.490  1.249

   De 1 a 5 anos  1  3.243
 4.491  4.492
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9. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 

O detalhe da rubrica “Activos não correntes detidos para venda”, em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro 
de 2006, bem como o movimento ocorrido no primeiro semestre de 2007, era como a seguir se mostra: 
 

Valor inicial
Valor de 
Balanço

31-12-2006 30-06-2007

Activos tangíveis não correntes 

detidos para venda

   Imóveis  17.946  62 ( 1.640) -   16.368

   Equipamento  465  173 ( 279) -   359
Outros activos não correntes 

detidos para venda

   Filiais -   9.507 -  ( 7.426)  2.081

   Associadas  6.357  22.500 -  -   28.857

 24.768  32.242 ( 1.919) ( 7.426)  47.665

Alienações 
no período

Aquisições 
no período

Provisões p/ 
imparidade 
acumuladas

 
10. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS 

  
Os saldos em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, bem como o movimento ocorrido no primeiro 
semestre de 2007 na rubrica “Outros activos tangíveis”, são apresentados no anexo III. 
 

11. ACTIVOS INTANGÍVEIS 
  

Os saldos em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, bem como o movimento ocorrido no primeiro 
semestre de 2007 na rubrica  “Activos intangíveis”, são apresentados no anexo III. 

 
12. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS E FILIAIS EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO 

 
 O detalhe da rubrica “Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação”, em 30 de Junho de 

2007 e 31 de Dezembro de 2006, bem como o movimento ocorrido no primeiro semestre  de 2007, era como a 
seguir de mostra: 

 

 

30-06-2007 31-12-2006

Associadas no país

   Saldo inicial  792  498

   Aquisições  125  12

   Alienações ( 12) -  

   Transferências -   625
   Apropriação de resultados  119 ( 33)

   Outros ajustamentos em capitais próprios -   31

 1.024  1.133

   Imparidade acumulada (Nota 38) ( 341) ( 341)
 683  792

 
 

Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. 
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13. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E IMPOSTOS DIFERIDOS 

 
Os saldos em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 na rubrica “Activos por impostos correntes e 
diferidos” são detalhados como a seguir se demonstra: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Activos por impostos correntes
   IRC a recuperar  6  1.271

 6  1.271

Activos por impostos diferidos

   Diferenças temporárias

      Provisões não aceites fiscalmente  6.462  1.425
      Activos tangíveis  328  351

      Activos intangíveis  87  170

      Benefícios de empregados  7.937  6.178

      Instrumentos financeiros  1.560  1.631

      Activos não correntes disponíveis para venda  260  268
   Prejuízos fiscais  186  193

 16.820  10.216
 

 
Os activos por impostos diferidos por prejuízos fiscais vencem nos anos conforme é detalhado no quadro 
seguinte: 

 
30-06-2007 31-12-2006

Ano de vencimento dos impostos
diferidos por prejuízos fiscais:

   2007  49  56

   2008  137  137

Total  186  193
 

 
É convicção da administração que a sociedade gerará lucros fiscais suficientes que permitam a utilização 
integral dos valores de activos por impostos diferidos apresentados. 
 

14. PROVISÕES TÉCNICAS DE RESSEGURO CEDIDO 
 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, a rubrica “Provisões técnicas de resseguro cedido” , 
detalha-se  da seguinte forma: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Provisões técnicas - Ramo vida
   De seguro directo

      Provisão para sinistros  45 -  
 45 -  
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15. OUTROS ACTIVOS 

 
O desenvolvimento da rubrica “Outros activos” em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, é como 
segue: 
 

 

30-06-2007 31-12-2006

Devedores por seguro directo e resseguro  10 -  
 10 -  

Outros activos
   Outras disponibilidades  3  4

   Devedores e outras aplicações vencidas  895  895

   Devedores e outras aplicações

      Devedores por operações sobre futuros e opções  957  654
      Aplicações diversas  30.127  28.602

      Sector público administrativo  1.733  2.026

      Devedores diversos  13.326  7.028

   Outros activos

      Ouro, metais preciosos, numismática e medalhística  122  107

   Outros juros e rendimentos similares  487  234
   Outros rendimentos a receber  4.716  9.973

   Outras despesas com encargo diferido  2.418  2.701

   Responsabilidades com pensões e outros benefícios  18.270  18.446

   Outras contas de regularização  15.185  7.718

 88.239  78.388

   Imparidade acumulada (Nota 38) ( 901) ( 901)
 87.338  77.487

 
 

O saldo da rubrica “Devedores por operações sobre futuros e opções” refere-se a margens depositadas em 
instituições financeiras estrangeiras para realização de operações de futuros. 
 
A rubrica de “Aplicações Diversas” inclui o valor dos imóveis recebidos em dacção que não cumprem os 
requisitos da IFRS5 (m.Euros 27.010 em 30 de Junho de 2007 e m.Euros 26.268 em 31 de Dezembro de 2006). 
Contudo, foi mantido o critério de mensuração pelo menor valor entre o valor contabilístico e o justo valor dos 
imóveis. 
 
O saldo da rubrica Outras contas de regularização corresponde essencialmente a operações cambiais a 
liquidar. 
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16. PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 a rubrica “Passivos financeiros detidos para negociação” 
tem a seguinte composição: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Vendas a descoberto
   Instrumentos de capital -   5.244

Instrumentos derivados com justo valor negativo

   Swaps

      Divisas  72  31

      Taxa de juro  5.506  4.917
      Cotações (equity swaps)  16.505  16.774

      Eventos de crédito  2.614  358

   Futuros e outras operações a prazo

      Divisas -   35
 24.697  27.359

 
 

 
17. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, a rubrica “Outros passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados”  tem a seguinte composição: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Dívida emitida

   Obrigações não subordinadas  75.662  102.422

   Obrigações subordinadas  121.277  114.976

 196.939  217.398

Correcções de valor de passivos que sejam objecto

da opção pelo justo valor

   Obrigações não subordinadas ( 8.546) ( 8.388)

   Obrigações subordinadas ( 13.716) ( 10.650)
( 22.262) ( 19.038)

Juros de dívida emitida

   Obrigações não subordinadas  254  3.347

   Obrigações subordinadas  383  166

 637  3.513
 175.314  201.873

 
 
Os passivos incluídos nesta rubrica foram designados no reconhecimento inicial ao justo valor através de 
resultados por incluírem derivados embutidos. 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). 
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O detalhe da rubrica " Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados” em 30 de Junho de 
2007 é como se segue: 
 

Descrição
Valor 

nominal
Remu-

neração
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 Cabaz Mundial 05/10"  3.000 B 19 de Dezembro de 2010
Obrigações de caixa "FNB Taxa Acumulada 05/11"  35.000 C 19 de Dezembro de 2011
Obrigações de caixa "FNB Índices 06/08"  5.150 D 1 de Março de 2008
Obrigações de caixa "FNB Remuneração Garantida 2006"  2.700 E 7 de Abril de 2012
Obrigações de caixa "FNB Cupão Anual 06/11"  14.600 F 20 de Junho de 2011
Obrigações "Finibanco Holding 05/10 Agosto"  212 G 29 de Agosto de 2010

 75.662 

DÍVIDA EMITIDA SUBORDINADA:

Emitidos em anos anteriores

Obrigações de caixa subordinadas "VARFIX"  9.976 H 7 de Dezembro de 2008
Obrigações de caixa subordinadas "FNB Rendimento
Garantido 05/13"  410 I 9 de Maio de 2013
Obrigações de caixa subordinadas "FNB Rendimento
Seguro 05/15"  244 J 9 de Junho de 2015
Obrigações de caixa subordinadas "Finicrédito Juro
Crescente 05/13"  20.000 K 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"  36.700 L 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"  53.947 M 11 de Junho de 2015 p/ 2ª e 3ª séries

 121.277 

 

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 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. 
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Considerando o seguinte cabaz de referência: 
 

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, 
 

o cupão será igual a: 
 

Taxa                                   N  

8%               se                  10 

5%               se                 7 a 9 

1%               se                 0 a 6, 

 

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 constituída por um 1º cupão fixo, no final do 1º ano: 

1º cupão: 5% 

Será pago um 2º cupão na Data de Cupão que for precedida por uma Data de Observação em que todos 

os 3 Índices do Cabaz   apresentarem um valor igual ou superior ao registado em 19 de Dezembro de 

2005. 

Quando o 2º cupão for pago o empréstimo obrigacionista reembolsa.   

Data de cupão 1º cupão 2º cupão 

19-Dez-2006 5,00%  
19-Dez-2007   4,75% 
19-Dez-2008   9,50% 
19-Dez-2009   14,25% 
19-Dez-2010   19,00% 

 

Se qualquer Data de Cupão não coincidir com um dia útil, passará para o dia útil seguinte, segundo o 

calendário Target. 
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C -       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 

 

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%] 

 

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. 

D  -  A remuneração será anual (j=1a2) e calculada de acordo como segue: 

 

 Cupãoj = Factor4*j * MAX {0%; ¼ Σi=1a4 [(NKY4*(j-1)+k/NKY4*(j-1)+k-1)-SPX4*(j-1)+k/SPX4*(j-1)+k-1)]} 

 

 Factori = MAX (0%; Factori-1+Ai*10%), onde 

 

 Ai=1 se NKYi/NKYi-1 >= SPXi/SPXi-1 

 Ai=-1, em caso contrário 

 

 Factor0=100% 

 

 NKYi – valor de fecho do índice Nikkei225 na Data de Observaçãoi 

 SPXi – valor de fecho do índice S&P500 na Data de Observaçãoi 

 NKY0 – valor de fecho do índice Nikkei225 na Data de Liquidação  

 SPX0 – valor de fecho do índice S&P500 na Data de Liquidação 
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 Será pago um cupão final, na data de reembolso, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 Max [0%; (2% – soma de todos os cupões pagos até à data]. 

 

E  -  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. 

 
F  -  A remuneração é como se segue: 
 

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. 

 
G   - A taxa de juro será a correspondente à “Euribor de 12 meses”, reportada ao antepenúltimo dia útil 

anterior ao do início da contagem de juros, acrescida de 0,5%. 

 

H - Média aritmética da Lisbor 6 meses mais 1% arredondada para a centésima superior. No entanto se a 

taxa Lisbor ou Euribor for superior a 4.4% a remuneração transforma-se numa taxa fixa de 5.4% até ao 

final do empréstimo.  

 

I - 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 
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  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 período respectivo em que a Euribor 6 meses está fora 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. 

 

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%] 

 

  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. 

 

J   -  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 período respectivo em que a Euribor 6 meses está fora do intervalo fixado; 

  N é o nº de dias úteis do período respectivo; 
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  Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão. 

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%] 

 
K   - 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 
     

 

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%] 
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L    -  Será 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): 

 
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)] , 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. 
 

M    -  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) 
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 HS0 – Cotação de fecho do índice HS60 Europe (Bloomberg: HS60EU) na data de início 

 
Em 30 de Junho de 2007, o Finibanco tinha negociado swaps para cobertura do risco associado à remuneração 
variável dos empréstimos obrigacionistas emitidos. 

 
18. RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, a rubrica “Recursos de outras instituições de crédito”  tem 
a seguinte composição: 
 

30-06-2007 31-12-2006

No país

   Mercado monetário interbancário  10.000  15.000

   Depósitos  77.579  50.011

   Empréstimos  7.405  20.421

   Outros recursos  20.000  10.426

 114.984  95.858

No estrangeiro

   Em outras instituições de crédito

      Recursos de muito curto prazo  11.478 -  

      Depósitos  21  178

      Empréstimos  5.183  35.000

      Outros recursos  609  582

 17.291  35.760
 132.275  131.618

Juros de recursos de outras instituições

de crédito

   Recursos de instituições de crédito no país  801  1.681

   Recursos de instituições de crédito no estrangeiro  32  116

 833  1.797

 133.108  133.415
 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura de acordo com 
os prazos residuais de vencimento: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Até 3 meses  115.275  92.938

De 3 meses a 1 ano  17.000  38.680
 132.275  131.618  
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19. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, a rubrica “Recursos de clientes e outros empréstimos” 
tem a seguinte composição: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Recursos de clientes

   Depósitos

      De residentes

         Do sector público administrativo

            À ordem  24.365  18.758

            A prazo  67.731  139.703

 92.096  158.461

         De emigrantes

            À ordem  2.467  2.047

            A prazo  10.967  11.341

            De poupança  4.635  4.283

 18.069  17.671

         De outros residentes

            À ordem  464.863  456.536

            A prazo  1.068.882  966.511

            De poupança  23.469  25.010

            Outros  215  48

 1.557.429  1.448.105

      De não residentes

         À ordem  24.591  10.029

         A prazo  29.769  28.344

 54.360  38.373

   Outros recursos de clientes

      Cheques e ordens a pagar  10.134  8.174

   Juros de recursos de clientes

      Depósitos

         De residentes

            Do sector público administrativo  392  359

            De emigrantes  200  149

            De outros residentes  10.386  8.015

         De não residentes  370  306

 11.348  8.829

 1.743.436  1.679.613
 

 
 Em 30 de Junho de 2007 as rubricas de “Depósitos de poupança” e “Depósitos a prazo” apresentam a seguinte 

estrutura de acordo com os prazos residuais de vencimento: 

 
Depósitos de 

poupança
Débitos a prazo

Até 3 meses  9.350  770.194

De 3 meses a 1 ano  18.754  349.481

De 1 a 5 anos -   57.674
 28.104  1.177.349
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20. PASSIVOS FINANCEIROS ASSOCIADOS A ACTIVOS TRANSFERIDOS 
 
Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 a rubrica  “Passivos financeiros associados a activos 
transferidos”  tem a seguinte composição: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Passivos por activos não desreconhecidos

em operações de titularização
   Por crédito a clientes - titularizado

      Crédito não representado por valores mobiliários

         Crédito interno  247.590 -  

Despesas com encargo diferido

      Passivos por activos não desreconhecidos
      em operações de titularização ( 323) -  

Encargos a pagar

      Juros de passivos por activos não desreconhecidos

      em operações de titularização  793 -  

 248.060 -  
 

 
21. PROVISÕES 

 
O Saldo da rubrica “Provisões” em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, bem como o movimento 
ocorrido no primeiro semestre de 2007 é apresentado no quadro seguinte: 

  

 

Acções 
judiciais

Responsabilidades 
contingentes

Responsabilidades 
contratuais

Garantias e 
compromissos

Total

Saldo de abertuta 31.12.2006 -   233 -  -   233

Aumentos -   4.727 -  -   4.727
Utilizações -  ( 22) -  -  ( 22)

Reposições -  ( 3.000) -  -  ( 3.000)
Saldo final 30.06.2007 -   1.938 -  -   1.938

 
 

22. PROVISÕES TÉCNICAS 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, a rubrica “Provisões técnicas”, detalha-se da seguinte 
forma: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Provisões técnicas - Ramo vida
   De seguro directo

      Provisão matemática  1.382 -  

      Provisão para sinistros  90 -  
 1.472 -  
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23. PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E IMPOSTOS DIFERIDOS  
 

Os saldos em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 da rubrica “Passivos por impostos correntes e 
diferidos” são detalhados como a seguir se demonstra: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Passivos por impostos correntes
   IRC a pagar  10.517  1.719

 10.517  1.719

Passivos por impostos diferidos

   Diferenças temporárias

      Reavaliações legais de imobilizado  97  97
      Activos tangíveis  2.161  2.268

      Provisões, activos e passivos contingentes  134  139

      Benefícios de empregados  4.075  924

      Instrumentos financeiros  8.835  2.380
 15.302  5.808

 
 

24. OUTROS PASSIVOS 
 

O desenvolvimento da rubrica “Outros passivos”, em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, é como 
se segue: 
 

30-06-2007 31-12-2006

Credores por seguro directo e resseguro  160 -  
 160 -  

Outros credores

   Credores e outros recursos

      Recursos diversos  7.263  7

      Sector público administrativo  6.022  4.491
      Cobranças por conta de terceiros  230  29

      Juros, dividendos e outras remunerações de

      de capital a pagar  7  5

      Contribuições para outros sistemas de saúde  198  148

      Credores diversos
         Credores por operações sobre valores mobiliários  109  97

         Credores por fornecimento de bens  3.779  5.708

         Outros credores  4.248  7.868

 21.856  18.353

   Encargos a pagar

      Outros juros e encargos similares  71 -  
      Outros encargos a pagar

         Prémio de antiguidade  1.914  2.549

         SAMS  2.750  3.099

         Subsídio por morte  1.616  1.860

         Outros  11.332  11.726
 17.683  19.234

   Receitas com rendimento diferido

      Outros receitas com rendimento diferido  4.997  5.849

   Outras contas de regularização  1.796  918

 46.332  44.354
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25. CAPITAL 
 

Em 30 de Junho de 2007, o capital subscrito do Finibanco Holding ascende a m.Euros 115.000 e encontra-se 
integralmente realizado. 
 
Em 27 de Março de 2007, o Finibanco Holding procedeu a um aumento de capital de m.Euros 15.000. 

 
 Em 30 de Junho de 2007, 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 30 de Junho de 2007 quaisquer acções próprias. 
 

Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações convertíveis nem títulos ou direitos similares 
  

26. MARGEM FINANCEIRA 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a margem financeira detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Juros e rendimentos similares

   Disponibilidades  717  376
   Aplicações em instituições de crédito  5.417  2.109

   Crédito a clientes  67.974  52.560

   Crédito vencido  1.521  1.884

   Outros activos financeiros

      Activos detidos para negociação  9.524  14.214

      Activos financeiros disponíveis para venda  283  1.428
      Juros de activos titularizados não desreconhecidos  1.230 -  

      Devedores e outras aplicações  13  7

      Outros juros e rendimentos similares  65  100

Comissões recebidas no crédito a clientes  3.636  4.928

 90.380  77.606

Juros e encargos similares
   Recursos de outras instituições de crédito  2.839  1.737

   Recursos de clientes  26.639  15.459

   Juros de empréstimos  441 -  

   Responsabilidades representadas por títulos

   sem carácter subordinado  1.510  3.050

   Passivos financeiros de negociação  13.482  11.240
   Juros de passivos por activos não desreconhecidos

   em operações de titularização  1.230 -  

   Passivos subordinados  1.310  2.027

   Outros juros e encargos similares  34  70

Comissões pagas no crédito a clientes  2.164  8.303

 49.649  41.886

 40.731  35.720
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27. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Rendimentos de instrumentos de capital” detalha-se da seguinte 
forma: 
 

Contas 30-06-2007 30-06-2006

Rendimentos provenientes de :

Activos financeiros disponíveis para venda  2.059  71
Outros instrumentos de capital  52  48

 2.111  119
 

 
28. RENDIMENTOS E ENCARGOS DE E COM SERVIÇOS E COMISSÕES  

 
Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Rendimentos e encargos de e com serviços e comissões” detalha-
se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Rendimentos de serviços e comissões por :

   Garantidas prestadas  891  866
   Compromissos assumidos perante terceiros  1 -  

   Operações sobre instrumentos financeiros  241  333

   Serviços prestados  8.774  9.737

   Operações realizadas por conta de terceiros  684  508
   Outras comissões recebidas  3.383  2.699

 13.974  14.143

Encargos com serviços e comissões por :

   Garantidas prestadas  3  2

   Compromissos assumidos perante terceiros  28 -  
   Serviços bancários prestados por terceiros  872  714

   Operações realizadas por terceitos  591  433

   Outras comissões pagas  1.968  1.550

 3.462  2.699

 10.512  11.444
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29. RESULTADOS DE ACTIVOS E PASSIVOS AVALIADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Rendimentos de activos e passivos avaliados ao justo valor através 
de resultados” detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Ganhos em :

Activos financeiros detidos para negociação
   Títulos  19.509  9.293

   Instrumentos derivados  29.032  8.690

Passivos financeiros de negociação  312  428

Outros ganhos em operações financeiras

   Operações passivas

      Outras  7.517  15.038
 56.370  33.449

Perdas em :

Activos financeiros detidos para negociação

   Títulos  5.011  5.832

   Instrumentos derivados  12.074  22.528
Passivos financeiros de negociação  573  781

Outras perdas em operações financeiras

   Operações passivas

      Outras  4.293  1.706

 21.951  30.847

 34.419  2.602
 

 
30. RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Rendimentos de activos  financeiros disponíveis para venda” 
detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Ganhos em :

Activos financeiros disponíveis para venda
   Títulos  1.453  8.374

Perdas em :

Activos financeiros disponíveis para venda

   Títulos  290  86

 1.163  8.288
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31. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ACTIVOS 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Resultados de alienação de outros activos” detalha-se da seguinte 
forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Ganhos na alienação de:

Activos não financeiros
   Activos não correntes detidos para venda  9 -  

Perdas na alienação de :

Activos não financeiros

   Activos não correntes detidos para venda -   60

-   60

 9 ( 60)
 

 
32. PRÉMIOS LÍQUIDOS DE RESSEGURO  

 
Em 30 de Junho de 2007 e  2006, a rubrica “Prémios líquidos de resseguro”, detaha-se da seguinte forma: 

 
30-06-2007 30-06-2006

Prémios de seguro directo vida
   Prémios processados  1.736

Prémios de resseguro cedido -  

   De seguro directo vida

      Prémios ( 104) -  
 1.632 -  

 
 
33. CUSTOS COM SINISTROS LÍQUIDOS DE RESSEGURO 

 
Em 30 de Junho de 2007 e  2006, a rubrica “Prémios líquidos de resseguro”, detaha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Custos com sinistros de seguro directo vida
   Variação da provisão para sinistros  90

Parte dos resseguradores nos custos com sinistros vida -  

   De seguro directo vida

      Na variação da provisão para sinistros ( 45) -  
 45 -  

 
 

34. VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS LÍQUIDAS DE RESSEGURO 
 

Em 30 de Junho de 2007 e  2006, a rubrica “Prémios líquidos de resseguro”, detaha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Variação das outras provisões técnicas
   Variação da provisão para sinistros

      De seguro directo vida

         Provisão matemática  1.382 -  
 1.382 -  
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35. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Outros resultados de exploração” detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Ganhos em :

Outros ganhos em operações financeiras
   Operações activas

      Outros  74 -  

Ganhos em activos não financeiros

   Activos não correntes detidos para venda  2  68

   Outros activos tangíveis  422  497

   Outros activos não financeiros  20  12
Outros ganhos e rendimentos operacionais

   Reembolso de despesas  4.125  3.356

   Recuperação de créditos, juros e despesas  3.038  3.102

   Prestação de serviços diversos  4.776  2.406

   Outros  3.416  3.654

 15.873  13.095

Perdas em :
Outros perdas em operações financeiras

   Operações activas

      Outros  1 -  

Outros impostos  310  475

Quotizações e donativos  99  83

Contribuições para o FGD e FGCAM  154  125
Perdas em activos não financeiros

   Activos não correntes detidos para venda  695  495

   Outros activos tangíveis  434  196

   Outros activos não financeiros -   338

Outros encargos e gastos operacionais  889  1.135

 2.582  2.847

 13.291  10.248
 

 
36. CUSTOS COM O PESSOAL 

 
Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Custos com o pessoal” detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Remunerações

   Dos orgãos de gestão e fiscalização  1.043  856
   De empregados  19.334  16.159

Encargos sociais obrigatórios

   Encargos relativos a remunerações  3.332  2.803

   Fundo de pensões  3.217  3.295

   Outros  333  320

Outros custos com o pessoal  26  667
 27.285  24.100
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 Em 30 de Junho de 2007 e 2006, o número médio de efectivos do Grupo Finibanco por categorias 
profissionais, era o seguinte: 

 

 

30-06-2007 30-06-2006

Administração  9  8
Direcção  89  83

Chefia  253  233

Técnicos  361  330

Administrativos  429  377

Outros  55  43
 1.196  1.074

 
 

37. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 
 

Em 30 de Junho de 2007 e 2006, a rubrica “Gastos gerais administrativos” detalha-se da seguinte forma: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Com fornecimentos :

Àgua, energia e combustíveis  769  643

Material de consumo corrente  631  619

Publicações  26  24

Material de higiene e limpeza  24  19

Outros fornecimentos de terceiros  98  84

 1.548  1.389

Com serviços :

Rendas e alugueres  3.269  2.654

Comunicações  1.462  1.412

Deslocações, estadas e representação  589  478

Publicidade e edição de publicações  1.641  863

Conservação e reparação  974  1.871

Transportes  123  95

Formação de pessoal  95  111

Seguros  314  251

Serviços especializados  4.746  3.780

Outros serviços de terceiros  2.645  737

 15.858  12.252

 17.406  13.641
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38. IMPARIDADE 
 

O detalhe da rubrica “Imparidade”, em 30 de Junho 2007, bem como o movimento ocorrido no primeiro 
semestre de 2007, era como a seguir se mostra. 
 

Saldo Saldo

31-12-2006 30-06-2007

Activos financeiros disponíveis

para venda (Nota 6)  691 -  -  -  -   691

Crédito a clientes

   .Crédito não representado por

   valores mobiliários  30.793  14.610 ( 2) ( 8.934)  2.410  38.877
Crédito e juros vencidos

   .Crédito não representado por

   valores mobiliários  30.302  16.902 ( 13.195) ( 1.620) -   32.389

   .Crédito representado por

   valores mobiliários  110 -  -  -  -   110

 30.412  16.902 ( 13.195) ( 1.620) -   32.499
(Nota 8)  61.205  31.512 ( 13.197) ( 10.554)  2.410  71.376

Activos não correntes detidos

para venda (Nota 9) -   7.426 -  -  -   7.426

Devedores e outras aplicações
(Nota 15)  901  3 ( 1) ( 2) -   901

Investimentos em filiais excluídas

da consolidação, associadas e

empreendimentos conjuntos (Nota 12)  341 -  -  -  -   341

 63.138  38.941 ( 13.198) ( 10.556)  2.410  80.735

Imparidade Dotações
Anulações/ 
Reposições

Utilizações Outras

 
O valor das utilizações corresponde a créditos abatidos ao activo.  
 
O montante da coluna “Outras” diz respeito ao ajustamento dos “Passivos financeiros associados a activos 
transferidos” .  
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39. IMPOSTOS CORRENTES  

 
A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à taxa efectiva no primeiro 
semestre de 2007 e 2006 pode ser explicada como a seguir se demonstra: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Imposto corrente :

1. Resultado antes de impostos  30.413  18.770

2. Taxa legal de imposto (IRC + Derrama)  (*) 26,23% 27,50%

3. Carga fiscal normal (1*2)  7.976  5.162

4. Variações patrimoniais positivas -  

5. Variações patrimoniais negativas ( 281) -  

6. Efeito fiscal de gastos que não são dedutíveis

6.1. Reintegrações não aceites  12 -  

6.2. Provisões não dedutíveis  31.141  5.330

6.3. Mais valias fiscais  179 -  

6.4. Derivados -   861

6.5. Imputação de lucros de sociedades não residentes -  -  

6.6. Encargos financeiros com a aquisição de participações -  -  

6.7. Outros custos não dedutíveis  1.260  1.041

7. Efeito fiscal de rendimentos que não são tributáveis

7.1. Redução de provisões não tributadas -  ( 2.642)

7.2. Benefícios fiscais ( 9.943) ( 408)

7.3. Derivados ( 815) ( 1.413)

7.4. Excesso de estimativa de impostos -  ( 132)

7.5. Rendimentos nos termos do artigo 46º ( 6.640) ( 11.000)

7.6. Outros proveitos não tributados ( 3.045) ( 208)

8. Resultados não tributáveis (ZFM) ( 230) ( 18)

9. Prejuízos fiscais reportáveis -  -  

10. Lucro tributável (1+4+5-6+7-8+9)  42.511  10.217

11. Imposto antes da tributação autónoma (10*2)  11.144  2.810

12. Tributações autónomas  73  69

13. Imposto total (11+12)  11.217  2.879

12. Taxa efectiva (13/1) 36,88% 15,34% 

(*) Taxa média do Grupo  
     

 De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das 
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, Imposto Municipal 
de Sisa e Imposto sobre as Sucessões e Doações), pelo que as declarações fiscais dos exercícios de 2003 a 
2007 poderão ser, assim, sujeitas a revisão.  

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

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

 
No entanto, a Administração entende que as eventuais correcções, se algumas, resultantes de diferentes 
interpretações da legislação vigente por parte das autoridades fiscais não deverão ter um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas anexas. 
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40. RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO LUCRO CONSOLIDADO 
 

A formação do lucro consolidado em 30 de Junho de 2007 e 2006, pode ser resumida como segue: 
 

30-06-2007 30-06-2006

Lucro do Finibanco Holding  6.425  10.560

Lucro/(prejuízo) das empresas filiais, consolidadas

pelo método da integração global:

   Finibanco  13.730  4.248

   Finicrédito ( 98)  807
   Finivalor  1.616  903

   Finimóveis ( 11) ( 76)

   Finisegur  8  22

   Finibanco Vida ( 123) -  

   Fini International (Cayman)  922  6.819
   Fini International (Luxembourg) ( 37) -  

 22.432  23.283

Anulação de dividendos recebidos ( 6.640) ( 11.000)

Outros ajustamentos de consolidação ( 213) ( 2.126)
Lucro consolidado  15.579  10.157

 
 
 .
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41. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS 

 
 Em 30 de Junho de 2007 e 31 de Dezembro de 2006 o detalhe das rubricas extrapatrimoniais é como segue: 
 

 

30-06-2007 31-12-2006

Garantias prestadas e outros passivos eventuais :

   Garantias pessoais/institucionais  91.390  78.000

   Garantias reais (activos dados em garantia)  11.034  11.034

 102.424  89.034

Garantias recebidas :

   Garantias pessoais/institucionais  1.341.407  1.156.531

   Garantias reais (activos recebidos em garantia)  1.185.333  1.061.701

 2.526.740  2.218.232

Compromissos perante terceiros :

   Compromissos irrevogáveis  190.708  164.057

   Compromissos revogáveis  174.061  164.053

 364.769  328.110

Operações cambiais e instrumentos derivados :

   Operações cambiais à vista  44.900  135.296

   Instrumentos de negociação  1.117.392  834.022

   Instrumentos de cobertura  1.079.200  1.162.494

 2.241.492  2.131.812

Responsabilidades por prestação de serviços :

   Depósito e guarda de valores  1.761.660  1.394.734

   De cobrança de valores  75.425  67.077

   Valores administrados pela instituição  721.566  672.868

 2.558.651  2.134.679

Serviços prestados por terceiros :

   Por depósito e guarda de valores  1.446.070  1.133.149

   Por cobrança de valores  52.401  49.838

 1.498.471  1.182.987

Outras contas extrapatrimoniais :

   Consignações  30  30

   Créditos abatidos ao activo  139.084  131.018

   Juros vencidos  7.176  7.231

   Despesas de crédito vencido  2.374  1.782

   Contratos com recurso - facturas não financiadas  13 -  

   Rendas vincendas e valores residuais de contratos

   de locação financeira  221.069  201.064

   Obrigações de caixa emitidas  176.727  197.186

   Crédito renegociado  11.441  10.731

   Provisões acumuladas para crédito renegociado  898  2.229

   Outras  30.297  27.207

 589.109  578.478  
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42. ACTIVOS E PASSIVOS EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA 
 

Em 30 de Junho de 2007, 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 Passivos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  913 Passivos financeiros detidos para negociação -  

Disponibilidades em outras instituições de crédito  3.849 Recursos de outras instituições de crédito  27.664

Activos financeiros detidos para negociação  22.689 Recursos de clientes e outros empréstimos  34.070
Aplicações em instituições de crédito  71.064 Posição cambial  511

Crédito a clientes  13.833 Outros passivos e contas de regularização  50.128

Outros activos e contas de regularização  25

 112.373  112.373

 
43. RELATO POR SEGMENTO 

 
A segmentação por linhas de negócio em 30 de Junho de 2007 é apresentada no Anexo IV. 
 
Substancialmente as actividades do grupo desenvolvem-se em Portugal pelo que não se considera relevante 
apresentar o reporte por segmento geográfico. 

 
44. JUSTO VALOR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
A comparação dos valores de balanço dos activos e passivos financeiros com os respectivos justos valores 
apresenta-se como segue:  

 

Valor 
Balanço

Justo valor
Valor 

Balanço
Justo valor

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  70.941  70.941  56.174  56.174

Disponibilidades em outras instituições de crédito  46.844  46.844  60.455  60.455

Activos financeiros detidos para negociação  59.723  59.723  59.078  59.078

Activos financeiros detidos para venda  129.453  129.453  63.796  63.796

Aplicações em instituições de crédito  95.311  95.311  44.042  44.042
Crédito a clientes  1.998.619  2.116.063  1.794.781  1.912.318

Total Activos financeiros  2.400.891  2.518.335  2.078.326  2.195.863

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação  24.697  24.697  27.359  27.359
Outros passivos financeiros ao justo valor

através de resultados  175.314  175.314  201.873  201.873

Recursos de outras instituições de crédito  133.108  133.108  133.415  133.415

Recursos de clientes e outros empréstimos  1.743.436  1.761.348  1.679.613  1.708.311

Passivos financeiros associados a activos
transferidos  248.060  248.060 -  -  

Total Passivos financeiros  2.324.615  2.342.527  2.042.260  2.070.958

30-06-2007 31-12-2006
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As metodologias utilizadas para a determinação dos justos valores foram as seguintes:  
 

Activos e passivos para os quais o justo valor é aproximado ao valor de balanço 
 

Para os activos e passivos financeiros líquidos ou que tenham um prazo de maturidade inferior a 1 ano foi 
assumido que o valor de balanço é uma aproximação do seu justo valor. Esta assumpção também é aplicável 
aos depósitos à ordem de clientes e instrumentos com taxa de juro variável.  

 
Activos e passivos  financeiros detidos para negociação e Activos financeiros disponíveis para venda 

 
O justo valor dos derivados foi estimado utilizando o modelo de actualização dos fluxos de caixa usando as 
taxas de juro do mercado interbancário e outras indicadores observáveis no mercado.  

 
Os títulos cotados foram valorizados pelo seu valor de cotação no final do exercício. Os títulos não cotados, de 
valor residual, foram mantidos ao custo dado não estar disponível uma aproximação fiável do seu justo valor.  

 
Passivos ao justo valor através de resultados 

 
O justo valor dos instrumentos designados como ao justo valor através de resultados foi obtido por utilização de 
técnicas de valorização consideradas adequadas (desconto de fluxos de caixa e modelos de a valiação de 
opções) utilizando como inputs dados observáveis de mercado. 

 
Instrumentos financeiros com taxa de juro fixa (crédito e recursos de clientes) 

 
O justo valor dos activos e passivos financeiros com taxa de juro fixa foi estimado através da actualização dos 
fluxos de caixa usando as  taxas de juro de mercado para instrumentos similares.  

 
45. GESTÃO DO RISCO  
 

Em matéria de risco, o Finibanco mantém uma política conservadora, expressa num nível máximo de alocação 
de fundos próprios, calculados por método interno em função do perfil do cliente, não sendo, em princípio, 
permitidas operações que exijam níveis superiores. 

 
Em função destes princípios, deverão ser rejeitadas todas as operações que não satisfaçam os diversos 
padrões de risco e outras que não se enquadrem na estratégia definida.  

 
O conhecimento em profundidade dos níveis de exposição e a gestão integrada dos riscos assumidos, tornam-
se 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 avaliação, de decisão e de controlo 
dos riscos, tendencialmente compatíveis com as recomendações do Comité de Basileia. 

 
As categorias de risco consideradas são as seguintes: risco de crédito, de mercado (nas suas componentes 
risco taxa de juro, cambial, cotações e índices) e de liquidez. 

 
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, anualmente revisto e actualizado, 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, revisto sempre que 
necessário, 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.  
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A análise do risco de crédito tem por base a avaliação do cliente, o “rating”, o produto, as garantias/colaterais, a 
maturidade da operação e a consonância com as estratégias de negócio definidas. São estabelecidos limites de 
exposição por contraparte. Pretende-se constituir uma carteira sã, que tenha subjacente decisão fundamentada 
em apreciação que pondere, de forma equilibrada, os factores subjectivos e objectivos.  

 
Para a classificação e avaliação do risco dos clientes-empresa, o Finibanco dispõe de um sistema interno de 
classificação de risco que incorpora as componentes qualitativa e quantitativa, com avaliação da posição do 
sector em que a empresa se insere. 
 
Para o crédito pessoal, crédito à habitação e cartões de crédito, a avaliação do perfil de risco dos clientes é 
efectuada através do sistema de “Credit Scoring”, com módulos específicos para cada tipo de crédito. Como 
ferramenta de apoio à decisão, o sistema de “Credit Scoring” consiste numa técnica que procura medir o risco 
de incumprimento de um crédito, através de uma notação a atribuir a um determinado perfil de comportamento, 
construído com base num conjunto de informações tidas como relevantes para se aferir da solvabilidade 
associada ao mesmo. 
 
No Finibanco, está implementado um sistema electrónico de gestão e concessão de crédito, sistema 
operacional que integra todo o processo de decisão de crédito nas suas várias actividades: propositura, 
apreciação e decisão, controlando os momentos da formalização e do processamento, com benefícios 
significativos na diminuição do risco operacional, na maior celeridade na decisão e no registo de informação. 
 
No documento “Regulamento Geral de Pricing”, estão definidos os princípios para a fixação das taxas a 
praticar, bem como a delegação de competências para a respectiva aprovação. Como complemento do 
processo de decisão, é utilizado um 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 actual, 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 procura tipificar atempadamente o nível de gravidade de 
incumprimento dos clientes, propondo, em conformidade, a sua transferência para os serviços de recuperação. 
 
No processo de monitorização, para além do acompanhamento individualizado por operação e por cliente, 
procede-se à análise regular da qualidade e da estrutura da carteira de crédito. Assim, exerce-se vigilância 
sobre a concentração de responsabilidades, nomeadamente, sectorial, por área geográfica, por cliente, por tipo 
de produto, por notação de risco, por tipo de garantia associada e por maturidade, entre outras. Procede-se à 
avaliação dos activos recebidos como garantias/colaterais das operações de crédito, por forma a garantir as 
coberturas desejadas. Paralelamente, analisa-se a evolução do crédito vencido e respectivas recuperações, o 
grau de cobrabilidade estimado e a adequação das provisões constituídas.  
 
Está também implementado um modelo interno de avaliação da qualidade da carteira de crédito das diferentes 
unidades de negócio através do qual, partindo da análise das características das operações de crédito, se 
calcula o capital económico adequado ao nível de risco incorrido. Com utilização da metodologia RAROC, é 
apurada a rentabilidade de cada “portfolio” em função do respectivo risco.  

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

mil Eur

Exposição máxima a Risco de Crédito
Jun-07 Dez-06

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  29.736  16.033

Disponibilidades em outras instituições de crédito  46.844  60.455

Activos financeiros detidos para negociação  4.273  2.376

Activos financeiros disponíveis para venda  16.551  16.782
Aplicações em instituições de crédito  95.311  44.042

Crédito a clientes  1.988.939  1.794.781

Outros activos  17.068  20.601

Sub-total  2.198.723  1.955.070

Passivos Contingentes  91.390  89.034

Compromissos irrevogáveis perante terceiros  190.708  161.762

Sub-total  282.098  250.796

Exposição Total a Risco de Crédito  2.480.822  2.205.866  
 

Concentração de Risco - Sectorial 
 

A análise sectorial da carteira de crédito a clientes pode ser efectuada através do quadro abaixo. 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 Eur

Crédito a clientes - Concentração Risco Crédito
30-Jun-07 31-Dez-06

Sector Exposição Máxima Exposição Máxima
Actividade Bruta Líquida Bruta Líquida

Comércio, Restaurantes e Hotéis  362.615  247.362  339.135  228.668
Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias  331.881  128.709  293.009  111.755
Serviços  123.003  67.959  67.448  14.286
Intermediação Financeira, Seguros e Pensões  13.237  4.288  64.224  55.535
Produtos Metálicos, Máq. e Materiais de Transp.  61.641  42.807  54.897  37.806
Têxteis, Vestuário e Calçado  53.586  40.258  49.895  37.654
Madeira, Cortiça e Papel  44.420  38.111  38.282  34.756
Indústria Química e Actividades Conexas  27.462  20.647  30.033  23.653
Alimentação, Bebidas e Tabaco  27.683  19.067  24.248  16.817
Produtos Minerais não Metálicos  25.208  16.902  22.407  13.322
Transportes e Actividades Conexas  23.148  11.010  20.172  11.802
Agricultura, Silvicultura e Pescas  22.103  11.554  21.021  11.328
Fabricação de Mobiliário  e Outras Ind. Transf.  20.880  11.790  18.194  9.364
Indústrias Extractivas  15.457  7.202  16.785  7.682
Papel, Artes Gráficas e Editoriais  16.307  10.570  15.529  10.110
Metalúrgicas de Base  6.884  4.707  5.586  3.642
Outros  1.477  601  2.363  1.296
Electricidade, Água e Gás  1.011  1.011  482  307
Particulares  768.527  366.365  664.347  296.687
Empresários em Nome Individual  32.294  21.049  29.332  17.734

TOTAL  1.978.825  1.071.970  1.777.390  944.206

Nota: Rubrica "crédito a clientes" excluída de proveitos a receber e ajustamentos de custo amortizado,
             no total de 19,794 Milhões de Euros, em Junho 2007, e 17,391 Milhões de Euros, em Dezembro 2006  

 
O tipo e o valor dos colaterais/garantias exigidos na aprovação das operações de crédito dependem da 
avaliação do risco da contraparte. Os principais tipos de colaterais são as Hipotecas, os Penhores de 
instrumentos financeiros e os Penhores de bens físicos. 
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Nas diversas operações de crédito, o Grupo também obtém garantias e avales não reflectidos no quadro 
anterior. 

 

Crédito por Segmento de Mercado

62,0%

14,5%

23,5%

Crédito a Empresas Particulares - Crédito Habitação Particulares - Outras Finalidades e
Enis

 
 

No que respeita aos segmentos de mercado, o crédito a empresas, essencialmente PMEs, representa 62,0% 
do total do crédito a clientes. O segmento do crédito habitação representa 14,5% do crédito a clientes e o 
restante crédito a particulares e empresários significa 23,5% do total. 
 
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)

0,2%

2,7%
4,5%

8,1%

17,9%

17,1% 16,3%

18,5%

9,7%

4,1%

0,8%

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

 
          Nota: não inclui crédito titulado 
 

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 PMEs no 
“portfolio” de crédito a empresas. O escalão com maior relevância tem 18,5% do total da exposição, e diz 
respeito a clientes com montantes entre 1 milhão de Euros e 2,5 milhões de Euros. 

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

0,0%

1,5%
0,0%

3,2%3,3%

6,6%

22,7%

15,0%

6,9%

33,1%

7,8%

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

 
           Nota: não inclui crédito titulado 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                                  ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2007 

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

 

 

 

 

- 51 - 

Nos clientes particulares, 33,1% da exposição encontra-se em clientes com montantes entre 5 mil Euros e 25 
mil Euros, reflectindo a relevância do crédito ao consumo. 

 
Em 30 de Junho de 2007, a maior exposição a risco de crédito a um só cliente/contraparte ascendia a 10,0 
Milhões de Euros (10,4 milhões de Euros, em 31 de Dezembro de 2006). 

 
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).  

 
A avaliação interna da exposição ao risco de mercado utiliza um sistema interno do 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. Igualmente são 
impostos limites às posições, sendo estas monitorizadas diariamente, nuns casos, e semanalmente noutros. 

Risco de Mercado

mil Eur

VaR 30-Jun-07

   Risco de Cotações e Índices 6.801,2

   Risco Cambial 11,8

6.813,1  
 

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.  

 
mil Eur

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

30 de Junho de 2007

Impacto na Situação Líquida -19.145
Fundos Próprios 258.738
Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -7,4%

Impacto na Margem Financeira, a doze meses -6.041
Margem Financeira 81.462
Impacto % na Margem Financeira anual -7,4%

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.  

 
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.  

 
Risco Taxa de Juro - Gaps de Repricing/Vencimento

mil Eur

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

Gap -376.040 -62.954 27.161 133.162 99.818 1.998

Gap Acumulado -376.040 -438.994 -411.832 -278.670 -178.852 -176.854  
 

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

 
A gestão da liquidez de curto prazo incide na análise de todos os fluxos previstos para um determinado 
horizonte temporal e na avaliação dos meios disponíveis para fazer face a eventuais necessidades de liquidez, 
que podem passar pela disponibilidade de linhas de crédito ou pela detenção em carteira de instrumentos 
financeiros de elevada liquidez. 

 
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. 

 
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.  

 
Ao nosso nível a mitigação do risco operacional passa pelo estabelecimento claro de normas, procedimentos e 
mecanismos de controlo, devidamente documentados e individualmente divulgados. À Direcção de Auditoria e 
Controlo Interno cabe a tarefa de proceder à análise e avaliação do cumprimento desse normativo.  

 
O Serviço de Controlo e Formalização, órgão estrutural que tem por objectivo tratar, acompanhar e 
supervisionar todas as acções processuais inerentes ao controlo e formalização dos contratos de crédito, 
assegura a devida articulação com as estruturas operacionais e de negócio. 

 
Para minimizar os riscos de erro humano, para além das acções de formação presenciais, que são feitas, 
encontra-se disponível na Intranet, um manual de formação bancária que permite uma consulta imediata, 
abordando os diversos temas relacionados com a actividade bancária adequados à realidade. Todo o normativo 
interno se encontra também disponível na Intranet. 

 
Quanto ao Risco Operacional, no âmbito do Acordo Basileia II, o projecto de gestão deste risco mantém o seu 
faseamento: (i) numa primeira fase, abrangeu as áreas de corretagem, da banca de investimentos e da área 
financeira, (ii) numa segunda fase pretende abranger os balcões, em articulação com os serviços centrais, e 
ainda as empresas Participadas.  

 
O levantamento de processos dos segmentos de actividades “Financiamento das Empresas”, “Negociação e 
Vendas”, “Pagamento e Liquidação”, “Serviços de Agência”e “Gestão de Activos” está a ser concluído, uma vez 
que, os Chefes de Riscos nomeados para estas áreas estão a validar, em “workflow” próprio, os respectivos 
relatórios. Contudo, a revisão dos processos necessários à implementação da DMIF (Directiva dos Mercados 
de Instrumentos Financeiros) desencadeará uma reanálise dos levantamentos que julgávamos concluídos. 

 
De notar ainda que a implementação de um novo sistema transaccional na Finicrédito permitirá, durante 2007, a 
integração das operações num único sistema operativo e consequentemente a actualização integral dos 
processos levantados. 

 
Salvaguarda-se a constante adequação dos planos de contingência e de continuidade pelas estruturas 
orgânicas de suporte da Instituição, de forma a assegurar a sua capacidade operativa e a limitar as perdas na 
ocorrência de perturbações graves da actividade, nomeadamente a transferência do centro Informático para a 
IBM, a que noutro ponto deste Relatório se faz referência. 

 
O processo de candidatura informal (Carta-circular nº 1/06/DSBDR) remetido em Dezembro último, ao Banco de 
Portugal, permitiu ainda uma maior formalização metodológica da Gestão do Risco Operacional e a 
uniformização no Grupo da política de gestão global de riscos. 

 
Prossegue o levantamento, por unidade orgânica, das situações de risco que possam ocorrer, a identificação 
dos factores de risco e a implementação das medidas para os eliminar ou minimizar, no âmbito do 
desenvolvimento de um modelo quantitativo de apuramento de perdas relacionadas com Risco Operacional. 
Assim, está a ser desenvolvida uma aplicação que, com base em modelos estatísticos que trabalham sobre 
uma base de dados histórica com as perdas verificadas e os factores de risco que as originaram, possibilitará a 
alocação de capital económico por categoria de risco operacional, acompanhando as metodologias mais 
avançadas preconizadas no Acordo Basileia II, no que respeita à medição de riscos operacionais. 
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A metodologia de trabalho da Equipa de Projecto de Risco Operacional, assenta nos seguintes vértices: 
 

 Realização de levantamentos das actividades de negócios, detalhando todos os processos, 
procedimentos, tarefas, sistemas e riscos incluídos e procedendo ao seu desenho na respectiva base de dados 
 
 Enquadramento dos processos levantados na respectiva “cadeia de valor”, associando os riscos 
prováveis, de acordo com a matriz de riscos da Instituição, as acções de mitigação referenciais e as estruturas 
orgânicas envolvidas 
 
 Validação, por recolha e formalização dos respectivos pareceres, dos processos, riscos e estruturas 
orgânicas identificados no “Relatório de Identificação de Riscos Operacionais” gerado da base de dados 
 
 Registo dos eventos por todas as estruturas orgânicas da Instituição, de acordo com as hierarquias de 
apreciação e decisão implementadas. Nas situações em que o registo termina com reconhecimento/aprovação 
de um custo operacional para a instituição, será contabilizado como tal na rubrica contabilística adequada 
 
 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. De notar que a avaliação das perdas potenciais será realizada de acordo, 
pelo menos, com três cenários:  

 
  Perda esperada (cenário optimista) 
  Perda inesperada grave (cenário pessimista) 
  Perda catastrófica (worst case) 
 
 Consolidação das perdas registadas e dos resultados dos questionários, de forma a determinar o 
montante de capital a alocar 
 
Salvaguarde-se que, caso a informação seja escassa, será ponderada a hipótese, num futuro próximo, de 
recurso a dados externos. 
 

Em matéria de Política de Segurança da Informação, o Grupo tem implementadas instruções internas baseadas 
nas normas internacionais de segurança ISSO 17 799 e BS 779-2, regulamentando as seguintes vertentes 
relacionadas com a sua gestão e segurança: 
 
− Política de Utilizadores 
− Política de Acesso Remoto 
− Política de Internet 
− Política de Correio Electrónico 
− Política de Palavras-Chave 
− Política de Classificação da Informação 
− Política de Dispositivos Portáteis 
− Política de Segurança Física 
− Política com Empresas Externas 

 
46. 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: 
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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% 

 
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. 
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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 
 

Entidades que intervêm na operação: 
 

Nome da entidade País da sede Tipo de entidade Função desempenhada 

    

Aqua Finance No. 2 PLC Irlanda Outra Emissor 

Finicrédito Instituição Financeira de 

Crédito, SA 

 

Portugal 

 

Instituição Financeira 

 

Originador e Servicer 

Finibanco Holding SGPS, SA Portugal Sociedade Gestora de 

Participações Sociais 

Backup Servicer 

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 de 

créditos 

Fundo 

Finantia – Sociedade Gestora de 

Fundos de Titularização de Crédito, 

SA 

 

Portugal 

 

Sociedade Gestora 

 

Gestora 

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 Rebelo de Sousa & Associados 

 

Portugal 

 

Consultor 

Advogados para o Lead 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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AQUA SME Nº 1 
 

Em Junho de 2007 o Finibanco, SA 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. 

 
Características dos instrumentos emitidos 
 
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 

 
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       

 
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: n.a. 
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 
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Entidades que intervêm na operação 
    

Nome da entidade 
País da 
sede Tipo de entidade 

Função 
desempenhada 

Relação de 
participação 

     
Finibanco S.A. Portugal Banco Cedente n.a. 
Aqua SME 1 Fundo Portugal Fundo de titularização 

de créditos 
Comprador não tem 

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 
Investimento S.A 

Portugal Banco Banco organizador não tem 

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 

 
Princípios e políticas contabilísticas seguidos 
 

Nos termos das Normas Internacionais de Contabilidade 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. 
 
Os fundos recebidos pela venda dos créditos estão registados na rubrica “Passivos financeiros associados a 
activos transferidos” 

 
47. RESPONSABILIDADES POR PENSÕES DE REFORMA E SOBREVIVÊNCIA 

 
 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, reforma antecipada, 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 cálculo das responsabilidades por serviços passados é efectuado pela CGD 
Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA  
 

 Em 30 de Junho de 2007 a rubrica “Custos com o pessoal” inclui m.Euros 3.217 relativos ao custo estimado 
com o Fundo de Pensões (m.Euros 3.295 em Junho de 2006). 
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48. RELAÇÕES COM ENTIDADES RELACIONADAS 
 
 Em 30 de Junho de 2007, o montante global dos activos, passivos, rendimentos, encargos e responsabilidades 

extrapatrimoniais relativos a operações realizadas com entidades relacionadas de acordo com a IAS 24 têm a 
seguinte composição: 

 

 

Accionistas
Membros do 
Conselho de 

Administração
Outros Total

Activo

Crédito sobre clientes -   25  64  89

-   25  64  89

Passivo

Recursos de clientes e outros empréstimos  5  705  3.544  4.254

Outros passivos financeiros ao justo valor

através de resultados -   30  475  505

 5  735  4.019  4.759

Rendimentos

Juros e rendimentos similares -  -   1  1

Rendimentos com serviços e comissões -   1  6  7

-   1  7  8

Encargos

Juros e encargos similares -   5  18  23

-   5  18  23  
 

49. 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. 
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Anexo II

Bruto Imparidade Liquído

CRÉDITOS TITULADOS

Emitidos por residentes

Tíulos de dívida

De outros residentes

Dívida não subordinada

POLIMAIA/89 Tx 5,1784%  5.000 EUR  0,30  0,30 - - 1.497,29 - 1.497,29
UIF. 1998/2008  324.218.633 EUR  0,01  0,01 - - 3.242.186,33 - 3.242.186,33
INCOMPOL-Industria de Componentes, Lda.  25 EUR  49.879,79  49.879,79 - - 1.246.994,75 - 1.246.994,75

4.490.678,37 - 4.490.678,37

 ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

Titulos

Emitidos por residentes

Instrumentos de Capital

SONAE INDUSTRIA SGPS  13.500 EUR  5,00  7,99 EUR 10,7500 145.125,00 - 145.125,00

TEIXEIRA DUARTE ENG. CONST.  1.044.500 EUR  0,50  2,41 EUR 4,0500 4.230.225,00 - 4.230.225,00

COFINA SGPS  1.000.000 EUR  0,25  1,85 EUR 1,8100 1.810.000,00 - 1.810.000,00

PT MULTIMEDIA SGPS NOM.  47.754 EUR  0,10  11,46 EUR 11,9100 568.750,14 - 568.750,14

MARTIFER SGPS NOM.  8.910 EUR  0,50  10,81 EUR 10,3500 92.218,50 - 92.218,50

Outros

FINIRENDIMENTO - Fundo de Investimento Mobiliario  27.696 - -  4,51 EUR 5,1661 143.080,31 - 143.080,31

FINIPREDIAL - Fundo de Investimento Imobiliario  2.300 - -  6,52 EUR 7,9729 18.337,67 - 18.337,67

Emitidos por não residentes

Instrumentos de Divida

De emissores públicos estrangeiros

BTNS 2,75% 03/08  1.350.000 EUR  1,00  0,9881 EUR 0,98925 1.335.190,50 - 1.335.190,50

De outros emissores estrangeiros

MAG200617  20 EUR  50.000,00  50.000,00 EUR  50.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00

Instrumentos de Capital

QUEENS - S. WALK INVESTEMNT LTD  21.220  9,01 EUR 5,9500 126.259,00 - 126.259,00

THOMSON COMP.  8.000 EUR  3,75  17,61 EUR 14,1300 113.040,00 - 113.040,00

BDI BIODIESEL INTL  15.200  57,09 EUR 48,0900 730.968,00 - 730.968,00

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA  21.400 EUR  2,39  23,20 EUR 22,9000 490.060,00 - 490.060,00

PETROTEC AG  36.272  12,66 EUR 6,7800 245.924,16 - 245.924,16

ASSYSTEM  94.256 EUR  1,00  15,14 EUR 14,4500 1.361.999,20 - 1.361.999,20

BUSINESS OBJECTS  10.313 EUR  0,10  30,20 EUR 29,2200 301.345,86 - 301.345,86

RHEINMETALL  7.000  69,70 EUR 68,7900 481.530,00 - 481.530,00

GRUPO FERROVIAL  14.000 EUR  1,00  75,59 EUR 73,0500 1.022.700,00 - 1.022.700,00

LVMH MOET HENNES  6.000 EUR  0,30  84,08 EUR 85,5400 513.240,00 - 513.240,00

BAY MOT WERKE  11.000 EUR  1,00  46,81 EUR 47,6400 524.040,00 - 524.040,00

KBC BANK VERZEKERINGS HOLD  6.500  100,39 EUR 100,0200 650.130,00 - 650.130,00

AXA - CS FP  6.300  32,04 EUR 32,0100 201.663,00 - 201.663,00

DBK GR  13.000  115,69 EUR 107,0900 1.392.170,00 - 1.392.170,00

APOLLO GROUP  5.000  49,00 USD 58,4300 216.327,29 - 216.327,29

LIFEPOINTS HOSPITALS  7.709 USD  0,01  30,48 USD 38,6800 220.795,35 - 220.795,35

NITROMED  55.300 USD  0,01  6,67 USD 2,2000 90.085,15 - 90.085,15

BOSTON SCIENTIFC  26.000 USD  0,01  17,13 USD 15,3400 295.327,66 - 295.327,66

LIMITED BRANDS  6.500 USD  0,50  23,06 USD 27,4500 132.117,73 - 132.117,73

CRAY INC.  12.750 USD  0,01  12,17 USD 7,6300 72.034,43 - 72.034,43

NOVELLUS SYSTEMS INC.  23.000  22,45 USD 28,3700 483.161,79 - 483.161,79

ROPER INDUSTRIES  11.500 USD  0,10  41,91 USD 57,1000 486.227,32 - 486.227,32

BURLINGTON NORTHERN  7.500 USD  0,10  64,52 USD 85,1400 472.824,88 - 472.824,88

PARKER HANNIFIN  6.500 USD  0,50  73,88 USD 97,9100 471.243,98 - 471.243,98

VULCAN MATERIALS CO  5.600 USD  1,00  86,66 USD 114,5400 474.952,98 - 474.952,98

ZEBRA TECHNOLOGIES  16.600 USD  0,10  28,99 USD 38,7400 476.182,15 - 476.182,15

HUMANA INC  10.600 USD  0,166  45,29 USD 60,9100 478.079,23 - 478.079,23

Outros

CHEYNE SPRECIAL SIT-A1 FUND  29.124,7305  171,68 EUR 205,32 5.979.860,54 - 5.979.860,54

CHEYNE TOT RET CRED FD 1  25.000,0000  100,00 EUR 114,28 2.857.000,00 - 2.857.000,00

WINTON FUTURES FUND - B  6.547,1401  336,47 USD 549,46 2.663.747,94 - 2.663.747,94

PERMAL JAPAN HOLDINGS NV-A FUND TYPE  1.020,4080  2.158,83 USD 2.947,47 2.227.043,29 - 2.227.043,29

PERMAL GLOBAL HIGH YLD HLD-A FUND TYPE  2.128,1320  458,33 USD 671,27 1.057.794,27 - 1.057.794,27

PERMAL LONG/SHORT GLOBAL-A USD FUND TYPE  1.068,9600  1.030,39 USD 1.565,80 1.239.376,21 - 1.239.376,21

PERMAL EMERGING MKTS HLD-A FUND TYPE  530,2600  2.077,18 USD 3.494,07 1.371.910,82 - 1.371.910,82

PERMAL INVESTMENT HOLDINGS-A FUND TYPE  678,9300  3.244,64 USD 5.064,64 2.546.120,72 - 2.546.120,72

PERMAL FX FINANCIAL & FUT-A FUND TYPE  1.343,0060  2.460,40 USD 3.715,88 3.695.260,37 - 3.695.260,37

GLG EMERGING MARKETS FUND E  18.470,1500  167,24 EUR 185,91 3.433.785,59 - 3.433.785,59

CHEYNE MULTI-STR LEVERAGED FD  37.445,0000  142,19 EUR 142,19 5.324.304,55 - 5.324.304,55

CHEYNE LATAM HIGH INCOME FUND INC  26.808,0900  96,67 USD 138,12 2.741.750,01 - 2.741.750,01

GLG EMERGING MARKETS SPEC SITS FUND CLASS A  8.770,3910  84,83 USD 119,93 778.847,09 - 778.847,09

57.784.157,70 - 57.784.157,70

Natureza e espécie dos títulos

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A.

INVENTARIO DE TITULOS  EM 30 DE JUNHO DE 2007
CONSOLIDADO

Valor de balanço (euros)
Valor de cotação

Valor médio de 
aquisição (euros)

Valor nomimalQuantidade
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Bruto Imparidade Liquído
Natureza e espécie dos títulos

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A.

INVENTARIO DE TITULOS  EM 30 DE JUNHO DE 2007
CONSOLIDADO

Valor de balanço (euros)
Valor de cotação

Valor médio de 
aquisição (euros)

Valor nomimalQuantidade

 ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

Títulos
Emitidos por residentes

Instrumentos de dívida
Instrumentos de dívida

De dívida pública portuguesa

O.T. - AGOSTO 2007 4,875%  60.000.000 EUR  0,01 0,010615 EUR 0,009863 591.780,00 - 591.780,00
O.T. - SET 2013 5,45%  255.000.000 EUR  0,01 0,011213 EUR 0,010405 2.653.275,00 - 2.653.275,00
O.T. - JUN 2011 5,15%  120.000.000 EUR  0,01 0,009854 EUR 0,010580 1.269.600,00 - 1.269.600,00
O.T. - JUN 2014 4,375%  50.000.000 EUR  0,01 0,010037 EUR 0,010227 511.350,00 - 511.350,00
O.T. - JUN 1998 / 2008 5,375%  100.000 EUR  0,01 0,010800 EUR 0,010014 1.001,40 - 1.001,40
O.T. - JUL 2008  500.000.000 EUR  0,01 0,0099 EUR 0,009906 4.953.000,00 - 4.953.000,00
O.T. - JUL 2009  3,95%  10.000.000 EUR  0,01  0,01 EUR 0,0101 98.470,00 - 98.470,00

De outros residentes
Outros

Dívida não subordinada

BRISA- Ob. Indexadas à Inflação  1998/2006/2008  225.000 EUR 1,66  1,65134 EUR 2,15822 485.599,20 - 485.599,20
CAIXA GERAL DEPOSITOS 4,625 28/06/12  2 EUR 50.000,00  49.745,00 EUR 49.700,20 99.378,00 - 99.378,00

Instrumentos de Capital
Valorizados ao justo valor

GALP ENERGIA NOM.  4.650.000 EUR  1,00  6,05282 EUR 9,9500 46.267.500,00 - 46.267.500,00
SONAE SGPS  5.000.000 EUR  1,00  1,83639 EUR 2,1000 10.500.000,00 - 10.500.000,00
TEIXEIRA DUARTE ENG. CONST.  1.030.469 EUR  0,50  2,67692 EUR 4,0500 4.173.399,45 - 4.173.399,45
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS  5.000.000 EUR  1,00  2,87089 EUR 4,1400 20.700.000,00 - 20.700.000,00
MARTIFER - SGPS, SA  203.740 EUR  0,50  8,04355 EUR 10,3500 2.108.709,00 - 2.108.709,00

Valorizados ao custo histórico

PROCAPITAL - Investimentos imobiliários, SA.  76.940 EUR  4,99  8,98 - - 690.907,53 690.907,53 0,00
MATUR  50 EUR  4,99  0,50 - - 24,94 - 24,94
UNICRE - Cartão Internacional de Crédito, SA.  10.882 EUR  4,99  34,38 - - 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 INVESTIMENTOS, SA  1.000 EUR  5,00  4,99 - - 4.987,98 - 4.987,98
PME CAPITAL, SA  1.000 EUR  4,99  4,99 - - 4.987,98 - 4.987,98

Outros

FINIFUNDO TAXA FIXA EURO  1.000.000 EUR  5,00  5,00 EUR 4,9860 4.986.000,00 - 4.986.000,00
AQUA SME Nº1 CLASSE C  8.750.000  1,00 - - 8.750.000,00 - 8.750.000,00

Emitidos por não residentes
Instrumentos de dívida

De emissores públicos estrangeiros

BTPS 5% 2008  450.000 EUR  1,00  1,01 EUR 1,0050 452.250,00 - 452.250,00
BUNDESOBLIGATION 2,5% 08/10/2010  525.000.000 EUR  0,01  0,009522 EUR 0,009402 4.936.000,00 - 4.936.000,00
BGB Float 06/11  500.000 EUR  1,00  0,999300 EUR 0,999043 499.545,00 - 499.545,00

Instrumentos de Capital
Valorizados ao justo valor

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP  417.000 EUR  10,00  27,29600 EUR 31,7000 13.218.900,00 - 13.218.900,00
COGNOS INC  5.000  31,02 USD 39,7000 146.982,50 - 146.982,50

Valorizados ao custo histórico

S.W.I.F.T. - Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication  9 EUR  123,95  908,94 - - 8.180,49 - 8.180,49

130.144.278,47 690.907,53 129.453.370,94

 INVESTIMENTOS EM FILIAIS EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO,
ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS

No país
Investimentos em associadas

PRIO - SGPS, SA  1.000.000 EUR  1,00  1,00 - - 682.956,00 - 682.956,00
NAVISER - Transportes Maritimos Internacionais, SA.  30.000 EUR  4,99  4,99 - - 149.639,37 149.639,37 0,00
PINTO & BULHOSA  64.018 EUR  4,99  2,99 - - 191.563,33 191.563,33 0,00

1.024.158,70 341.202,70 682.956,00

TOTAL 193.443.273,24 1.032.110,23 192.411.163,01

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,



Anexo III

Amortizações Abates Valor 
CONTAS Transf. do Regulariz. líquido

Amortizações Exercício (líquido)
Valor Bruto Acumuladas 30-06-2007

OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS

   . Sistemas de tratamento automático de dados  12.521  11.121  84  32  398  0  0  1.118
   . Activos intangíveis em curso  1.151  0  436 ( 32)  0  469  0  1.086
   . Outros activos intangíveis  93  32  615  0  62  0  0  614

 13.765  11.153  1.135  0  460  469  0  2.818
OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

Imóveis
   . Imóveis de serviço próprio  36.126  5.094  494  0  487  0  0  31.039
   . Obras em imóveis arrendados  20.047  12.517  881  0  706 ( 8)  0  7.713
   . Outros imóveis  0  0  0  0  0  0  0  0
Equipamento  38.229  24.780  2.504  88  2.164  0  12  13.865
Activos em locação operacional  0  0  0  0  0  0  0  0
Activos em locação financeira  3.053  3.016  0  0  24  0  0  13
Activos tangíveis em curso  708  0  819 ( 88)  0  0  0  1.439
Outros activos tangíveis  2.688  724  120  0  75  0  0  2.009

 100.851  46.131  4.818  0  3.456 ( 8)  12  56.078

TOTAIS  114.616  57.284  5.953  0  3.916  461  12  58.896

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Saldo do exercício anterior

Aquisições

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A.

OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS E TANGÍVEIS
Movimento para o 1º semestre de 2007

(Montantes expressos em milhares de Euros)



Anexo IV

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

SEGMENTAÇÃO POR LINHAS DE NEGOCIO CONSOLIDADO
30 de Junho de 2007

(Montantes expressos em milhares de Euros)

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

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

Juros e rendimentos similares 0 16.607 0 97.121 21.333 0 0 90 309 (45.080) 90.380

Juros e encargos similares 0 18.278 0 60.021 15.375 0 0 108 984 (45.117) 49.649

Margem Financeira 0 (1.671) 0 37.100 5.958 0 0 (18) (675) 37 40.731

Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 164 (389) 439 4.353 974 1.579 452 3.050 (136) 26 10.512

Rendimentos de instrumentos de capital 0 2.111 0 0 0 0 0 0 0 0 2.111

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 0 34.419 0 0 0 0 0 0 0 0 34.419

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0 1.163 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163

Resultados de reavaliação cambial 0 (353) 0 0 0 0 0 0 0 0 (353)

Resultados de alienação de outros activos 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9

Outros resultados de exploração (líquidas) 0 0 0 13.354 378 180 0 (467) 1.076 (1.025) 13.496

Produto Bancário 164 35.280 439 54.807 7.310 1.759 452 2.574 265 (962) 102.088

Custos de estrutura 286 1.345 669 38.478 4.882 1.383 464 1.742 383 (1.025) 48.607

Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 0 0 0 16.133 13.979 0 0 0 0 0 30.112

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (239) (239)

Resultados antes de impostos (122) 33.935 (230) 196 (11.551) 376 (12) 832 (118) (176) 23.130

Imposto diferido -3.666

Imposto corrente 11.217

Resultado líquido do exercício 15.579

Crédito a clientes (Liq.) 0 0 0 1.563.568 481.589 0 0 0 0 (46.538) 1.998.619

   Crédito Bruto 0 0 0 1.623.908 492.625 0 0 0 0 (46.538) 2.069.995

   Imparidade 0 0 0 60.340 11.036 0 0 0 0 0 71.376

Recursos de clientes e outros empréstimos 0 139.799 0 1.448.692 190.531 0 0 0 0 (35.586) 1.743.436

Activo líquido total 2.612.354

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
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RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR REGISTADO NA CMVM SOBRE 
INFORMAÇÃO SEMESTRAL CONSOLIDADA 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

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

Revisão Limitada sobre a informação consolidada do período de seis meses findo em 30 de 

Junho de 2007, da FINIBANCO – HOLDING, SGPS, S.A, incluída: no Relatório de Gestão, no 

Balanço consolidado (que evidencia um total de 2.612.354 milhares de euros e um total de 

capital próprio de 212.018 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 15.579 milhares 

de euros), nas Demonstrações consolidadas dos resultados e variações nos capitais próprios do 

período findo naquela data, na Demonstração consolidada dos fluxos de caixa e nos 

correspondentes Anexos. 

 

2. As quantias das demonstrações financeiras, bem como as da informação financeira adicional, 

são as que constam dos registos contabilísticos. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

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

 

a) a preparação de informação financeira consolidada que apresente de forma verdadeira e 

apropriada a posição financeira do conjunto das sociedades incluídas na consolidação e o 

resultado consolidado das suas operações e fluxos de caixa; 

b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro tal como adoptadas na União Europeia e que seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo CVM; 

c)  a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; 
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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. 

 

4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos 

acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva, lícita e 

em conformidade com o exigido pelo CVM, competindo-nos emitir um relatório profissional e 

independente baseado no nosso trabalho. 

 
ÂMBITO 

 

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

informação financeira anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. 

O nosso trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo 

com aquele objectivo, e consistiu: 

 

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

- a fiabilidade das asserções constantes da informação financeira; 

- a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias 

e a consistência da sua aplicação; 

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

- a apresentação da informação financeira; 

- se a informação financeira consolidada é completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e lícita. 

 

b) em testes substantivos às transacções não usuais de grande significado.  
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6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira 

consolidada constante do relatório de gestão com os restantes documentos anteriormente 

referidos. 

 

7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do 

presente relatório sobre a informação semestral. 

 
PARECER 

 

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

segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a 

informação financeira consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2007, da 

FINIBANCO – HOLDING, SGPS, S.A, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que 

afectem a sua conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como 

adoptadas na União Europeia, nomeadamente a apresentação de acordo com as disposições da 

IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar, e que não seja completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e lícita.  

 

Lisboa, 25 de Setembro de 2007 
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