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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 

2009. 
 

A elaboração do presente Relatório processa-se em obediência ao normativo contido no Código 

das Sociedades Comerciais e ao disposto no n.º 1 do artigo 244.º do Código de Valores 
Mobiliários, em conjugação com os Regulamentos da CMVM n.º 5/2008 e n.º 1/2007 (alterado 

pelos Regulamentos n.º 5/2008 e n.º 11/2005 e com a Instrução da CMVM n.º 4/2006. 
 

 
 

 

 

1.  ANÁLISE MACROECONÓMICA 
 
1.1  Envolvente Macroeconómica 

 
A economia mundial entrou em 2009 em forte contracção, reflectindo os efeitos de contágio à 

economia real da mais grave crise financeira internacional dos últimos 80 anos, num contexto 

de progressiva descida dos índices de preços em face da reversão da tendência ascendente do 
preço do petróleo e de outras matérias-primas. 

 
Previsões Económicas (taxas de variação, em %) 
PIB real Saldo Orçamental Inflação* Desemprego

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Mundo 3,1 -1,4 1,9 - - - - - - - -

  China 9,0 6,1 7,8 0,5 -2,9 -2,9 5,9 0,1 0,7 4,0 4,6 4,7

  EUA 1,1 -2,9 0,9 -5,9 -12,1 -14,2 3,8 -0,7 0,3 5,8 8,9 10,2

  Japão -0,7 -5,3 0,1 -2,9 -6,7 -8,7 1,4 -1,0 -0,5 3,9 5,8 6,3

  União Europeia 0,9 -4,0 -0,1 -2,3 -6,0 -7,3 3,7 0,9 1,3 7,0 9,4 10,9

    Área Euro 0,8 -4,0 -0,1 -1,9 -5,3 -6,5 3,3 0,4 1,2 7,5 9,9 11,5

       Alemanha 1,3 -5,4 0,3 -0,1 -3,9 -5,9 2,8 0,3 0,7 7,3 8,6 10,4

       França 0,7 -3,0 -0,2 -3,4 -6,6 -7,0 3,2 0,2 0,9 7,8 9,6 10,7

       Espanha 1,2 -3,2 -1,0 -3,8 -8,6 -9,8 4,1 -0,1 1,4 11,3 17,3 20,5

       Portugal 0,0 -3,7 -0,8 -2,6 -6,5 -6,7 2,7 -0,3 1,7 7,7 9,1 9,8

    Reino Unido 0,7 -3,8 0,1 -5,5 -11,5 -13,8 3,6 1,0 1,3 5,6 8,2 9,4

* Variação do IHPC (ou do índice nacional, quando não disponível)

Fonte: CE, Previsões da Primavera de Abril de 2009 e; FMI, World Economic Outlook de Abril de 2009 para Inflação da China  

 
Esta situação de contracção da actividade económica não é nova, resultando antes da cadeia de 

eventos e desafios proporcionados pelo colapso do mercado imobiliário de risco norte-

americano, no Verão de 2007. Em 2008, a economia global abrandou dos elevados níveis de 
crescimento dos anos anteriores, num movimentado liderado pelas economias mais 

desenvolvidas e que rapidamente tomou proporções globais, afectando de forma decisiva os 
países mais dependentes do sector exportador. 

 

A deterioração da actividade económica reflecte o aumento da incerteza, num contexto de 
condições de crédito genericamente mais restritivas, por força dos efeitos conjugados de 

escassez de liquidez e do aumento dos prémios de risco. Em 2008, esta conjuntura foi ainda 
agravada pela subida generalizada dos índices de preços, motivada pelo escalar do preço do 

petróleo e de outras matérias-primas, no primeiro semestre.  
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Fonte: Reuters EcoWin 

 
A intensificação da instabilidade financeira nos últimos meses de 2008, acelerou o ritmo de 

contágio da crise financeira internacional à economia real, tendo definido as principais 

tendências económicas ao longo do primeiro semestre do corrente ano, nomeadamente a 
virtual paralisação do comércio internacional e a acentuada quebra do investimento, com 

reflexo numa rápida deterioração das condições no mercado de emprego. A situação de 
profunda e prolongada crise levou a que o Fundo Monetário Internacional (FMI) classificasse 

2009 como o ano da Grande Recessão Mundial, em clara alusão à Grande Depressão do século 
passado. Esta conjuntura acelerou a queda dos custos da energia e de outras matérias-primas, 

configurando um choque deflacionista que se consubstanciou no recuo generalizado dos índices 

de preços e nas expectativas de inflação negativa para alguns países de referência. 
 

Neste enquadramento, as autoridades monetárias e económicas da generalidade dos países 
aplicaram medidas de excepção como não há registo na história contemporânea, as quais se 

reflectiram, entre outros, na descida para níveis mínimos das taxas de juro de intervenção e no 

aumento das despesas públicas e consequentes subidas dos défices orçamentais para valores 
históricos. Na zona euro, o défice orçamental deverá exceder os 5% em 2009, subindo para 

6,5% em 2010, valores ainda assim modestos em comparação com o que está a ocorrer em 
países como os EUA e o Reino Unido (ver tabela). 

 
No entanto, e embora seja ainda cedo para tirar ilações definitivas, a adopção de medidas 

monetárias e fiscais altamente expansionistas está a ter resultados visíveis, com a progressiva 

normalização do sistema financeiro e o abrandamento do ritmo de deterioração das condições 
económicas. Esta dinâmica está particularmente avançada nos EUA, que foi também o primeiro 

país a entrar em recessão em Dezembro de 2007, existindo sustentados argumentos a apontar 
para que o ponto de inflexão seja atingido já neste Verão. O processo está algo desfasado na 

União Europeia e no Japão, possivelmente em resultado da maior abertura relativa ao exterior. 

 
A melhoria do funcionamento dos mecanismos dos mercados financeiros, em geral, e a redução 

das dificuldades da banca, em particular, no segundo trimestre do ano configuraram um cenário 
de redução dos níveis de incerteza e volatilidade, com consequente valorização dos 

instrumentos tradicionais de risco. Após terem atingido os mínimos do ano em Março, os 

principais índices bolsistas encetaram uma recuperação que lhes permitiu, em muitos casos, 
recuperar das perdas do primeiro trimestre e fechar o semestre próximo dos máximos.  
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1.2  Política Monetária 

 
No decurso do primeiro semestre de 2009, o Banco de Inglaterra (BoE) e o Banco Central 

Europeu (BCE) prosseguiram o processo de alívio das condições monetárias, com ambas as 
autoridades a descerem as suas principais taxas de referência para novos mínimos históricos, 

em função da instabilidade do sistema financeiro e dos elevados riscos ao crescimento 

económico.  
 

Na zona euro, o BCE desceu por quatro vezes as suas taxas de juro directoras, a última das 
quais a 7 de Maio, reduzindo a taxa de juro aplicável às operações principais de 

refinanciamento de 2,50% para um novo mínimo histórico de 1,0%. Desde então, o BCE tem 

defendido como adequado o actual nível de taxas de intervenção, voltando as atenções para a 
adopção de medidas não convencionais de política monetária, medidas essas que fazem já 

parte do quotidiano do BoE, entidade que terminou o ciclo de descida de taxas de juro a 5 de 
Março, numa reunião que coincidiu com o anúncio do programa de compra de 75 milhões de 

libras de títulos, incluindo dívida pública.  

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

 
Nos EUA, e sem espaço para descer as taxas de intervenção abaixo dos níveis actuais (entre 0 

e 0,25%), a Reserva Federal centrou as atenções na adopção de medidas não convencionais de 
política monetária, iniciando um ambicioso programa de compra de títulos diversos, com 

especial enfoque nos títulos de dívida associados ao mercado imobiliário. 

 
Estes programas de compra de títulos (ou quantitative easing), independentemente do modelo 

adoptado, prosseguem o duplo objectivo de proporcionar ampla liquidez ao sistema financeiro e 
de reduzir as taxas de longo prazo, as mais importantes para o investimento produtivo. 

 
 

1.3  Mercados Financeiros 

 
O processo de ajustamento dos desequilíbrios observados em anos anteriores, cuja principal 

manifestação era a persistência de prémios de risco historicamente baixos e pouco 
diferenciados por classe de activo, prosseguiu nos primeiros meses de 2009, com a 

desvalorização das carteiras e com a quebra de resultados das empresas financeiras, em geral, 

e da banca, em particular.  
 

No entanto, os esforços conjugados das autoridades políticas e monetárias começaram a surtir 
os seus efeitos e os mercados por grosso recomeçaram a normalizar, com consequente redução 

dos níveis de incerteza e volatilidade. As dificuldades na obtenção de fundos foram diminuindo, 

em especial na medida em que o mercado monetário interbancário retomava o seu papel na 
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redistribuição da liquidez no sistema financeiro, reduzindo os custos de financiamento das 

instituições financeiras e aliviando, por esta via, as restrições quantitativas à cedência de 
crédito.  

 
A redução dos custos de financiamento das instituições financeiras, num contexto de existência 

de amplos níveis de liquidez garantidos pelas autoridades monetárias, reflectiu-se na melhoria 

das expectativas do sector e na consequente valorização accionista.  
 

 
Mercado Accionista 

 

Num semestre em que alguns dos índices accionistas dos países desenvolvidos ainda 
acumularam perdas, há que distinguir dois períodos distintos. Um primeiro, caracterizado pela 

continuação da tendência descendente iniciada em 2008, que conduziu a avultadas perdas nos 
índices, culminando em mínimos de 2009 e de vários anos em meados de Março, alargando-se, 

nos casos dos índices norte-americanos Dow Jones Industrial Average e S&P500 e dos 
europeus MIB30 e EUROSTOXX50, a mínimos de mais de uma década.  

 
Evolução de alguns índices bolsistas seleccionados 
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Base 100 = 1 Jan. 2009 
Fonte: Reuters EcoWin 

 

Após esta evolução negativa iniciou-se uma recuperação, que durou genericamente até ao 

início de Junho, com a maioria dos índices a recuperar a totalidade das perdas no ano, seguida 
de uma consolidação até ao final do semestre. 
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Evolução de alguns índices de referência 
2008 2009 Mínimo do semestre Máximo do semestre

31-Dez 30-Jun Variação* valor Variação* data valor Variação* data

EUA

Dow Jones 8 776,4 8 447,0 -3,8 6 547,1 -25,4 09-Mar 9 034,7 2,9 02-Jan

Nasdaq 1 577,0 1 835,0 16,4 1 268,6 -19,6 09-Mar 1 862,4 18,1 11-Jun

Zona euro

IBEX35 9 195,8 9 787,8 6,4 6 817,4 -25,9 09-Mar 9 845,7 7,1 00-Jan

DAX30 4 810,2 4 808,6 0,0 3 666,4 -23,8 06-Mar 5 144,1 6,9 02-Jun

PSI20 6 341,3 7 110,9 12,1 5 743,1 -9,4 03-Mar 7 355,5 16,0 08-Mai

CAC40 3 218,0 3 140,4 -2,4 2 519,3 -21,7 09-Mar 3 396,2 5,5 06-Jan

STOXX50 2 447,6 2 401,7 -1,9 1 810,0 -26,1 09-Mar 2 578,4 5,3 06-Jan

Emergentes

RTS ($) 631,9 987,0 56,2 498,2 -21,2 23-Jan 1 180,6 86,8 02-Jun

ISE100 26 864,1 36 949,2 37,5 23 036,0 -14,2 05-Mar 36 949,2 37,5 00-Jan

Hang Seng 14 387,5 18 378,7 27,7 11 344,6 -21,1 09-Mar 18 889,7 31,3 12-Jun

MERVAL 1 079,7 1 588,0 47,1 930,1 -13,9 03-Mar 1 669,5 54,6 11-Jun

BOVESPA 37 550,3 51 465,5 37,1 36 234,7 -3,5 02-Mar 54 486,3 45,1 01-Jun

Outros

NIkkey225 8 859,6 9 958,4 12,4 7 055,0 -20,4 10-Mar 10 135,8 14,4 12-Jun

FTSE100 4 434,2 4 249,2 -4,2 3 512,1 -20,8 03-Mar 4 638,9 4,6 06-Jan

MSCI World 677,8 699,5 3,2 527,4 -22,2 09-Mar 721,7 6,5 12-Jun

* Face a 31 de Dezembro de 2008, em %

Fonte: Reuters EcoWin e; GESE  

 

Nos EUA, os índices S&P500 e Nasdaq Composite registaram valorizações semestrais de 1,8% e 

16,4%, respectivamente, enquanto o Dow Jones Industrial Average desceu 3,8%. Na Europa, O 
PSI20 e o IBEX35 valorizaram-se, respectivamente, 12,1% e 6,4% no semestre, o DAX30 

registou uma variação nula, enquanto o CAC40 desvalorizou-se 2,4% e o FTSE100 caiu 4,2%. 

O índice das 50 maiores capitalizações bolsistas da zona euro, EUROSTOXX50, registou uma 
quebra de 1,9% no semestre.  

 
 

Mercado Obrigacionista  
 

Os mercados de taxa fixa contabilizaram um semestre de perdas, na generalidade dos prazos e 

divisas, na medida em que não se concretizaram os piores receios ao nível do sistema 
financeiro e da actividade económica. Esta tendência de desvalorização representa o fim de um 

ciclo de descida de taxas iniciado no Verão de 2007 e que levou as taxas de juro de longo prazo 
para níveis historicamente reduzidos, em especial nos EUA.  

 

 
Evolução da taxa de rentabilidade das obrigações a 10 anos (em %) 
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Fonte: Reuters EcoWin 
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A subida das taxas de juro de longo prazo foi particularmente vincada nos EUA, situação que 

decorre essencialmente da redução do diferencial de taxas de intervenção entre os vários 
blocos económicos, uma vez que a Reserva Federal terminou o corrente ciclo de descidas de 

taxas de intervenção ainda em 2008, enquanto este prosseguiu em 2009 na generalidade das 
outras economias de referência. A subida do preço das matérias-primas, ainda que modesta 

quando comparada com os movimentos extremos do ano transacto, aliviou os riscos 

deflacionistas e acabou por retirar base de sustentação aos preços das obrigações. 
 

O processo de desinflação vai continuar pelos meses de Verão, sendo que diversos países, 
entre os quais Portugal e os EUA, devem terminar o ano com inflação negativa. Refira-se que 

em geral os mercados de taxa fixa se desvalorizam (especialmente nos prazos mais longos) 

com a expectativa de subida da inflação, uma vez que esta diminui os ganhos reais dos 
rendimentos periódicos (cupões) das obrigações. 

 
A taxa de rentabilidade dos “treasuries” norte-americanos a 10 anos iniciou o ano 

marginalmente acima dos 2,0%, tendo subido sistematicamente até atingir os máximos do 
semestre, de cerca de 3,9%, nos primeiros dias de Junho, praticamente os níveis observados 

no período homólogo de 2008. Esta subida terá sido motivada por vários factores, 

designadamente a não ocorrência dos cenários catastróficos para o sistema financeiro e para a 
economia global.  

 

 

 

 

Diferenciais de taxas de juro de longo prazo face a Portugal (em pb) 
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Na zona euro, a absoluta aversão ao risco, observada no final do ano transacto, num contexto 
de agravamento da situação orçamental, originou uma diferenciação entre os prémios de risco 

dos Estados Membros, com os investidores a privilegiarem as emissões da dívida alemã, mais 
líquidas e de menor risco. Os países com maiores problemas percepcionados ao nível da 

sustentabilidade das contas públicas, como a Grécia e a Irlanda, foram os mais penalizados por 

esta maior diferenciação. 
 

A dinâmica de alargamento dos prémios de risco prosseguiu durante os primeiros meses do 
ano, sendo que o diferencial das taxas de juro das Obrigações do Tesouro português a 10 anos 

atingiu um máximo de 13/4 pontos percentuais nos primeiros dias de Março. Este diferencial caiu 

para cerca de metade ao longo do segundo trimestre, mais por uma subida das taxas de juro 
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na Alemanha do que propriamente por uma descida das taxas praticadas para a dívida pública 

portuguesa. Ainda assim, o diferencial permanece em níveis historicamente muito elevados, o 
que dificilmente se justifica entre economias que partilham a mesma divisa.  

 
  

Mercado Cambial 

 
O mercado cambial beneficiou de uma tranquilidade relativa no primeiro semestre do ano, após 

um final de 2008 de elevada instabilidade e de movimentos históricos de algumas divisas. Em 
termos globais, o euro fechou o semestre com uma marginal depreciação face ao conjunto dos 

seus principais parceiros comerciais, medida pela variação do índice de taxa de câmbio efectiva 

nominal. 
 

As maiores oscilações no semestre acabaram por ocorrer nas divisas de países com diferenciais 
de taxas de juro interessantes para “carry-trade” ou de países exportadores de matérias-

primas, com estas a oscilarem em linha com a cotação das respectivas matérias-primas. A 
atestar esta dinâmica temos, por exemplo, as depreciações de 10,5%, de 14,4% e de 16,7% 

do euro face ao dólar da Nova Zelândia, ao dólar australiano e ao rand da África do Sul, 

respectivamente. 
Evolução do euro face ao ITCEN e ao dólar 
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A apreciação do euro face ao dólar, mais do que reflectir um movimento ascendente da divisa 
europeia, deve-se à fraqueza da divisa norte-americana, motivada pela conjugação de diversos 

factores como os riscos ao financiamento externo da economia (só o défice orçamental deverá 

exceder os 12% do PIB em 2009 e aumentar para 14,2% em 2010), o programa de compra de 
títulos de dívida por parte do Fed e os desenvolvimentos do sistema financeiro, onde o dólar se 

revelou como uma divisa de refúgio em alturas de maior incerteza.  
 

Deste modo, o dólar oscilou entre um máximo de 1,2555 a 5 de Março e um mínimo de 1,4233 

no dia 2 de Junho, evolução grosso modo em linha com os mínimos e máximos dos principais 
índices accionistas. 
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2.  ACTIVIDADE DO GRUPO 
 

Como tem sido referido em relatórios de gestão anteriormente realizados, o Grupo Finibanco 

desenvolve a sua acção em vertentes de negócio, a mais importante das quais é a de retalho, 
através das suas Participadas Finibanco, SA, Finibanco Angola, SA e Finicrédito-Instituição 

Financeira de Crédito, SA. 
 

Em escala substancialmente mais reduzida actua também na área de gestão de activos, com o 

Finibanco, SA e a Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA, prestando serviços de 
gestão de carteiras e gerindo fundos, quer mobiliários, quer imobiliários. 

 
Desde o início de 2007, com a constituição da Participada Finibanco Vida-Companhia de 

Seguros de Vida, SA, iniciou a sua actividade na exploração do ramo seguros, na especialidade 
de vida, complementando assim parte do negócio que vinha fazendo nesta área através da 

Finisegur-Companhia Mediadora de Seguros, SA. 

 
Também no início de 2007 foi constituída a Fini International Luxembourg, SA, com vista ao 

desenvolvimento e ao reforço da capacidade empreendedora, tendo por objecto um vasto leque 
de acções, desde a detenção de participações sociais, em empresas luxemburguesas, ou 

estrangeiras, até à gestão das participações sociais detidas na sua qualidade de holding. 

 
A profunda crise económica e financeira que se acentuou na segunda metade de 2008, afectou 

o desenvolvimento esperado para esta Participada e, não se vislumbrando num espaço 
temporal razoável alteração das condições de mercado que permitissem a reactivação da sua 

actividade, foi decidido proceder à sua dissolução, o que aconteceu em 29 de Junho de 2009. 

 
No semestre em análise, as atenções do Finibanco-Holding centraram-se no processo de 

aumento do capital social que se iniciou em 26 de Novembro do ano findo e que, por razões 
que têm a ver com o modo como evoluiu o mercado no terceiro trimestre de 2008, só teve 

continuidade na sequência da deliberação tomada na Assembleia Geral de 4 de Maio do ano em 
curso. 

 

Tendo-se aí deliberado alterar o pacto social, introduzindo-lhe um novo artigo que autoriza o 
Conselho de Administração a proceder a aumentos de capital social, por uma ou mais vezes e 

por entradas em dinheiro, até ao montante máximo de duzentos milhões de euros e também a 
deliberar sobre a emissão de acções preferenciais, sem voto, e outras acções preferenciais, 

remíveis ou não, o Conselho de Administração, reunido em plenário, no mesmo dia, deliberou 

aumentar o capital social do Finibanco-Holding de 115 milhões de euros para 175 milhões de 
euros, por entradas em dinheiro, através da emissão de 60 milhões de novas acções, 

ordinárias, escriturais e nominativas, reservada a accionistas, com o valor nominal de um euro e 
emitidas a 1,25 euros. 

 
O aumento do capital social constituiu um sucesso, na medida em que a procura excedeu 

largamente a oferta e o seu registo foi efectuado no dia 16 de Junho de 2009. 

 
Concretizado este, deu-se continuidade às diligências oportunamente iniciadas no Finibanco 

Angola, SA, do qual a Holding detém uma participação accionista de 61%, para aumentar o seu 
capital social de 740 milhões de AKZ para 1.332 milhões de AKZ, facto que se concretizou em 

meados de Julho de 2009. 

 
No desenvolvimento da actividade da Holding aprovaram-se os documentos que a seguir se 

referem, com vista a dar cumprimento a requisitos expressos no Aviso n.º 5/2008, do Banco de 
Portugal, e a disciplinar a actividade das Empresas do Grupo: 

 
 Regulamento de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, 

que revê e completa toda a regulamentação interna existente, tendo por objectivo 
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maximizar o grau de segurança e de eficácia dos procedimentos relativos à detecção, 

prevenção e comunicação de operações sob suspeita de delito por ele abrangidos. As 
competências sobre esta matéria, que eram consignadas à Comissão de Prevenção de 

Branqueamento de Capitais, agora extinta, que funcionava no âmbito do Finibanco, 
passaram para o domínio da Comissão de Compliance e Controlo Interno, criada no exercício 

findo no seio do Conselho de Administração do Finibanco-Holding; 

 
 Regulamento de Segurança dos Sistemas de Informação, documento de âmbito corporativo, 

transversal a todas as Empresas do Grupo que sintetiza toda a regulamentação aprovada 

pelo Finibanco sobre política de utilizadores do sistema de informação, de acesso remoto aos 
dados, de uso da internet, de utilização do correio electrónico, das regras de formação das 

palavras-chave, da fruição de dispositivos portáteis e da limpeza de dados em equipamentos 
descontinuados; 

 
 Regulamento da Provedoria do Cliente, que engloba um conjunto de normativos com vista a 

regular a actividade, os princípios e as normas de conduta que regem as relações da 
Instituição com os seus clientes, matéria de que se ocupa o Gabinete de Provedoria do 

Cliente, integrado no Departamento de Auditoria Interna Corporativa. 
 

Está ainda em preparação um documento sobre o Sistema de Controlo e Gestão dos Riscos não 

financeiros, cujos princípios foram pormenorizadamente analisados em sede de Comissão 
Executiva da Holding, documento que pretende compilar os princípios orientadores do 

funcionamento do sistema, articulando as áreas de organização de cada Participada, o Gabinete 
de Risco Operacional e o Departamento de Auditoria Interna Corporativa. 

 
Para aprovação pelo Conselho de Administração está o Regulamento do Conselho de 

Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A., elaborado para dar satisfação a recomendação 

expressa no ponto II.1.1.3 do Código de Governo das Sociedades, emitido pela CMVM, e a 
cujas regras o Finibanco se declara sujeito. 

 
Não obstante a conjuntura adversa que se continua a registar, o Finibanco-Holding e as suas 

Participadas desenvolveram iniciativas e concretizaram as acções programadas visando 

prosseguir os objectivos adoptados, consolidar o crescimento pretendido e ganhar quota de 
mercado. 

 
Alicerçado no programa de desenvolvimento aprovado no ano anterior e acompanhado de perto 

pelo Comité de Direcção do Programa CRESCERE, que se empenhou arduamente na 
implementação e acompanhamento dos projectos aprovados, com vista à sua execução nos 

prazos estabelecidos, a actividade do Grupo prosseguiu no semestre as linhas de acção que 

havia traçado. Recorde-se que através deste Programa, com âmbito temporal de quatro anos, 
se pretende clarificar o posicionamento estratégico do Grupo Finibanco, em ordem a uma 

melhor abordagem do mercado e à identificação de oportunidades de optimização a todos os 
níveis, mas com relevância especial no que respeita à dinâmica comercial, à assunção de risco, 

à recuperação de crédito, à utilização racional dos meios e à reorganização da estrutura. 

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

resumidamente se referem. 
 

No que respeita à utilização racional de meios, tomaram-se, entre outras, diversas medidas 

visando a contenção generalizada de custos, explicitando as boas práticas para a sua gestão, e 
definiu-se política para a aquisição, distribuição e gestão de viaturas de serviço e para a gestão 

e controlo do consumo de combustíveis. 
 

No que concerne ao risco, procedeu-se à revisão técnica do modelo que suporta o sistema de 
notação de empresas, por um lado face aos requisitos regulamentares contidos no Aviso n.º 

5/2008, do Banco de Portugal, e por outro porque estes modelos de notação são estruturas 
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dinâmicas, cuja aderência à realidade impõe o seu enquadramento em processos de revisão 

contínua e actualização periódica. 
 

Ainda em matéria de risco, procedeu-se à revisão e ao melhoramento do documento sobre 
Gestão do Risco de Crédito, em cumprimento da recomendação formulada pelo Comité de 

Supervisão Bancária de Basileia. 

 
Quanto à recuperação de crédito, e tendo em vista a dinamização desta área, extinguiu-se o 

órgão estrutural que se ocupava dessa tarefa e também da área contenciosa, denominado 
Serviço de Recuperação e Contencioso, e distribuiu-se o seu conteúdo funcional por dois órgãos 

distintos, um, o Serviço de Recuperação, vocacionado exclusivamente para a recuperação, e o 

outro, a Direcção de Contencioso, para a outra vertente. 
 

Paralelamente, autonomizou-se a função de monitorização de toda a carteira de crédito, 
assegurando a gestão do processo de apuramento da imparidade, com a criação do Gabinete 

de Acompanhamento de Crédito e Imparidades, órgão que depende hierárquica e 
funcionalmente do Conselho de Administração. 

 

No que respeita à reorganização da estrutura, para além das alterações já referidas, que foram 
introduzidas no organograma do Banco, merecem também referência a extinção das Direcções 

Comerciais Regionais Norte Interior e Norte Litoral, que foram englobadas na criada Direcção 
Comercial Regional do Norte, e das Direcções Comerciais Regionais de Lisboa Oeste e de Lisboa 

Sul, que passaram a constituir a Direcção Comercial Regional de Lisboa, criada para o efeito. 

Paralelamente, procedeu-se à redistribuição dos Balcões pelas Direcções Comerciais Regionais, 
em função da reorganização operada, e extinguiram-se dois dos Centros de Empresas que 

haviam sido criados. 
 

Ainda na vertente organizacional e no que respeita à área de riscos, planeamento e controlo, 
procedeu-se à actualização da estrutura orgânica e funcional da Direcção de Planeamento e 

Contabilidade e introduziram-se também alterações na estrutura orgânica e funcional da 

Direcção de Sistemas de Informação e na Direcção de Organização. 
 

Por último, foi elaborado um trabalho com vista à operacionalização do Corporate Banking, em 
matéria de estrutura, de meios e de competências de gestão, para posterior tratamento e 

adequada inserção no documento que criou a sua estrutura. 

 
Em matéria de dinâmica comercial regista-se, antes de mais, o esforço que tem sido 

desenvolvido pelos responsáveis da área comercial junto das hierarquias situadas nas linhas 
hierárquicas imediatamente abaixo deles, até aos Gerentes, designadamente através de visitas 

locais e de reuniões periódicas para análise da produção efectuada e confronto desta com os 

objectivos fixados. 
 

Infelizmente, a situação de crise que se vive, que por um lado afasta muitos dos potenciais 
interessados no negócio do crédito e por outro exige cuidados redobrados por parte de quem 

tem por função analisá-lo, não tem sido de molde a que se possam referir grandes êxitos nesta 
área. 

 

Assim é que, relativamente ao período homólogo do exercício, o crédito a clientes, bruto, 
cresceu apenas 0,7%, situando-se em 2.531 milhões de euros, e os recursos regrediram 2,7% 

(65,6 milhões) e perfazem agora 2.340,7 milhões de euros. 
 

Satisfazendo algumas necessidades prospectadas no mercado e procurando adaptar meios 

existentes à evolução da concorrência em matéria de oferta, criaram-se no período a que nos 
reportamos alguns produtos novos e actualizaram-se as características de outros, a saber: 
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Produtos novos: 

 
 Depósito Crescente 2 Anos, que substitui o DP Crescente 1 Ano, inserido na campanha 

designada por soluções poupança, é um depósito a prazo a vinte e quatro meses com 

possibilidade de mobilização antecipada; 
 
 Cheques Não à Ordem, um produto criado na sequência da Carta Circular do Banco de 

Portugal, de 1 de Agosto de 2008; 

 
 Finiconta Tesouraria / Finiconta Tesouraria Plus / Finiconta Tesouraria Empresas, produtos 

delineados numa perspectiva de captação de novos clientes e de aumento do “cross-selling”, 

em obediência ao desenvolvimento do Projecto Oferta, do Programa CRESCERE; 
 
 DP Duplix, depósito a prazo a 15 meses, com vista a substituir o DP Crescente 2 Anos e a 

manter oferta competitiva a nível de captação de recursos a prazo; 
 
 Finiconta Solução +, depósito à ordem, disponibilizando aos clientes um vasto conjunto de 

produtos e serviços, em condições vantajosas e a custo fixo mensal; 
 
 DP Júnior, produto passivo direccionado ao segmento jovem até aos 18 anos, com vista à 

sua fidelização; 

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

 

Actualização de Produtos existentes: 
 

 Finiconta Ordenado, que sofreu alteração de algumas características com vista ao reforço da 

sua competitividade; 
 
 Finiconta Poupança 181, produto poupança, caracterizado pela flexibilidade de 

movimentação, sem risco e com rentabilidade variável em função do saldo médio da conta, 

objecto de revisão do preçário e de outras características em função do perfil do aforrador e 
da movimentação da conta. 

 
A actividade comercial do Grupo continuou a desenvolver-se apoiada na rede de distribuição: 

 
 Do Finibanco, constituída fundamentalmente pela rede tradicional de 172 Balcões dispersos 

pelo país, pela rede de Promotores de Negócios, cuja dinamização se vem impulsionando, 

pela Banca Telefónica e pelo Homebanking; 

 
 Da Finicrédito, com 5 Delegações estrategicamente distribuídas; 

 
 Do Finibanco Angola, com 2 Balcões em funcionamento, um em Luanda e outro Molemba 

(estrada do Cacuaco), prevendo-se a abertura de mais três até ao fim do ano, em Viana (a 
escassos quilómetros a norte da capital), em São Paulo (na cidade de Luanda) e no 

Huambo, a sul. 
 

A ampliação da rede, em Portugal, que vinha sendo desenvolvida nos últimos anos, sofreu 

naturalmente um abrandamento em consequência da situação conjuntural adversa que se vive 
e também do impacto negativo que os novos Balcões causam na Conta de Resultados nos 

primeiros anos de actividade. 
 

Para além dos projectos de âmbito operacional do Programa CRESCERE, que foram referidos, 

outros há ainda a salientar, pelo interesse de que se podem revestir e pela finalidade com que 
foram criados, denominados Projecto Inovação e Proposta de Missão, Mandamentos e Valores. 
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O Projecto Inovação visa estimular as vertentes críticas e criadoras dos colaboradores do Grupo 

Finibanco no sentido da procura de soluções inovadoras, visando a introdução de melhorias, na 
qualidade do serviço prestado e da satisfação dos clientes, no aumento de proveitos e na 

redução de custos. 
 

Para o efeito, foi criado um espaço na Finiweb comunicando a todo o Grupo o arranque do 

Projecto, espaço posto à disposição dos colaboradores para a apresentação de sugestões, 
devidamente identificadas e estruturadas. 

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

premiar as melhores ideias. 

 
Os resultados da iniciativa são francamente animadores. 

 
A Proposta de Missão, Mandamentos e Valores visa criar na Instituição um ambiente propício ao 

escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, fornecedores, 
colaboradores e accionistas, garantir que os negócios sejam realizados de forma clara e 

transparente, assegurar a reserva de confidencialidade em todas as transacções e contactos e 

promover em todos os ambientes e equipas de trabalho elevado sentido de missão e 
compromisso mútuo. 

 
Refira-se, por último a iniciativa tomada de promover um inquérito junto dos utilizadores do 

serviço Finibanco Online Particulares – Banca Telefónica e Homebanking, através do qual se 

constatou um elevado nível de satisfação, sendo a rapidez e segurança no Homebanking e a 
rapidez e o rigor da informação prestada, na Banca Telefónica, os atributos eleitos como mais 

importantes. 
 

A cotação das acções do Finibanco Holding oscilou entre um máximo de 2,03 euros e um 
mínimo de 1,46 euros, tendo encerrado o semestre a 1,58 euros, valor que corresponde a uma 

desvalorização semestral de 20,0%. A perda de valor das acções do Finibanco Holding ocorreu 

a partir dos últimos dias do mês de Maio, período em que se acentuou a descolagem face aos 
índices de referência. O índice PSI20 valorizou-se 12,1% enquanto o PSI Financeiras perdeu 

2,2%, no mesmo período. 
 

 Análise comparativa da cotação do Finibanco com índices de referência 

70

80

90

100

110

120

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

PSI Financeiras

PSI20

Finibanco

 
Fonte: Reuters 

 

O pior desempenho relativo e absoluto das cotações do Finibanco-Holding na parte final do 
semestre pode ser entendido, pelo menos parcialmente, pela operação de aumento de capital 

realizada em Junho, já que a subsistência de elevados níveis de incerteza e de focos de tensões 

no sistema financeiro configuravam um cenário pouco propício a operações deste tipo. No 
entanto, o sucesso final da operação de aumento de capital, com a procura a exceder a oferta e 
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a proporcionar a entrada de novos accionistas, mostra que os investidores acreditam na 

qualidade de gestão e no futuro do projecto do Grupo Finibanco.  
 

 
 

 

 
Volatilidade histórica diária 
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Fonte: Reuters e; Finibanco, cálculos 

 

Nos primeiros meses do ano o Finibanco-Holding apresentou sistematicamente níveis de 
volatilidade inferiores aos do PSI20 e outros índices de referência, indiciando menores níveis de 

incerteza associados às expectativas de evolução futura da Instituição, tendência que se veio a 
inverter no final do semestre e que pode ser explicada à luz da referida operação de aumento 

de capital. 
 

Em termos de quantidade mensal de acções Finibanco-Holding transaccionadas, o mês com 

maior volume nesta matéria foi Junho, mês que concentrou grande parte (40%) do volume 
transaccionado no primeiro semestre, novamente reflectindo, em grande medida, os efeitos do 

aumento de capital do Finibanco-Holding. A média de acções transaccionadas por sessão 
superou as 25 mil no semestre, sendo que a capitalização bolsista do Finibanco-Holding 

ascendia a 276,5 milhões de euros em 30 de Junho de 2009. 

 
Em matéria de risco, sendo que a cada Participada cumpre fazer a gestão individualizada dos 

Riscos que lhe são inerentes, compete ao Finibanco-Holding assegurar a sua gestão integrada, 
de forma a garantir a completa adequação dos níveis de tolerância ao risco, pré-definidos, ao 

nível do Grupo. 

Nestes termos o Conselho de Administração do Finibanco-Holding, produziu documentação a 
recomendar aos Conselhos de Administração das Empresas do Grupo a gestão criteriosa dos 

riscos que lhes incumbe gerir e o cumprimento integral dos limites prudenciais de exposição aos 
diferentes riscos a nível individual e consolidado estabelecidos pelo Banco de Portugal, bem 

como os limites definidos internamente. 

Os limites internos são definidos por empresa e são estabelecidos em termos nominais, bem 

como em alocação percentual de fundos próprios. 

Em documento intitulado “Gestão de Risco no Grupo”, divulgado a todas as participadas, é feita 
referência a estrutura, objectivos, políticas e estratégias para a gestão dos riscos, bem como às 

unidades de medida e ao reporte a utilizar. 
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O conhecimento em profundidade dos níveis de exposição e a gestão integrada dos riscos 

assumidos tornam-se fundamentais para a prossecução dos objectivos estabelecidos, 
contribuindo para a criação de valor para os Accionistas. 

O modelo de gestão implementado baseia-se na separação das funções de medição, de decisão 
e de controlo dos riscos, tendencialmente compatíveis com as recomendações do Comité de 

Basileia. 

O Conselho de Administração aprovou, no final do ano de 2008, uma estrutura e estratégia 
corporativa para as funções de compliance, controlo de riscos e auditoria interna, que assenta 

na identificação de princípios e linhas orientadoras, para dar resposta às necessidades do 
Grupo, face aos requisitos impostos pelo Aviso n.º 5/2008, de 25 de Junho, do Banco de 

Portugal. 

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

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

 Apoio de diversas correntes conceptuais do mercado, que apontam três domínios – Controlo 
de Riscos, Compliance (e Controlo Interno) e Auditoria Interna – como tendo ligações 

operacionais e estratégicas suficientemente fortes para aumentar os níveis de eficiência 

através de uma gestão integrada; 

 Questões de proporcionalidade e dimensionamento de aplicação do modelo – estender a 

visão global de controlo interno e gestão de riscos pelas várias entidades, processos e 
direcções através de funções corporativas; 

A estrutura aprovada foi direccionada especificamente para fins de controlo interno, o que 

obrigará a ajustamentos de responsabilidades e a uma estrutura formalizada e estável. Trata-se 
pois de materializar a abordagem integrada da Holding às matérias expostas, dada a premência 

das imposições, quer em termos de controlo do negócio, quer regulamentares, e a acentuada 
responsabilidade do Órgão de Administração. 

Esta estrutura corporativa permitirá que as entidades pertencentes ao mesmo grupo financeiro 
estabeleçam serviços comuns para o desenvolvimento das tarefas associadas às funções 

requeridas, numa óptica de prestação interna de serviços, o que permite munir o Órgão de 

Administração e a alta direcção, de informação relevante em termos regulamentares e de 
gestão. 

O risco de crédito encontra-se associado à possibilidade de incumprimento efectivo da 
contraparte, que se consubstancia no não pagamento integral ou parcial e, pontualmente, quer 

do capital em dívida, quer dos juros correspondentes aos empréstimos efectuados. Representa 

a componente de risco com maior relevo na actividade do nosso Grupo. 

Os objectivos, políticas e estratégias da gestão do risco de crédito encontram-se 

consubstanciados em documento próprio emanado do Conselho de Administração e configuram 
as linhas mestras de actuação nesta área. Nele se referem, nomeadamente, segmentos, 

sectores, produtos ou tipologia das operações a privilegiar, sempre assentes nos princípios da 

diversificação, segurança, rendibilidade, liquidez, avaliação do risco de crédito e colegialidade 
na decisão de crédito.  

A gestão do risco de crédito no Finibanco tem como base o Regulamento Geral de Crédito, 
onde estão estabelecidos os princípios, as regras e a organização do processo de concessão de 
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crédito, assentes na independência nas diversas fases do processo creditício: análise, 

aprovação, acompanhamento das operações e monitorização da carteira.  

A análise do risco de crédito tem por base a avaliação do cliente, o “rating”, o produto, as 

garantias/colaterais, a maturidade da operação e a consonância com as estratégias de negócio 
definidas. São estabelecidos limites de exposição por contraparte. Pretende-se constituir uma 

carteira sã, que tenha subjacente decisão fundamentada em apreciação que pondere, de forma 

equilibrada, os factores subjectivos e objectivos.  

Para a classificação e avaliação do risco dos clientes-empresa, o Finibanco dispõe de um 

sistema interno de classificação de risco que incorpora as componentes qualitativa e 
quantitativa, com avaliação da posição do sector em que a empresa se insere. 

O Finibanco desenvolveu um novo modelo de notação de risco empresas que, além das 

componentes quantitativa e qualitativa, introduz a componente comportamental, já submetida a 
avaliação e aprovada por entidade independente. 

Para o crédito pessoal, crédito à habitação e cartões de crédito, a avaliação do perfil de risco 
dos clientes é efectuada através do sistema de “Credit Scoring”, com módulos específicos para 

cada tipo de crédito.  

Como ferramenta de apoio à decisão, o sistema de “Credit Scoring” é uma técnica que procura 

medir o risco de incumprimento de um crédito, através de uma notação a atribuir a um 

determinado perfil de comportamento, construído com base num conjunto de informações tidas 
como relevantes para se aferir da solvabilidade associada ao mesmo. 

No Finibanco, está implementado um sistema electrónico de gestão e concessão de crédito, 
sistema operacional que integra todo o processo de decisão de crédito nas suas várias 

actividades: propositura, apreciação e decisão, controlando os momentos da formalização e do 

processamento, com benefícios significativos na diminuição do risco operacional, na maior 
celeridade na decisão e no registo de informação. 

No documento “Regulamento Geral de Pricing”, estão definidos os princípios para a fixação das 
taxas a praticar, bem como a delegação de competências para a respectiva aprovação. Como 

base do processo de decisão, é utilizado um sistema de “pricing” e risco que, em função do 
risco de cada operação de crédito, calculado por metodologia interna e traduzido em nível de 

alocação de fundos próprios, indica o preço a praticar que garanta a rentabilidade-objectivo 

internamente definida para os capitais próprios. 

O acompanhamento das operações de crédito, está no âmbito do Gabinete de 

Acompanhamento de Crédito e Imparidades, que tem como principal objectivo garantir a 
qualidade da carteira actual de crédito através de uma monitorização sistemática do crédito 

vivo, vencido e vincendo. No âmbito do crédito vivo, o Gabinete de Acompanhamento de 

Crédito e Imparidades pretende identificar, antecipadamente, clientes com elevada 
probabilidade de incumprimento das suas responsabilidades e prevenir situações de 

degradação. Por outro lado, ao monitorizar o crédito vencido, o Gabinete de Acompanhamento 
de Crédito e Imparidades pretende tipificar atempadamente o nível de gravidade de 

incumprimento dos clientes, propondo, em conformidade, a sua transferência para os serviços 

de recuperação. 

No processo de monitorização, para além do acompanhamento individualizado por operação e 

por cliente, procede-se à análise regular da qualidade e da estrutura da carteira de crédito. 
Assim, exerce-se vigilância sobre a concentração de responsabilidades, nomeadamente 

sectorial, por área geográfica, por cliente, por tipo de produto, por notação de risco, por tipo de 
garantia associada e por maturidade, entre outras. Procede-se à avaliação dos activos recebidos 

como garantias/colaterais das operações de crédito, de forma a garantir as coberturas 
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desejadas. Paralelamente, analisa-se a evolução do crédito vencido e respectivas recuperações, 

o grau de cobrabilidade estimado e a adequação das provisões constituídas.  

Está também implementado um modelo interno de avaliação da qualidade da carteira de crédito 

das diferentes unidades de negócio através do qual, partindo da análise das características das 
operações de crédito, se calcula o capital económico adequado ao nível de risco incorrido. Com 

utilização da metodologia RAROC, é apurada a rentabilidade de cada “portfolio” em função do 

respectivo risco.  

Estão disponíveis sistemas de alerta para situações atípicas, destinados à estrutura comercial, a 

quem também são disponibilizados, com actualização diária e possibilidade de consulta via 
intranet, diversos indicadores caracterizadores da carteira de crédito, nomeadamente posição 

diária, saldos médios mensais, taxas médias, crédito vencido e provisionamento. Dispõe-se, 

ainda, de informação diária, também via intranet, das situações de incumprimento. 

Nos casos de incumprimento, verificados os prazos limite de permanência nesta condição no 

âmbito das Direcções Comerciais, procede-se à transferência dos créditos para o Serviço de 
Recuperação e Contencioso, órgão que empreende todas as acções necessárias à recuperação 

do crédito. 

Tendo em conta a envolvente macroeconómica actual, com a desaceleração global da 

economia, o sistema bancário tem vindo a observar uma tendência de crescimento dos níveis 

de crédito vencido e de cobrança duvidosa, com reflexo nos níveis de provisionamento. 

Em resultado da degradação da conjuntura económica, as imparidades para crédito, no 

montante de 24,8 milhões de euros, registaram um acréscimo de 10,1 milhões de euros face a 
Junho de 2008 (+68,6%). 

O rácio de crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido de créditos totalmente provisionados) 

passou a representar 2,6% do Crédito total (1,7% em Junho de 2008) e tem uma cobertura por 
Provisões de 122,9% (131,0% em Junho de 2008) 

O quadro seguinte evidencia o montante máximo de exposição ao risco de crédito, por classe 
de activos. Os montantes apresentados são líquidos de provisões e imparidades. 

Mil €

Exposição total a risco de crédito

30-06-2009 31-12-2008

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 56.534 77.585

Disponibilidades em outras instituições de crédito 49.536 66.898

Activos financeiros detidos para negociação 2.784 4.698

Activos financeiros disponíveis para venda 63.685 58.310

Aplicações em instituições de crédito 73.056 25.570

Crédito a clientes 2.440.061 2.449.322

Outros activos 20.376 25.211

Sub-total 2.706.031 2.707.594

Passivos contingentes 88.362 110.908

Compromissos irrevogáveis perante terceiros 104.659 170.424

Sub-total 193.022 281.332

Exposição total a risco de crédito 2.899.052 2.988.926  

 

Concentração de Risco – Sectorial 

O quadro seguinte mostra uma análise sectorial da carteira de crédito a clientes. Os valores 

evidenciados correspondem à exposição máxima para o crédito por desembolso (“portfolio” 
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líquido de provisões e imparidades), antes e depois do efeito mitigador dos colaterais 

associados.  

Mil €

Concentração risco de crédito por desembolso e assinatura

30-06-2009 31-12-2008

Exposição máxima Exposição máxima

Sector de actividade Bruta Líquida Bruta Líquida

Agricultura, Silvicultura e Pescas 17.918 10.863 27.189 15.424

Alimentação, Bebidas e Tabaco 35.655 24.840 28.850 22.828

Comércio, Restaurantes e Hotéis 393.166 264.698 378.314 285.169

Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias 511.515 238.560 391.014 190.249

Electricidade, Água e Gás 709 448 1.093 1.093

ENIS 40.194 25.505 35.206 23.496

Fabricação de Mobiliário  e Outras Ind. Transf. 26.456 12.863 25.400 17.318

Indústria Química e Actividades Conexas 27.272 20.986 29.117 24.707

Indústrias Extractivas 14.807 8.047 13.540 6.543

Intermediação Financeira, Seguros e Pensões 67.889 59.803 88.552 76.011

Madeira, Cortiça e Papel 38.657 31.012 44.190 37.297

Metalúrgicas de Base 5.632 4.425 6.086 4.662

Outros 53.414 53.342 43.674 43.021

Papel, Artes Gráficas e Editoriais 12.322 6.832 12.707 6.879

Particulares 874.920 378.594 897.571 411.175

Produtos Metálicos, Máq. e Materiais de Transp. 71.708 49.934 74.754 53.057

Produtos Minerais não Metálicos 20.536 13.221 22.839 14.674

Serviços 148.473 95.599 123.407 70.504

Têxteis, Vestuário e Calçado 40.384 26.726 43.744 30.614

Transportes e Actividades Conexas 24.728 13.679 25.015 14.071

Sub-total 2.426.354 1.339.979 2.434.782 1.324.417

Passivos contigentes 88.362 74.858 110.908 85.592

Compromissos irrevogáveis perante terceiros 104.659 91.598 170.424 141.903

Sub-total 193.022 166.457 281.332 227.495

Exposição total a risco de crédito * 2.619.376 1.506.436 2.716.114 1.551.913

* Excluída de proveitos a receber no total de 13,7 milhões de euros em 2009, e 14,5 milhões de euros em 2008.

 

 

O tipo e valor dos colaterais/garantias exigidos na aprovação das operações de crédito 

dependem da avaliação do risco da contraparte. Os principais tipos de colaterais são os 
seguintes: 

 Hipotecas 

 Penhores de instrumentos financeiros 

 Penhores de bens físicos 

Nas diversas operações de crédito, o grupo também obtém garantias pessoais e avales que, no 
entanto, não estão reflectidos no quadro anterior. A exposição a entidades não residentes 

representa menos de 1% da exposição total a risco de crédito. 

Os gráficos seguintes permitem observar a concentração por montante de crédito concedido, 

por tipo de cliente. 
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Crédito a Empresas - Por Montante  e Cliente (mil Eur)

 

          Nota: não inclui crédito titulado 

Nos clientes empresa, existe um elevado grau de diversificação por escalão de montantes, 

nomeadamente nos quatro escalões situados entre 100 mil euros e 2.500 mil euros. Esta 
distribuição reflecte o peso das PME‟s no “portfolio” de crédito a empresas. O escalão com 

maior relevância tem 15,9% do total da exposição, e diz respeito a clientes com montantes 
entre 100 mil euros e 250 mil euros.  
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Crédito a Particulares e Enis - Por Montante e Cliente (mil Eur)

 

           Nota: não inclui crédito titulado 

Nos clientes particulares, 29,8% 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 2009, a maior exposição a risco de crédito a um só cliente/contraparte 

ascendia a 31,6 milhões de euros antes e depois de colaterais (27,3 milhões de euros antes e 
4,0 milhões de euros depois de colaterais, em 31 de Dezembro de 2008). 

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

Crédito a clientes bruto por notação de risco *

30-06-2009 31-12-2008

A 24.433 20.441

B 149.732 140.511

C 454.641 435.712

D 511.582 538.085

E 190.470 192.677

Sem notação 231.480 206.402

Sub-total Empresas 1.562.338 1.533.829

Particulares 969.108 979.719

Total 2.531.446 2.513.548

(dos quais com indícios de imparidade individual) 50.165 31.384

* Rubrica de crédito a clientes bruto, excluída de proveitos a receber no total de 13.71 milhões de euros em

2009, e 14,54 milhões de euros em 2008.

 

O montante de créditos renegociados relativos à participada Finibanco, SA desagregado por tipo 
de cliente em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 é como a seguir se indica. 

Mil €

Tipo de Cliente 30-06-2009 31-12-2008

Empresas 18.892 14.929

Particulares 8.472 4.906

Total 27.364 19.835
 

A desagregação do crédito vencido por antiguidade em 30 de Junho de 2009 é como segue: 

Mil €

Crédito Vencido por 

antiguidade
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

< 3 meses 10.132 1.941 754 658 13.485

3 - 6 m 11.106 2.260 465 687 14.518

6 - 9 m 5.944 2.053 348 600 8.945

9 - 12 m 5.023 2.315 370 584 8.291

12 - 15 m 5.565 2.574 411 667 9.217

15 - 18 m 5.380 2.486 280 556 8.701

18 - 24 m 5.362 6.228 1.116 504 13.209

24 - 30 m 4.479 7.874 1.459 477 14.288

30 - 36 m 2.560 4.958 448 94 8.060

36 - 48 m 1.688 388 1.391 215 3.683

48 - 60 m 304 30 502 63 899

> 60 m 152 30 24 3 209

Juros vencidos a regularizar 547 117 73 109 846

Total 58.242 33.254 7.640 5.216 104.352  

O valor dos colaterais associados ao crédito vencido ascende a 22,8 milhões de euros. 

A desagregação do crédito vencido por antiguidade em 31 de Dezembro de 2008 consta do 
quadro seguinte: 
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Mil €

Crédito Vencido por 

antiguidade
Empresas

Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

< 3 meses 5.406 1.967 301 630 8.304

3 - 6 m 5.685 2.210 247 567 8.710

6 - 9 m 5.563 2.014 520 580 8.677

9 - 12 m 5.153 1.837 258 587 7.835

12 - 15 m 3.684 3.041 515 409 7.649

15 - 18 m 1.941 2.836 488 257 5.522

18 - 24 m 4.917 7.845 1.553 944 15.259

24 - 30 m 2.583 4.967 482 310 8.342

30 - 36 m 602 213 891 96 1.802

36 - 48 m 997 173 682 147 1.999

48 - 60 m 292 7 197 68 565

> 60 m 121 18 22 6 166

Juros vencidos a regularizar 483 159 98 36 776

Total 37.427 27.288 6.254 4.636 75.605  

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

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 e tiver um impacto mensurável na estimativa dos fluxos de caixa futuros 
desse activo ou grupo de activos.  

A evidência de imparidade de um activo ou grupo de activos definida pelo Grupo traduz-se na 

observação de eventos de perda, dos quais se destacam: 

 Situações de incumprimento do contrato, nomeadamente atraso no pagamento do capital 

e/ou juros; 

 Dificuldades financeiras significativas do devedor; 

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

insolvente; ou 

 Ocorrência de alterações adversas das condições e/ou capacidade de pagamento ou das 
condições económicas nacionais ou do sector económico relevante, com correlação ao 

incumprimento de determinado activo. 

O Grupo inicialmente procede a uma análise individual, para os clientes com responsabilidades 

totais consideradas significativas, para aferir se existe evidência objectiva de imparidade, cujos 

montantes se encontram apresentados nos quadros seguintes. 

A desagregação do crédito vencido por antiguidade com indícios de imparidade individual, em 

30 de Junho de 2009, é como a seguir se indica: 
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Mil €

Crédito Vencido por 

antiguidade com indícios de 

imparidade individual

Empresas
Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

< 3 meses 1.919 0 0 0 1.919

3 - 6 m 2.861 5 27 28 2.921

6 - 9 m 2.023 14 14 5 2.056

9 - 12 m 1.145 0 41 0 1.186

12 - 15 m 1.779 0 15 0 1.794

15 - 18 m 1.187 0 0 0 1.187

18 - 24 m 243 0 0 0 244

24 - 30 m 1.000 0 0 0 1.000

30 - 36 m 1.267 0 0 0 1.267

36 - 48 m 533 0 366 0 899

48 - 60 m 0 0 0 0 0

> 60 m 0 0 0 0 0

Juros vencidos a regularizar 41 0 0 0 41

Total 14.000 19 463 33 14.515  

A desagregação do crédito vencido por antiguidade com indícios de imparidade individual, em 

31 de Dezembro de 2008, era a seguinte: 

Mil €

Crédito Vencido por 

antiguidade com indícios 

de imparidade individual

Empresas
Particulares 

Consumo

Particulares 

Imobiliário

Particulares 

Outros
Total

< 3 meses 1.109 0 0 12 1.121

3 - 6 m 1.231 20 17 0 1.268

6 - 9 m 1.443 5 28 0 1.475

9 - 12 m 1.291 0 0 0 1.291

12 - 15 m 372 0 0 0 372

15 - 18 m 0 0 0 0 0

18 - 24 m 1.077 0 0 158 1.235

24 - 30 m 1.281 0 0 0 1.281

30 - 36 m 0 0 0 0 0

36 - 48 m 466 0 317 0 783

48 - 60 m 0 0 0 0 0

> 60 m 0 0 0 0 0

Juros vencidos a regularizar 39 0 0 0 39

Total 8.308 25 361 170 8.864  

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

juntamente com os créditos considerados não significativos.  

Se existir evidência de perda por imparidade num activo ou grupo de activos, o montante da 

perda é determinado pela diferença entre o seu valor e o valor actual dos seus fluxos de caixa 
futuros estimados (excluindo perdas de imparidade futuras ainda não incorridas), descontados 

à taxa de juro original do activo ou activos financeiros. Para créditos com taxa de juro variável, 

a taxa de desconto utilizada para determinar qualquer perda por imparidade é a taxa de juro 
corrente, constante do 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 se entenda 
necessário, os dados históricos são actualizados com base nos dados correntes observáveis, a 

fim de reflectirem os efeitos das condições actuais. 

Neste contexto, para efeitos de análise colectiva, o Banco procedeu à estratificação da sua 

carteira de crédito em segmentos homogéneos, implementando um modelo de análise de 

imparidade de crédito baseado na análise das frequências de incumprimento (PD-Probability of 
default), perdas históricas incorridas (LGD-Loss Given Default) e exposição total ao risco (EAD-

Exposure at default). A carteira de crédito foi estratificada em segmentos considerados pela 
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Instituição como homogéneos e representativos da realidade creditícia do Banco. Os mesmos 

tiveram em conta não só o tipo de crédito como também o sector de actividade dos mutuários. 

O Modelo de avaliação e quantificação de risco de crédito em utilização para análise colectiva 

de imparidade deriva do modelo desenvolvido com uma empresa de consultoria externa, no 
âmbito do projecto de Basileia II. Trata-se de um modelo estrutural para determinar a 

probabilidade de incumprimento seguindo uma abordagem de acordo com o modelo 

desenvolvido por Merton, onde é considerada a existência de uma barreira (retirada da 
distribuição dos índices económicos) e designada barreira de incumprimento, abaixo da qual o 

devedor não consegue cumprir as suas obrigações perante a instituição bancária. Esta 
abordagem reflecte uma adequação à probabilidade de incumprimento e à LGD do devedor, 

bem como a correlação existente entre o risco idiossincrático e sistemático. Associado ao 

conceito de incumprimento surge a EDF (Expected Default Frequency) que é um dos inputs 
mais críticos do modelo.  

O modelo desenvolvido internamente assenta numa estrutura multidimensional que subdivide o 
modelo de quantificação do risco da carteira de crédito em vários sub-modelos, os quais 

procuram explicar as diversas vertentes inerentes ao risco da carteira de crédito. Os referidos 
sub-modelos apresentam-se abaixo: 

 Modelo de Exposições – Este sub-modelo, contém informação relativa a todos os contratos 

existentes na instituição, caracterizando-os, entre outras, de acordo com várias variáveis; 

 Modelo de Incumprimentos – O sub-modelo de Incumprimentos, tem como objectivo 

determinar a taxa de incumprimento associada a cada segmento homogéneo de crédito 
(PD). O modelo calcula a frequência de incumprimento baseada no número de contratos 

existentes face ao número de contratos que entraram em incumprimento num 

determinado segmento e num dado período temporal, na circunstância um trimestre. Para 
o efeito foi utilizada a informação histórica disponível em formato electrónico, abrangendo 

o período desde o início do segundo semestre de 1999 até ao final do 1º semestre de 
2008; 

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

 Modelo de Índices Macro Económicos – O sub-modelo de índices macroeconómicos 

pretende efectuar a agregação de um conjunto de séries temporais de índices 
macroeconómicos, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, ou por outras 

Instituições que publiquem índices de forma regular. Definiram-se à partida oito índices, os 
quais foram utilizados para efectuar análises de correlação entre os mesmos e a taxa de 

incumprimento nos contratos constantes de cada grupo homogéneo; 

 Modelo de Perdas – O sub-modelo de perdas, pretende quantificar as perdas em que a 
Instituição incorreu, através da informação proveniente dos sub-modelos acima 

identificados, concretamente o modelo de exposições e de colaterais e de informação do 
departamento de contencioso, relativa à percentagem de recuperação efectiva. 

Além dos campos de caracterização referenciados nos sub-modelos de exposições e de 

colaterais, este modelo inclui ainda como campo base a percentagem de recuperação. 

As metodologias de cálculo das variáveis de base do modelo tiveram em conta a informação 

histórica constante dos sistemas operacionais do Banco e também os sistemas auxiliares de 
controlo da recuperação de crédito geridos pelo serviço de recuperação de crédito e pelo 

departamento de contencioso. Esta mesma informação histórica foi posteriormente 
standardizada e extrapolada, tendo por base os índices macroeconómicos correlacionados, que 

no caso em concreto se resume apenas ao índice representativo da taxa de desemprego. Tal 
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situação ocorre, por não ter sido ainda possível demonstrar uma elevada correlação entre os 

incumprimentos verificados e os restantes indicadores macroeconómicos. Por este facto apenas 
foi considerado como único indicador a incluir na extrapolação o indicador de taxa de 

desemprego, o qual demonstrou ser o mais estável. 

 

O cálculo da probabilidade de incumprimento, foi efectuado tendo por base o número de 

contratos em incumprimento numa determinada data (normalmente um trimestre), face ao 
número total de contratos do grupo homogéneo de créditos. Seguidamente, esta mesma 

relação é anualizada e extrapolada em função do índice macroeconómico seleccionado, 
obtendo-se desta forma o valor da PD.  

O cálculo da perda económica máxima esperada assentou na análise do histórico de 

perdas/recuperações efectivas, calculado pelo departamento de contencioso da Instituição, o 
qual foi agregado e atribuído a cada segmento com base na sua média histórica e utilizado no 

cálculo das respectivas provisões económicas.  

Encontram-se em fase de implementação mecanismos de controlo ao nível das recuperações de 

crédito. Estes procedimentos implicaram, no período em análise, uma revisão das percentagens 
de perdas incorridas (LGD) e no futuro irão permitir ajustá-las de uma forma mais apurada, por 

via da existência de um histórico mais relevante de perdas incorridas.  

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

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

imparidade; 

 A responsabilidade extrapatrimonial (valor da responsabilidade extrapatrimonial ponderada 
pelo respectivo credit conversion factor (CCF), utilizando-se para o efeito os indicadores do 

Banco de Portugal). 

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

 Perdas por imparidade em clientes sem crédito vencido = PD * LGD * EAD 

 Perdas por imparidade em clientes com crédito vencido = 100%*LGD*EAD 

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrerem perdas nas posições patrimoniais e 

extrapatrimoniais, em função de movimentos adversos dos preços de mercado (taxas de juro, 
câmbios e cotações e índices).  

No que respeita ao risco de cotações, diariamente são produzidos mapas com a constituição e 
performance do “portfolio”. É também efectuado o cálculo do VaR – “Value at Risk” – segundo 

as directrizes do BIS, nomeadamente distribuição normal de variações dos preços, avaliação da 

perda potencial num horizonte temporal de duas semanas e 99% de grau de confiança, com o 
objectivo de aferir possíveis variações no valor de mercado da carteira de títulos, em função do 

comportamento passado. As metodologias VaR, baseando-se em dados históricos, não 
capturam alterações nos factores de risco, podendo portanto subestimar a probabilidade de 

ocorrência de movimentos bruscos e acentuados nos mercados. Assim, são também 

quantificadas as perdas que poderiam resultar em cenários de stress, usando como referência 
acontecimentos passados que originaram quebras significativas dos mercados. 
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mil Eur

Junho de 2008 a Junho de 2009  

VaR Final Média Máximo Mínimo 30-Jun-08

   Risco de Cotações e Índices 4.272,8 5.033,6 9.682,1 4.272,8 8.983,6

   Risco Cambial 158,8 106,9 193,1 38,3 129,7

Total 4.431,6 5.140,5 9.875,2 4.431,6 9.113,3

 

A evolução verificada desde Junho de 2008, explica-se pela redução dos montantes em carteira, 

resultado do desinvestimento efectuado, bem como pela diminuição generalizada dos preços de 
mercado dos títulos mantidos em carteira. 

No que respeita à exposição do Grupo Finibanco, é de salientar que o risco se concentra em 
títulos de capital e nacionais. O grupo não tem exposição relevante a produtos financeiros 

complexos, produtos associados ao “subprime”, ou “asset backed securities”. Neste semestre 
não foram significativos os investimentos e desinvestimentos associados à carteira de títulos, 

sendo de notar a evolução positiva dos títulos mantidos em carteira, acompanhando o bom 

desempenho dos mercados accionistas. 

Relativamente ao risco de taxa de juro, são igualmente realizadas análises de sensibilidade que 

estimam o impacto na situação líquida e na margem financeira (a 12 meses), resultantes de 
uma alteração de 200 pontos base nas taxas de juro de mercado. A metodologia utilizada 

assenta na projecção dos fluxos futuros dos instrumentos financeiros, com taxa de juro 

associada, e no cálculo do respectivo valor actual. Da comparação entre o cenário base 
(manutenção das curvas de taxa de juro) e o cenário alternativo (deslocação paralela das 

curvas de taxa de juro) resulta o impacto estimado na Situação Líquida. 

mil Eur

Análise de sensibildade

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

30 de Junho de 2009

Impacto na Situação Líquida -26.338

Fundos Próprios 281.620

Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -9,4%

Impacto na Margem Financeira, a doze meses -9.486

Margem Financeira 87.234

Impacto % na Margem Financeira anual -10,9%

Nota -  Análise em cenário de stress: pressupõe uma deslocação paralela da curva de taxas de juro e a inexistência de 

medidas correctivas. Corresponderá, assim, ao cenário de perda máxima em condições extremas.

31 de Dezembro de 2008

Impacto na Situação Líquida -26.839

Fundos Próprios 176.479

Impacto na Situação Líquida em % dos Fundos Próprios -15,2%

Impacto na Margem Financeira, a doze meses -8.681

Margem Financeira 92.567

Impacto % na Margem Financeira anual -9,4%

Nota -  Análise em cenário de stress: pressupõe uma deslocação paralela da curva de taxas de juro e a inexistência de 

medidas correctivas. Corresponderá, assim, ao cenário de perda máxima em condições extremas.  

mil Eur

Sensibilidade da Situação Líquida

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

-9.454 770 -7.351 -10.302 -26.338  
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Procede-se ainda à análise de “gaps” de taxas de juro dos activos e passivos (desfasamento 
entre os prazos de revisão de taxas de juro), que permite detectar concentrações de risco de 

taxa de juro nos diversos prazos.  

Risco Taxa de Juro - Gaps de Repricing/Vencimento

30 de Junho de 2009

mil Eur

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

Gap -491.303 -61.987 -50.362 202.921 117.262 9.688

Gap Acumulado -491.303 -553.290 -603.652 -400.731 -283.469 -273.781

31 de Dezembro de 2008

mil Eur

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

Gap -524.936 -74.324 -26.569 149.900 161.594 10.312

Gap Acumulado -524.936 -599.260 -625.829 -475.929 -314.335 -304.023  

A margem de juros bruta registou uma diminuição de 3,0%, justificada pela crise financeira 

internacional iniciada no 4º trimestre de 2008, que provocou uma redução mais lenta no custo 
dos recursos (essencialmente depósitos a prazo) do que nos proveitos das aplicações 

creditícias, maioritariamente indexadas às taxas de mercado, e que sofreram o efeito da quebra 
brusca da Euribor. Este efeito foi acentuado no primeiro semestre de 2009, prevendo-se que 

estabilize no terceiro trimestre do corrente ano com a estabilização das taxas Euribor. Para 
mitigar este efeito, foram tomadas medidas, tais como o recurso a fontes de financiamento 

alternativas e menos onerosas e o processo de ajustamento dos “spreads” nas operações 

activas, que também incorporam um maior prémio de liquidez. 

O risco de liquidez consiste no risco de perdas resultantes da incapacidade de fazer face a 

compromissos assumidos, por indisponibilidade de fundos líquidos ou dificuldades na sua 
obtenção a preços de mercado nos mercados monetários.  

A responsabilidade da gestão do risco de liquidez assenta em 3 órgãos: o Conselho de 

Administração, a Comissão de Gestão de Activos e Passivos e a Direcção Financeira e 
Internacional. 

Em documento específico sobre gestão do risco de liquidez, encontram-se definidos 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 passam fundamentalmente por: 

 Valores à ordem junto do Banco Central e outras IC‟s 

 Disponibilidade de linhas de crédito 

 Carteira de instrumentos financeiros de elevada liquidez 

É privilegiada a diversidade de fontes de financiamento e evitada a excessiva concentração 

numa contraparte. Às áreas comerciais são transmitidas com regularidade as orientações sobre 
quais os produtos a privilegiar, não apenas na busca do melhor combinação de produtos 

passivos como também nos produtos activos, de forma a potenciar futuras operações de 
titularização de créditos. De acordo com a regulamentação do Banco de Portugal, o Finibanco 
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mantém disponibilidades junto daquela Instituição que, no mínimo, correspondem a 2% dos 

passivos elegíveis. 

Apesar da manutenção das anormais condições de mercado, verificadas no primeiro semestre 

de 2009, o grupo Finibanco continua a colocar grande enfoque na gestão da posição estrutural 
de liquidez.  

O Grupo dispõe de títulos elegíveis para colateralizar operações de cedência de liquidez no 

âmbito do Eurosistema, sendo que no primeiro semestre de 2009 esta linha de liquidez foi 
utilizada, em termos médios, em cerca de 53,3% do “plafond”. Para melhor dotar o Grupo de 

fontes de financiamento adicionais, foi concluída, nos últimos dias de Junho, uma nova 
operação de titularização de créditos ao consumo, através da participada Finicrédito, no 

montante de 207 milhões de euros, que visa reforçar a capacidade de obtenção de 

financiamento neste âmbito. 

Em consequência dos factos escritos, resulta importante referir que, até ao momento, o Grupo 

Finibanco não recorreu ao mecanismo de garantia pessoal do Estado, estimando-se que a 
capacidade de obtenção de financiamento com recurso a esta facilidade ascenda a cerca de 150 

milhões de euros. 

No que respeita a recursos alheios de médio e longo prazo, o Grupo tem vindo a recorrer à 

emissão de empréstimos obrigacionistas e a operações de titularização de créditos. Em 30 de 

Junho de 2009, o montante emitido de obrigações ascendia a cerca de 184 milhões de euros, 
com maturidades entre 2011 e 2018, pelo que não haverá necessidade de renovar estas 

emissões nos próximos dois anos. Em 30 de Junho de 2009, o Grupo mantinha uma operação 
de titularização de créditos colocada em investidores, no montante de 250 milhões de euros, 

sendo que a data de início do período de amortização da operação ocorrerá, apenas, em Junho 

de 2010. 

A distribuição dos activos e passivos por prazos de maturidade, em 30 de Junho de 2009 e 31 

de Dezembro de 2008, apresenta-se como segue: 
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Mil Eur

30-06-2009 À ordem
Até 3 

meses

De 3 

meses a 

1 ano

Subtotal 

até 1 ano

De 1 ano 

a 5 anos

Superior 

a 5 anos

Subtotal 

mais de 1 

ano

Sem prazo 

definido

Total de 

balanço

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  96.748  96.748  0  96.748

Disponibilidades em outras instituições de crédito  49.536  49.536  0  49.536

Activos financeiros detidos para negociação  0  0  52.995  52.995

Outros activos financeiros ao justo valor

através de resultados  0  0  41.192  41.192

Activos financeiros disponíveis para venda  5.567  5.567  29.205  28.913  58.117  9.871  73.556

Aplicações em instituições de crédito  24.864  42.790  67.654  4.900  4.900  502  73.056

Crédito a clientes  80.274  490.993  547.751  1.119.018  549.258  759.034  1.308.292  12.751  2.440.061

Investimentos detidos até à maturidade  0  1.965  3.123  5.089  229  5.318

Activos não correntes detidos para venda  24.949  24.949  0  24.949

Outros activos tangíveis  0  0  60.423  60.423

Activos intangíveis  0  0  3.933  3.933

Investimentos em associadas e filiais excluídas

da consolidação  0  0  18.501  18.501

Activos por impostos correntes  2.892  2.892  0  2.892

Activos por impostos diferidos  0  0  11.387  11.387

Provisões técnicas de resseguro cedido  0  0  347  347

Devedores por seguro directo e resseguro  0  0  176  176

Outros activos  3  73.500  73.503  27.356  27.356  86  100.945

Total do Activo  226.561  515.856  697.450  1.439.867  612.684  791.070  1.403.755  212.391  3.056.013

Passivo

Recursos de bancos centrais  0  50.000  50.000  8  50.008

Passivos financeiros detidos para negociação  0  0  25.219  25.219

Outros passivos financeiros ao justo valor

através de resultados  2.200  1.000  3.200  33.263  127.973  161.236 ( 19.774)  144.662

Recursos de outras instituições de crédito  44.204  64.642  108.846  0  196  109.042

Recursos de clientes e outros empréstimos  474.413  1.035.662  590.343  2.100.418  45.788  45.788  18.565  2.164.771

Responsabilidades representadas por titulos  0  5.787  5.787  5.787

Passivos financeiros associados

a activos transferidos  0  237.314  237.314  237.314

Provisões  0  0  1.429  1.429

Provisões técnicas  0  0  30.451  30.451

Passivos por impostos correntes  5  5  0  5

Passivos por impostos diferidos  1.559  1.559  0  1.559

Outros passivos subordinados  0  15.475  10.601  26.076  26.076

Credores por seguro directo e resseguro  0  0  276  276

Outros passivos  38.573  38.573  6.477  6.477  45.050

Total do Passivo  518.617  1.102.504  631.481  2.252.601  387.627  145.051  532.678  56.370  2.841.649

Activo - Passivo ( 292.056) ( 586.647)  65.969 ( 812.734)  225.057  646.020  871.077  156.020  214.363

Investimentos em associadas e filiais excluídas

da consolidação  0  0  23.103  23.103

Activos por impostos correntes  2.654  2.654  0  2.654

Activos por impostos diferidos  0  0  10.160  10.160

Provisões técnicas de resseguro cedido  0  0  99  99

Outros activos  3  100.105  100.108  29.813  29.813  320  130.241

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

Passivo

Recursos de bancos centrais  60.000  60.000  0  8  60.008

Passivos financeiros detidos para negociação  0  0  29.975  29.975

Outros passivos financeiros ao justo valor

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

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

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

Responsabilidades representadas por titulos  0  15.271  15.271  15.271

Passivos financeiros associados

a activos transferidos  0  237.736  237.736  237.736

Provisões  0  0  1.480  1.480

Provisões técnicas  0  0  25.544  25.544

Passivos por impostos correntes  257  257  0  257

Passivos por impostos diferidos  1.602  1.602  0  1.602

Outros passivos subordinados  0  410  25.647  26.057  26.057

Credores por seguro directo e resseguro  0  0  0

Outros passivos  40.775  40.775  5.316  5.316  144  46.235

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

Activo - Passivo ( 267.044) ( 685.451)  94.885 ( 857.610)  185.942  688.239  874.181  129.410  145.981
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O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de falhas internas ao nível dos 

sistemas, procedimentos ou recursos humanos, ou da ocorrência de acontecimentos externos.  

A implementação da plataforma de Gestão de Risco Operacional está a ser ultimada e é 

composta pelas seguintes funcionalidades, disponível na intranet do Grupo Finibanco: 

 Recolha e formalização dos pareceres dos processos, riscos e estruturas orgânicas 

identificados no “Relatório de Identificação de Riscos Operacionais”, o qual é submetido à 

apreciação dos Chefes de Risco; 

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

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

 Registo de eventos pelas estruturas orgânicas da Instituição, de acordo com as hierarquias 

de apreciação e decisão implementadas; 

 Realização de questionários de auto-avaliação (Self Assessment), sobre todos os processos 

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

 Realização de relatórios de gestão, de forma a acompanhar os registos de custos 
operacionais, por tipo de risco e por processo, assim como as respectivas acções de 

mitigação; 

 Gestão dos indicadores chave de risco (KRI‟s) utilizando o modelo de “balance scorecard”, 
parametrizando-o em função dos riscos sediados nos diferentes quadrantes; 

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

De forma a assegurar o arranque da referida plataforma está a ser dada prioridade à integração 

de todos os processos na cadeia de valor do Finibanco, da Finicrédito e da Finivalor. 

Na área de tecnologias de informação e no primeiro semestre de 2009, desenvolveram-se 

diversas acções, abrangendo as seguintes áreas de actividade do Grupo Finibanco: 
 
 No âmbito da análise de processos, visando a eficiência operacional, procedeu-se à 

reengenharia do circuito de crédito, com especial enfoque na formalização e no 
processamento, desenvolveu-se idêntico trabalho no circuito de abertura de contas de 

particulares e de empresas, passou-se o serviço de gestão documental para o regime de 

prestação de serviços por entidade externa e uniformizou-se o sistema de expedição de 
correspondência com vista a torná-lo mais operacional e mais económico. 

 
 Na área do “Homebanking” criaram-se condições para possibilitar a prestação de um maior 

número de serviços aos clientes e promoveu-se o aperfeiçoamento das suas funcionalidades, 

designadamente em matéria de segurança. 
 
 No que concerne a infra-estruturas, procedeu-se à migração e ao redimensionamento da 

arquitectura que suporta o sistema da Finicrédito e concluiu-se a primeira fase do projecto 

designado “rede corporativa inteligente” que visa, designadamente, a unificação das 
comunicações e a revisão das acessibilidades 

 
 Em matéria de segurança e de planos de contingência com vista a garantir a continuidade 

de negócio em situações de desastre, reviu-se e actualizou-se o “Disaster Recovery Plan”. 
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Deu-se ainda início a idêntico trabalho com vista à elaboração de plano do mesmo tipo para 

o Finibanco Angola. 
 
 Em cumprimento das directivas de Basileia II, está em curso a integração do motor de 

“pricing” de operações de crédito no processo de decisão e reformulou-se a engenharia de 
ferramentas de apoio à decisão, no que concerne a “rating” empresas e a informação 

integrada. 

 
 Por último, com vista a tornar mais acessíveis os circuitos de informação dos colaboradores 

e a aumentar a capacidade de resposta e de interacção da Direcção de Recursos Humanos 

com a estrutura do Grupo, deu-se início à instalação do Portal do Empregado, sistema que 
possibilitará entre outros, o cumprimento atempado e eficiente das diversas obrigações 

legais que sobre todos impendem e facilitará o trabalho de consulta sobre as mais diversas 
matérias de interesse na área do pessoal. 

 

No que respeita à área de Recursos Humanos, no quadro de mudança que o Grupo Finibanco 
atravessa, com diversos projectos em desenvolvimento que visam a preparação da Instituição 

para enfrentar desafios, cada vez mais exigentes e complexos, esta vertente não poderia ser 
esquecida, pois dela depende essencialmente a preparação e a capacidade para levar por 

diante as transformações necessárias para alcançar as metas desejadas. 

Assim, a par da reorganização de serviços e dos diversos ajustamentos funcionais levados a 
cabo no sentido de agilizar a eficácia do nível e da qualidade do serviço e de melhorar a 

capacidade de resposta, procuraram impulsionar-se novas formas e métodos de trabalho, quer 
na rede comercial, quer nas áreas de suporte. 

Nesta linha de acção, inseridas no processo de revitalização das estruturas e de valorização e 
reconhecimento profissional dos colaboradores, promoveram-se iniciativas no âmbito do 

acompanhamento de carreiras, quer possibilitando a ascensão de colaboradores a funções de 

maior grau de exigência e responsabilidade, quer confirmando outros nos cargos para que 
haviam sido designados. 

De referir ainda o esforço efectuado no sentido do redimensionamento e ajustamento funcional 
dos quadros de pessoal, daí resultando uma diminuição de 66 trabalhadores (cerca de 4,2%), 

comparativamente ao mesmo período de 2008.  

Excluindo o efeito do Finibanco Angola, com 36 colaboradores ao serviço em 30-06-2009, a 
diferença é ainda mais acentuada, com a redução a situar-se em 102 trabalhadores (cerca de 

6,5%), ocorrida exclusivamente nas Participadas Finibanco (-69) e Finicrédito (-33). 

Este processo não impediu que se mantivesse uma preocupação atenta no rejuvenescimento e 

no reforço técnico e qualificado das equipas, reformulando e aperfeiçoando os processos de 
recrutamento, de forma a recrutar os profissionais que evidenciam características e perfis 

adequados às exigências e às metas estabelecidas, destacando-se neste âmbito o recrutamento 

de 17 novos elementos para o Finibanco, S.A. 

Porque a preparação e a valorização dos quadros, que se procuram de forma incessante, 

constituem o factor diferenciador das organizações, melhorar a qualidade do serviço e reforçar 
a competitividade e a rentabilidade, continuaram a ser as vertentes que merecem atenção 

especial. 

Levaram-se, assim, a efeito acções de formação nas áreas de recuperação de crédito, de 
gestão do tempo e de comunicação, que decorreram na região do Algarve, iniciativa que foi por 

todos considerada muito positiva e gratificante. 
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Deu-se também continuidade, no plano técnico e regulamentar, à formação dos quadros 

comerciais no tema “Conhecimento da Nota do Euro”, inserida em projecto que tem vindo a ser 
desenvolvido em parceria com o Banco Central e que visa assegurar a integridade das notas de 

euro em circulação em Portugal. 

Lançaram-se ainda as bases para dinamizar e reforçar significativamente um maior 

envolvimento da formação, preparando-se um plano plurianual, que abarca as diversas áreas 

de actividade do Banco, agrupadas por grandes temas (comercial, financeira e riscos, gestão, 
normativa e regulamentar e línguas). 

Importa também realçar a forma atenta como os quadros da Instituição vivenciam os desafios 
que se colocam quando são chamados a responder, como se verifica na significativa 

participação registada no processo de aumento de capital. 

Visando uma maior proximidade com os colaboradores, auscultando as suas expectativas e 
anseios, aprovaram-se algumas medidas, cujo impacto se estima venha a ocorrer mais 

significativamente a partir do segundo semestre, nomeadamente ao nível da comunicação, de 
que é exemplo o lançamento do Portal do Colaborador, ferramenta que possibilita um conjunto 

de funcionalidades, das quais se destacam o envio electrónico do recibo, a marcação de férias e 
a consulta de cadastro, e constitui ainda um apoio aos Coordenadores na gestão das 

respectivas equipas. 

No domínio dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), para além de 
todos os aspectos correntes relacionados com as condições de trabalho, tem vindo a merecer 

atenção específica o evoluir do surto pandémico, designado por Gripe A (vírus H1N1), dispondo 
a Instituição de planos de acompanhamento para o efeito. 

Na vertente de responsabilidade social, continuaram a desenvolver-se iniciativas de apoio à 

inserção na vida activa, estabelecendo protocolos e parcerias com diversas entidades e 
estabelecimentos de ensino para a concessão de estágios, no Instituto de Formação Bancária, 

na INETESE, na Fundação da Juventude e em universidades diversas. 

 

 

Balanço Consolidado 

 

Em 30 de Junho de 2009, o Activo líquido consolidado do Grupo Finibanco situou-se em 3.056 
milhões de euros, registando um decréscimo de 1,2%,  face ao período homólogo, e de 0,9%  

(-26,5 milhões de euros), em relação a Dezembro de 2008. 
 

O investimento líquido diminuiu 3,0 milhões de euros (-4,4%) relativamente a igual período do 

ano transacto e cerca de 3,2 milhões de euros quando comparado com Dezembro de 2008. 
 

A carteira de Activos financeiros de negociação e detidos para venda decresceu 91,5 milhões de 
euros comparativamente a Junho de 2008. 

 

A carteira de crédito bruta registou um acréscimo de 89,0 milhões de euros, relativamente a 30 
de Junho de 2008, correspondendo-lhe em crescimentos de 3,6%, e de 17,9 milhões de euros, 

face a 31 de Dezembro de 2008 (+0,7%). 
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Mil €

Crédito a clientes 30-06-2009 30-06-2008
D% 

Jun09/Jun08

1. Particulares 969.108 964.576 0,5

…Habitação 274.476 262.638 4,5

…Outros créditos 694.632 701.938 (1,0)

2. Empresas 1.562.338 1.477.910 5,7

Total 2.531.446 2.442.486 3,6

 

O Crédito à habitação registou um crescimento de 4,5%, representando cerca de 10,8% da 

carteira, enquanto o Crédito a particulares para outras finalidades apresentou um ligeiro 
decréscimo, de 1,0%. O crédito a empresas aumentou 5,7%, situando-se acima do crescimento 

da carteira total de crédito. 
 

O rácio de crédito vencido há mais de 90 dias (deduzido de créditos totalmente provisionados) 

passou a representar 2,6% do crédito total (era 1,7% em Junho de 2008). 
 

Os Depósitos de clientes diminuíram 1,2% face a Junho de 2008. 
 

Os Recursos de clientes no balanço reduziram-se 36,6 milhões de euros, face ao período 

homólogo (-1,5%). 
 

O total dos Recursos de clientes (incluindo a desintermediação) registou um decréscimo de 
3,3%% (-93,4 milhões de euros) face a Junho de 2008. 

 
No semestre em análise foram angariados 18 mil novos clientes. 

 
Mil €

Recursos totais de clientes 30-06-2009 30-06-2008
D% 

Jun09/Jun08

…Depósitos 2.135.873 2.162.037 (1,2)

…Obrigações colocadas em clientes 164.403 190.173 (13,6)

...Seguros de capitalização e PPR 40.467 25.141 61,0

Recursos de clientes no balanço 
(1) 2.340.744 2.377.350 (1,5)

Desintermediação 
(2) 420.296 477.053 (11,9)

Total 2.761.040 2.854.403 (3,3)
(1)

 Não considerando juros e outros ajustamentos

(2)
 Inclui fundos de investimento, PPA e gestão de carteiras corrigidos de duplicações de registos (depósitos de fundos de investimento, UP's em carteira e 

outros)  

 

Em consequência da crise registada nos mercados financeiros, a Desintermediação sofreu uma 

diminuição, em termos homólogos, de 56,8 milhões de euros, como consequência da 
desvalorização dos activos e dos resgates que transitaram, na maioria dos casos, para produtos 

de Balanço. 
 

Os Recursos de outras instituições de crédito diminuíram 58,5 milhões de euros relativamente 

ao período homólogo (-34,9%) e 13,6 milhões de euros face a Dezembro de 2008, em 
resultado do recurso ao financiamento junto do Eurosistema que, em 30 de Junho de 2009, 

ascendia a 50 milhões de euros, com maturidade de 1 ano. 
 

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

 

O Grupo continua a registar como principal fonte de financiamento da actividade os recursos de 
clientes, apresentando um muito bom rácio de 108,2% de transformação deste em crédito. 
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Tem ainda em curso uma operação de securitização de crédito a PME‟s, no valor de 250 

milhões de euros. 
 

Com o objectivo de transformar os activos ilíquidos de balanço em liquidez, o Grupo tem 
estruturadas operações de securitização de créditos no montante global de 440 milhões de 

euros, o que lhe permitirá a diversificação das fontes de financiamento, através do recurso ao 

financiamento junto do Eurosistema.  
 

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

matéria. 

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

 
O Produto bancário teve um decréscimo de 4,3 milhões de euros (-5,4%) face a Junho de 

2008, justificado essencialmente pela redução dos Outros resultados correntes, em 3 milhões 
de euros (-8,4%). 

Mil €

D

Valor %

Margem financeira 43.617 44.971 (1.354) (3,0)

Outros resultados correntes 32.456 35.445 (2.989) (8,4)

    Comissões líquidas e Outros proveitos líquidos 22.547 24.438 (1.891) (7,7)

    Resultados em operações financeiras 9.909 11.007 (1.098) (10,0)

Produto bancário 76.073 80.416 (4.343) (5,4)

Provisões e Imparidades líquidas 25.833 14.678 11.155 76,0

    Crédito 24.755 14.679 10.076 68,6

    Títulos 1.080 (1) 1.081 -

    Outros (2) 0 (2) -

Encargos de estrutura 54.582 55.751 (1.170) (2,1)

    Gastos administrativos 49.623 51.220 (1.598) (3,1)

    Amortizações 4.959 4.531 428 9,4

Resultados por equivalência patrimonial    (149) (441) 292 (66,2)

Resultados antes de impostos (4.491) 9.545 (14.035) (147,0)

Impostos sobre os lucros (416) 2.869 (3.284) -

Interesses minoritários (4.281) (98) (4.182) -

Lucro consolidado do período 206 6.775 (6.569) (97,0)

Cash-flow antes de impostos 26.301 28.754 (2.453) (8,5)

Demonstração de Resultados 30-06-2009 30-06-2008

 

A Margem financeira bruta sofreu uma redução de 3%, justificada pela crise financeira 

internacional, que se agudizou no quarto trimestre de 2008 e que provocou uma redução mais 

lenta do custo dos recursos, essencialmente dos depósitos, do que do proveito das aplicações 
creditícias, maioritariamente indexadas às taxas de mercado, fortemente influenciadas pelo 

efeito da quebra brusca da Euribor. 
 

Não obstante o esforço desenvolvido no ajustamento do custo de “funding” às novas taxas de 

mercado e dos “spreads” nas operações creditícias às novas condições de risco, não foi possível 
contrariar o comportamento negativo da margem financeira.  

 
O Custo amortizado, que integra a Margem financeira, aumentou 1,7 milhões de euros em 

resultado da revisão de preçário e da redução significativa (cerca de 1,1 milhões euros em 
termos homólogos) das comissões pagas na angariação de contratos de crédito ao consumo.  
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Os dividendos registados, no montante de 2,1 milhões de euros, foram inferiores em 1,1 

milhões de euros aos apurados no semestre homólogo de 2008.  
 

Os Resultados em operações financeiras, no montante de 9,9 milhões de euros, foram 
inferiores em 1,1 milhões de euros aos obtidos em Junho de 2008. Para este decréscimo 

contribuiu o ajustamento de justo valor negativo de um investimento imobiliário efectuado na 

Hungria, no montante de 4,9 milhões de euros, essencialmente em resultado da desvalorização 
do Forint, com um impacto de cerca de 1 milhão de euros nos resultados do Grupo. 

 
As Comissões líquidas e os Outros proveitos líquidos decresceram 7,7% face ao período 

homólogo, pelo contributo negativo da actividade de colocação de fundos de investimento e de 

corretagem, por força da crise financeira internacional. 
 

A actividade de cartões e de meios de pagamento registou um desempenho positivo, com um 
crescimento de 5,7%. 

 
A área de retalho foi responsável por 87% do total das comissões e a da banca de investimento 

por 13%.  

 
A actividade seguradora registou no ano de 2009 um contributo líquido positivo para o total das 

Comissões e Outros Proveitos de 1,0 milhão de euros, correspondendo-lhe um acréscimo de 
13,5%. 

 

As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 25,8 milhões de euros, com um 
acréscimo de 11,1 milhões de euros (+76,0%) face a igual período do ano anterior. Em 

resultado da degradação da conjuntura económica as Imparidades para crédito, no montante 
de 24,8 milhões de euros, registaram um reforço de 10,1 milhões de euros face a Junho de 

2008 (+68,6%). 
 

No primeiro semestre de 2009 foram constituídas imparidades para títulos no montante 1 

milhão de euros. 
 

Os Encargos de estrutura diminuíram 1,2 milhões de euros (-2,1%), para o que contribuiu a 
redução dos Gastos administrativos, em 1,4 milhões de euros (-7,0%).  

 

Os  custos   com o  pessoal  registaram  igualmente  um  decréscimo  de 0,2 milhões de euros 
(-0,7%). Em 30 de Junho de 2009, o número de colaboradores do Grupo situava-se em 1.509, 

traduzindo-se numa diminuição de 82 colaboradores (-5,2%) face a 30 de Junho de 2008 e 
num aumento de 9 relativamente a Dezembro de 2008, 11 dos quais relativos ao Finibanco 

Angola. Nas restantes empresas do Grupo foi reduzido em 2 o número de colaboradores. No 

período em análise foram abertos 4 novos Balcões (+2,4%), sendo de referir que em 2009 não 
se procedeu à abertura de qualquer Balcão. 

 
Para o decréscimo dos Gastos Administrativos em 7,0% contribuíram as medidas 

implementadas no programa de racionalização dos custos, iniciadas já em 2008. 
 

Em resultado do investimento na rede de Balcões, ocorrida em 2008, as Amortizações 

aumentaram 0,4 milhões de euros (+9,4%) tendo as componentes “imóveis e equipamento” 
registado o maior crescimento (0,22 milhões de euros). 

 
O “Cost to Income” registou um agravamento de 2,2 pontos percentuais, passando de 69,7% 

para 71,9%, em virtude da redução ocorrida no Produto Bancário. 

 
O Finibanco Angola, apesar da sua curta existência apresenta já volumes de negócio e de 

resultados muito interessantes. Em Junho de 2009 o Crédito a clientes bruto ascendia a 17,1 
milhões de euros e os Depósitos situavam-se em 28,0 milhões de euros. O Resultado líquido do 
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período foi de 415,7 mil euros, sendo de 2,2 milhões de euros o Produto Bancário e de 1,5 

milhões de euros os Custos de estrutura. 
 

O Resultado consolidado do período foi positivo de 206 mil euros, inferior em 6,6 milhões de 
euros ao obtido em Junho de 2008. 

 

Esta quebra é justificada: 
 
 Pelo aumento das Imparidades e das provisões, em 11,2 milhões de euros, dos quais 10,1 

milhões de euros se referem ao acréscimo de imparidade para crédito; 
 
 Pela redução das Comissões e outros proveitos líquidos de 1,9 milhões de euros, em 

consequência da diminuição da actividade dos fundos de investimento e corretagem; 
 
 Pela desvalorização do Forint húngaro, que afectou negativamente o justo valor em euros de 

um importante investimento imobiliário que o Grupo tem naquele país, em parceria com 

outras entidades; 
 
 Pela redução da margem relativa da intermediação financeira; 

 
 Pela influência negativa dos Balcões que ainda não atingiram o ponto de equilíbrio. 

 

Há contudo a destacar o bom desempenho dos custos de estrutura, tendo em conta o recente 
acréscimo do número de Balcões e o início da actividade do Finibanco Angola, no segundo 

semestre de 2008. 

 
Indicadores de referência do Banco de Portugal 

 
O quadro abaixo integra indicadores de referência, de acordo com a Instrução nº 16/2004 do 

Banco de Portugal 
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INDICADORES DE REFERÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL 30-06-2009 30-06-2008

1. Solvabilidade

Racio de adequação de fundos próprios 

    Finibanco Holding, SGPS, SA (consolidado) 11,2% 8,3%

    Finibanco, SA 9,0% 8,4%

Racio de adequação de fundos próprios de base 

    Finibanco Holding, SGPS, SA (consolidado) 7,9% 5,8%

    Finibanco, SA 6,3% 5,8%

2. Qualidade do Crédito

Crédito com incumprimento 
(a)

 / Crédito total 4,2% 3,3%

Crédito com incumprimento, líquido 
(b)

 / Crédito total, liquido 
(b)

1,1% 1,0%

3. Rentabilidade

Resultados antes de impostos / Activo líquido médio -0,3% 0,6%

Produto bancário 
(c) 

/ Activo líquido médio 5,0% 5,4%

Resultados antes de impostos / Capitais próprios líquido médio -4,8% 10,1%

4. Eficiência

Custos de funcionamento 
(c)

 + amortizações / Produto bancário 
(c) 

71,9% 69,7%

Custos com o pessoal + amortizações / Produto bancário 
(c) 

40,9% 39,1%

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

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

(c) De acordo com a definição constante da Instrução nº 16/2004 do Banco de Portugal (deduzidas as Recuperações de 

crédito e juros abatidos ao activo)  

 

 
 

 

3.  FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A. 
 

Em 30 de Junho de 2009 o Activo líquido do Finibanco-Holding situou-se em 313,7 milhões de 
euros, registando um decréscimo de 2,5%, face ao período homólogo, e um acréscimo de 

15,8% (42,7 milhões de euros) face a Dezembro de 2008.  
 

Relativamente a Junho de 2008, a diminuição do Activo líquido resulta, essencialmente, da 

venda de parte da carteira e da sua desvalorização ocorrida em 2008 (-77,7 milhões de euros). 
Nesta data a carteira de títulos situa-se em 9,3 milhões de euros (3% do Activo total líquido). 

 
A venda das posições detidas na Galp e na Sonae permitiu a redução do Passivo remunerado 

em 41,5 milhões de euros, face a 31 de Dezembro de 2008. Actualmente, este passivo situa-se 
em 125,8 milhões de euros, sendo totalmente representado por dívida titulada (40,1% do 

financiamento do Activo). 

 
Em Junho de 2009 procedeu-se à dissolução e liquidação da Participada Fini International 

Luxembourg, SA, registada com o valor de aquisição de 2,9 milhões de euros. 



38 
 

 

A Margem financeira, que inclui os dividendos recebido, situou-se em 0,7 milhões de euros (-
86,7%). 

 
O custo do financiamento da actividade foi de 3,4 milhões de euros, situando-se 0,6 milhões de 

euros abaixo do registado em 2008. 

 
A venda da quase totalidade das posições accionistas da carteira de disponíveis para venda 

gerou um resultado de 8.2 milhões de euros. 
 

As Comissões líquidas foram negativas em 338 mil euros e os Outros proveitos líquidos foram 

positivos em 2 milhões de euros, registando conjuntamente um acréscimo de 1,6 milhões de 
euros face ao período homólogo. A liquidação da participada Fini International Luxembourg, SA 

gerou um ganho de 1,3 milhões de euros. 
 

Em 2009, as Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 873 mil euros, sendo 438 
mil euros para os títulos Martifer e o restante para a Vallourec. 

 

Os Encargos de estrutura aumentaram 146 mil euros (+53,3%), dado que em 2008 não houve 
custos associados a remunerações do Conselho de Administração. 

 
O Resultado do período foi positivo em 9,3 milhões de euros, +0,6 milhões de euros face a 

2008. 

 
 

4.  PARTICIPADAS 
 

Finibanco, SA 
 

Em 30 de Junho de 2009, o activo líquido do Finibanco situou-se em 2.987 milhões de euros, 
havendo decrescido 11,4 milhões de euros (-0,4%) face ao período homólogo. Relativamente a 

31 de Dezembro de 2009 regista-se uma retracção do total do activo em 0,3%. 

 
O crédito a Empresas aumentou 2,9%, face a Junho de 2008 e o Crédito a clientes, 

globalmente considerado, no montante de 2.346 milhões de euros, teve um aumento de 80,4 
milhões de euros, face a Junho de 2008 (+3,6%), e de 2,3 milhões de euros, face a Dezembro 

de 2008 (+0,1%). O rácio de crédito vencido / crédito total passou de 2,2% em Junho de 2008 

para 2,5% em Junho de 2009. O rácio de crédito vencido há mais de 90 dias passou a 
representar 2,0% do crédito total (era 1,6% em 2008) e tem uma cobertura por provisões de 

110,0% (tinha 125,3% em Junho de 2008). 
 

A carteira de activos financeiros detidos para negociação e disponíveis para venda, no valor de 
87,6 milhões de euros, situou-se abaixo dos valores de Junho do ano anterior, em 20,8 milhões 

de euros. 

 
Em termos líquidos os Activos intangíveis e tangíveis (41,4 milhões de euros), registam um 

decréscimo de 3,1 milhões de euros face a igual período do ano anterior. 
 

Os Depósitos, no valor de 2.201,6 milhões de euros, registaram um acréscimo de 1% tendo em 

conta o mês homólogo de 2008 (+22,3 milhões de euros) e de 0,2% relativamente a Dezembro 
de 2008 (+4,4 milhões de euros). 

 
Os Recursos de clientes no balanço ascenderam a 2.369 milhões de euros e aumentaram 16 

milhões de euros, face a Junho de 2008 (0,7%) e mantiveram os valores de 31 de Dezembro 

de 2008. 
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Os Recursos de Outras Instituições de crédito diminuíram 34,5 milhões de euros desde Junho 

de 2008 (-23,0%) e aumentaram 13,8 milhões de euros desde Dezembro de 2008, para o que 
contribuíram os recursos obtidos junto do Eurosistema, que no fim do semestre em análise 

ascendia a 50 milhões de euros.  
 

A liquidez manteve-se em níveis confortáveis, como indica o grau de transformação de recursos 

de clientes em crédito, de 99,1%. O Finibanco dispõe ainda de activos estruturados, que lhe 
permitem aceder a financiamento acrescido junto do Banco Central Europeu. O Banco não 

recorreu à emissão de dívida com garantia do Estado. 
 

Os capitais próprios (sem resultados do ano) diminuíram 1 milhão de euros face a Junho de 

2008, em consequência da redução das reservas de reavaliação dos activos disponíveis para 
venda e da aplicação do regime transitório concedido para o fundo de pensões, os SAMS e 

subsídio por morte, elementos que afectam os Resultados transitados e cujo impacto referente 
ao primeiro semestre consiste em 995 mil euros. 

 
O Produto bancário, no montante de 53,4 milhões de euros, teve um decréscimo de 8,2 milhões 

euros (-13,3%) face a 2008, justificado essencialmente pela diminuição dos Outros proveitos 

líquidos, em 7,3 milhões de euros. 
 

A Margem financeira foi de 36,3 milhões de euros e registou um decréscimo de 0,9% (-0,3 
milhões de euros), justificado pela crise internacional que se agudizou no 4.º trimestre do ano 

anterior e que provocou uma redução mais lenta no custo dos recursos, essencialmente dos 

depósitos, do que nos proveitos das aplicações creditícias, maioritariamente indexadas às taxas 
de mercado, fortemente influenciadas pelo efeito da quebra brusca da Euribor.  

 
Não obstante o esforço desenvolvido no sentido do ajustamento do custo do “funding” às novas 

taxas de mercado e dos “spreads” das operações creditícias às novas condições de risco, não 
foi possível contrariar o comportamento negativo da margem financeira. 

 

Por estas razões, a margem financeira relativa tem vindo a diminuir nos últimos meses, 
situando-se actualmente em 2,29% (média anual em 2009), pois em igual período de 2008 era 

de 2,77%. O efeito do volume de negócio tem compensado em parte a redução da margem 
financeira. 

 

A margem financeira tem sido fundamentalmente mais afectada pela via dos depósitos, já que 
o custo destes não acompanhou a rápida descida das taxas de mercado. Em Junho de 2008 o 

custo dos recursos situava-se 25 pp abaixo da Euribor, enquanto em Junho de 2009 se situa 
176 pp acima da Euribor. No mesmo período, a margem das operações activas face à Euribor 

passou de 2,52% para 4,05% (diferencial de 153 pp). Em termos globais o diferencial diminuiu 

em 23 pp face à Euribor. 
 

Os Resultados em operações financeiras, de 5,8 milhões de euros, diminuíram 0,8 milhões de 
euros face a Junho de 2009, justificado pelo comportamento do resultado cambial, à vista e a 

prazo, e da avaliação dos “swap‟s” de moeda, que registaram uma redução, face a Junho de 
2008, de 2,1 milhões de euros e de 1,7 milhões de euros, respectivamente. O contributo para o 

resultado da carteira de títulos detida para negociação foi positivo de 6,4 milhões de euros 

(+3,8 milhões de euros do que em Junho de 2008). 
 

As Comissões líquidas, no valor de 6,7 milhões de euros cresceram 4,2% face ao período 
homólogo (+272 mil euros). As componentes afectas à actividade de retalho que tiveram 

maiores crescimentos, foram as relacionadas com transferências de valores (+28,6%), com 

cartões (+12,4%) e com ATM‟s (+8,3%). Contudo, a actividade de retalho também registou um 
decréscimo em algumas componentes, destacando-se as associadas a garantias e avales (-

4,9%), a créditos documentários (-41,7%) e a operações com estrangeiro (-26,9%), entre 
outras. 
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As comissões afectas à actividade de investimento registaram decréscimos líquidos na 
componente de corretagem (-15,4 mil euros) e nos fundos de investimento (-55,1 mil euros), 

que foram compensados pelas comissões de colocação de empréstimos obrigacionistas (+202,7 
mil euros). 

 

Os outros proveitos líquidos ascenderam a 4,6 milhões de euros e diminuíram em 7,4 milhões 
de euros face a Junho de 2008, sendo que 5,2 milhões de euros resultam da rubrica de venda 

de associadas, que registou um custo de 1,8 milhões de euros em 2009 e um proveito de 3,4 
milhões de euros em 2008. Por outro lado, registou-se também uma diminuição dos proveitos 

referentes ao reembolso de despesas (-1,4 milhões de euros) em resultado, nomeadamente, da 

contenção da actividade creditícia. Em consonância com a crise que ainda se faz sentir, as 
comissões relacionados com as avaliações e vistorias e com a venda de produtos prestígios, 

registaram uma diminuição de 288 mil euros, correspondendo a um decréscimo de 37,9% face 
a 2008. 

 
As Provisões e imparidades líquidas foram reforçadas em 13,3 milhões de euros, 

correspondendo-lhes um acréscimo de 4,3 milhões de euros (+48,3%) face a igual período do 

ano anterior.  
 

As Provisões para crédito registaram um reforço de 4,1 milhões de euros, face a 2008 
(+46,1%), em consequência do aumento do crédito vencido no montante de 15,8 milhões de 

euros (27,2%). 

 
O rácio de crédito vencido / crédito total passou de 2,2% em Junho de 2008 para 2,5% em 

Junho de 2009; 
 

O rácio de crédito vencido há mais de 90 dias passou a representar 2,0% do crédito total (1,6% 
em 2008) e tem uma cobertura por provisões de 110,0% (125,3% em Junho de 2008). 

 

Em 2009 as  recuperações de créditos  abatidos registaram  uma diminuição de 846 mil euros  
(-61,7%) face a igual período de 2008. As recuperações em 2009 foram de 526 mil euros. 

 
As Provisões para títulos foram reforçadas em 207 mil euros, 115 mil euros para as acções 

Teixeira Duarte e 92 mil euros para as acções La Seda Barcelona. 

 
Os Encargos de estrutura, no montante de 45,7 milhões de euros, diminuíram 1,8 milhões de 

euros (-3,8%), para o que contribuiu a redução dos gastos administrativos, em 1,6 milhões de 
euros (-9,6%). 

 

Os Custos com o pessoal, no montante de 45,6 milhões de euros, registaram, também, um 
decréscimo de 597 mil euros (-2,2%). Em 30 de Junho de 2009, o número de colaboradores 

era de 1.285, registando-se uma diminuição de 69 empregados (-5,4%) face a 30 de Junho de 
2008, e de 11 face a Dezembro de 2008. No período em análise foram abertos 4 novos Balcões 

(2,4%). Em 2009 não foi aberto qualquer Balcão.  
 

Os Gastos Administrativos tiveram um decréscimo de 9,6%, correspondente a uma diminuição 

de 1,6 milhões de euros. A abertura dos Balcões em 2008 contribuiu para o acréscimo de 141 
mil euros ocorrido na rubrica Rendas (+5%, face a Junho de 2008). Em 2009, os custos com a 

prestação de serviços informáticos registam 692 mil euros. 
 

Em resultado do investimento realizado na rede de Balcões, as Amortizações aumentaram 9%, 

tendo a componente “equipamento” registado o maior crescimento. 
 

O “Cost to Income” passou de 77,1% para 85,5%, em consequência do comportamento do 
Produto Bancário. 
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Os Resultados antes de impostos e o Resultado do semestre foram negativos em 5,5 milhões 
de euros (-10,7 milhões de euros) e em 4,4 milhões de euros (-8,6 milhões de euros) face a 

2008, respectivamente. 
 

A quebra registada justifica-se: 

 
 Pelo fraco desempenho da Margem financeira, fruto das difíceis condições financeiras do 

mercado; 

 
 Pela redução dos Outros proveitos líquidos, em 7,4 milhões de euros, face a Junho de 2008; 

 
 Pelo acréscimo das provisões para crédito, em 4,1 milhões de euros (+46,1% face 2008). 

 
De realçar o bom desempenho dos custos de estrutura que se reduziram em 1,8 milhões de 

euros, mesmo tendo em conta a abertura de 4 Balcões, no período de Junho de 2008 a Junho 

de 2009. 
 

 
Finibanco Angola, SA 

 
Constituído como banco de direito angolano e iniciando a sua actividade há um ano atrás, mais 

precisamente em 9 de Junho de 2008, dia do 15º aniversário do Grupo, o Finibanco Angola 

vem pautando a sua actividade em obediência aos objectivos que definiu, de rentabilidade e de 
crescimento. 

 
O primeiro está espelhado no facto de, como adiante se refere, ser já positivo o resultado 

líquido no final do semestre em análise. 

 
O segundo, manifesta-se já através do número de balcões em funcionamento, ou em vias 

disso, e concomitantemente do número de colaboradores ao serviço. 
 

Na verdade, tendo iniciado a sua actividade com o balcão sede, em Luanda, tem agora em 

funcionamento outro em Mulemba, na Estrada de Cacuaco e prevê-se ainda a abertura de mais 
três, provavelmente até ao fim do ano: em Viana, a escassos quilómetros a norte da capital, em 

São Paulo, na cidade de Luanda, e no Huambo, no sul do País. 
 

Em termos de recursos humanos, o quadro de pessoal do Finibanco Angola passou de 25 
elementos, em 31 de Dezembro de 2008, para 36 no final do primeiro semestre de 2009, 33 

dos quais são angolanos e quase na totalidade recrutados localmente. 

 
O aumento do quadro de pessoal está naturalmente relacionado com a expansão prevista do 

número de balcões, na medida em que, por força da necessária preparação técnica dos 
colaboradores, o recrutamento antecede em alguns meses a abertura dos estabelecimentos. 

 

Em razão do crescimento referido, tornou-se necessário equacionar um aumento de capital 
social, facto que foi abordado na Assembleia de 4 de Março de 2009, aí se tendo deliberado 

proceder ao aumento dos actuais 740 milhões de AKZ (10 milhões de dólares) para 1.332 
milhões de AKZ (18 milhões de dólares) através da emissão, reservada a accionistas, de 8 mil 

novas acções do valor nominal de 74 mil AKZ, pelo preço unitário de 92.500 AKZ, ou seja, com 
um prémio de emissão de 18.500 AKZ por acção. Após a concretização do referido aumento, 

que se espera aconteça até ao final do mês de Julho, o capital social do Finibanco Angola cifrar-

se-á em 1.332 milhões de AKZ (18 milhões de dólares), representado por 18 mil acções do 
valor nominal de 74 mil AKZ (mil dólares) cada uma. 
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Em termos de Balanço, o Finibanco Angola, decorridos treze meses de actividade, regista um 

Activo líquido de 4.049 milhões de AKZ (52 milhões de dólares), angariou recursos de 3,013 
milhões de AKZ (38,5 milhões de dólares, cerca de 3 milhões por mês) e concedeu crédito no 

montante de 1.885 milhões de AKZ (24 milhões de dólares). 
 

O Produto bancário situa-se em 241.057 milhões de AKZ, havendo crescido cerca de 56% 

relativamente a 31 de Dezembro de 2008, e o Resultado líquido obtido foi de 36,6 milhões de 
AKZ (470 mil dólares), que coteja com o resultado negativo de 33,9 milhões de AKZ registado 

naquela data. 
 

 

Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA 
 

No semestre em análise, a actividade da Participada Finicrédito, traduzida em produção nova, 
quedou-se por sessenta por cento da obtida em igual período do ano transacto. 

Para esta situação concorreram vários factores, dos quais se destacam o abrandamento da 
actividade do sector de crédito ao consumo, o qual, segunda dados da ASFAC, se cifrou em 

22%, a continuada reformulação da rede de distribuição e das parcerias estabelecidas e ainda a 

qualidade do activo associado a cada crédito, sobretudo na área do sector automóvel. 

Não obstante, na sequência da estratégia adoptada, os primeiros resultados positivos 

começaram a registar-se. Assim é que, a título meramente exemplificativo, os contratos de 
crédito automóvel, que no primeiro semestre de 2008 tinham como bens associados viaturas 

com oito ou mais anos de idade, em 57% dos casos, têm agora apenas 35% no semestre a que 

nos reportamos. 

Em contrapartida, o financiamento feito para aquisição de viaturas com dois ou menos anos de 

vida, representa hoje 10% da produção efectuada, quando em igual período do ano transacto 
se situava em 25%. 

Comparativamente ao período homólogo do último exercício, a carteira de crédito e o produto 
bancário registaram decréscimos de 3% e 4,4%, respectivamente, mas o „cost to income‟ 

melhorou 4 pontos percentuais, passando de 52% em Junho de 2008, para 48% no semestre 

em apreciação. 

A Finicrédito registou um resultado de exploração bruto de 95 mil euros. 

 
Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA 

 

 A actividade da Finivalor desenvolveu-se em 2009 sob a influência do cenário dominado pela 
crise financeira e pelos seus efeitos de contágio à economia real a nível global, situação que se 

traduziu num acentuado abrandamento do crescimento económico, com elevado nível de 
incerteza quanto á sua duração. 

 

 Neste quadro, foi com naturalidade que, durante os primeiros meses deste primeiro semestre, 
se assistiu ainda a fortes resgates nos fundos de investimento, com reflexos nos volumes sob 

gestão e, obviamente, no comissionamento relevado. 
 

 A partir do 1.º trimestre, começou a notar-se o regresso do interesse dos Clientes pelos fundos, 
e no fim do semestre já eram assinaláveis os montantes de subscrições efectuadas, ainda que 

mais orientadas para os produtos de menor risco.   

 
 Assim, a Finivalor fechou o semestre a gerir o mesmo número de fundos com que acabou o 

exercício anterior, isto é, um total de 14 fundos, dos quais quatro imobiliários, sendo que três 
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destes sob a forma de fundos fechados de subscrição particular, e os restantes dez mobiliários. 

O valor sob gestão registou um decréscimo de 11,2% face a igual período do ano transacto, 
situando-se em 453,5 milhões de euros. Neste montante está englobada a gestão de carteiras 

por conta de outrem. 
 

 As comissões arrecadadas ascenderam a 2,4 milhões de euros, valor inferior em 23% ao 

registado no período homólogo de 2008. 
 

 O Resultado líquido cifrou-se em 1 milhão de euros, valor que representa um decréscimo de 
37% relativamente ao obtido em Junho de 2008. Note-se, no entanto, que os primeiros meses 

do ano foram os piores de que há memória, sendo previsível, face ao reavivar do interesse 

pelos fundos, um segundo semestre bem mais positivo que o primeiro. 
 

 
Finibanco Vida-Companhia de Seguros de Vida, SA 

 
A actividade seguradora no primeiro semestre do exercício desenvolveu-se num contexto de 

mercado caracterizado pelo decréscimo generalizado da receita processada, com excepção das 

modalidades de PPR que continuaram a evidenciar taxas de crescimento muito elevadas, e por 
uma grande erosão das carteiras detidas pelas Seguradoras, como consequência do elevado 

volume de resgates e reembolsos ocorridos, consequência da crise económica que 
atravessamos. 

 

Este ambiente adverso não teve, no entanto, influência significativa no desempenho da 
Finibanco Vida, cuja actividade se caracterizou pelos seguintes aspectos: 

 
 O lançamento, com assinalável êxito de vendas, de uma nova modalidade de Seguro de Vida 

Risco, com a designação comercial de “Protecção Empresário”, produto de previdência 

direccionado para micro-pequenas empresas e profissionais liberais; 
  
 O início da parceria com a Finicrédito, para disponibilização dos seguros de Vida Risco 

associados às operações de financiamento, garantindo a liquidação dos capitais em dívida 

em caso de sinistro; 
 
 A autorização obtida junto do Instituto de Seguros de Portugal para a exploração das 

modalidades de Seguros Associados a Fundos de Investimento e de Rendas Vitalícias ou 
Temporárias. 

 
Em termos de receita processada, o volume total de prémios emitidos foi de 8,42 milhões de 

euros, distribuídos pelas seguintes modalidades: 

 
Seguros de Vida Risco 2,3 milhões de euros 

Produtos de Capitalização 2,7 milhões de euros 
PPR 3,4 milhões de euros 

 

Quando comparado com igual período do ano anterior encontramos um decréscimo de 33%, 
justificado pelo facto de não se ter verificado ainda a comercialização de uma tranche do 

produto “Finigarantia” que, este ano, está agendada apenas para o segundo semestre. Em base 
comparável o crescimento verificado foi de 18%. 

 
A carteira engloba um total de 29,4 mil apólices activas, abrangendo um universo de 36,5 mil 

pessoas seguras. 

 
As responsabilidades inerentes à carteira de seguros em vigor encontram-se totalmente 

salvaguardadas, sendo da ordem de 41 milhões de euros o montante global de provisões 
técnicas e passivos financeiros afectos a contratos de investimento constituídos. 
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A carteira de investimentos constituída pelos activos representativos dos Fundos Autónomos 
afectos às modalidades de Capitalização e PPR evidenciou um comportamento de franca 

recuperação, apresentando no fecho do semestre mais-valias acumuladas de 430 mil euros. 
 

O montante global de activos sob gestão ultrapassou a fasquia dos 50 milhões de euros. 

 
Os Resultados do Exercício, líquidos de impostos, ascenderam a 718 mil euros, apresentando 

um crescimento de 187% comparativamente aos obtidos no período homólogo do ano anterior. 
 

Os capitais próprios, como consequência dos resultados alcançados e da recuperação 

generalizada da carteira de investimentos com reflexo directo nas reservas de reavaliação, 
reforçaram-se de forma significativa, situando-se agora 8,4 milhões de euros, contra 6,3 

milhões de euros no final do primeiro semestre do ano anterior.  
 

O Fundo de Garantia da Margem de Solvência apresenta a confortável taxa de cobertura de 
233% face ao legalmente exigido. 

 

 
Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA 

 
O primeiro semestre de 2009 foi caracterizado por uma maior envolvência de toda a estrutura 

comercial do Finibanco, contribuindo desse modo para o cumprimento dos objectivos fixados. 

Em resultado deste facto, foram colocados 3265 novos contratos, no valor global de 943,8 mil 
euros, só nos ramos Não Vida. Os valores referentes a seguros de Vida integram o Relatório da 

Finibanco Vida-Companhia de Seguros S.A. 
 

Mas há que referir também que a procura incessante de negócio fora da esfera do Finibanco 
coloca a percentagem de prémios com esta origem em 12,5% do volume total de prémios de 

seguros novos (cerca de 110 mil euros). 

 
Assim, num quadro em que o mercado segurador teve um crescimento negativo (-5,8%), a 

Finisegur conseguiu alcançar um incremento de produção de 17,8% em relação ao semestre 
homólogo de 2008. 

 

Do conjunto de objectivos adoptados há a destacar: a celebração de um novo Protocolo para 
uma linha específica de negócio da Finicrédito; um outro para a Campanha de Protocolos 

Comerciais do Finibanco; o desenvolvimento de novos produtos para linhas de negócio mais 
específicas e a conclusão das duas últimas fases da implementação do aplicativo informático de 

ligação dos Balcões do Finibanco às Base de Dados dos Seguradores, via Finisegur. 

 
Ainda a nível informático procedeu-se à alteração dos motores de simulação por introdução do 

novo valor do imposto cobrado para o INEM. 
 

Em termos de contas de exploração, os principais indicadores referem que a produção 
efectuada registou, como se disse, um crescimento de 17% em relação ao primeiro semestre 

de 2008. 

 
Em matéria de encargos destaca-se a rubrica Despesas com Pessoal, com o aumento de 3,1% 

em relação ao período homólogo, totalizando 232 mil euros, correspondente a 39,2 % do 
volume de comissões processadas no período (44,7% em 2008). 

 

Relativamente ao período homólogo de 2008, os proveitos cresceram 17,8% (-5,8% na 
actividade seguradora) para 593,3 mil euros e a totalidade dos encargos cresceu 66,9 % para 

578,3 mil euros (se líquidos de cedência de comissões teriam diminuído 3,94 % em relação ao 
primeiro semestre do exercício anterior) o que permitiu gerar um resultado de exploração antes 
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de impostos de 16,8 mil euros (-89,4%) a que corresponde um resultado líquido (após 

impostos) de 11,6 mil euros. 
 

Os objectivos definidos para a segunda metade do exercício passam por recuperar o atraso no 
arranque do processo de digitalização dos arquivos, pelo desenvolvimento do site da Finisegur, 

integrado no Finibanco “on line”, pela aquisição de uma nova UPS, havendo ainda que assumir 

com urgência o processo de formação das PDEAS (Pessoas Directamente Envolvidas na 
Actividade Seguradora), com recurso ao “e-learning” e em regime de “outsourcing”.  

 
Por outro lado, o reforço da presença comercial, quer ao nível dos Balcões e das Participadas, 

quer no mercado em geral, terá que ser revigorado com vista à prossecução dos objectivos 

definidos para o corrente ano, sempre numa lógica de grande contenção de encargos. 
 

 
Fini International Luxembourg, SA 

 
A actividade da Fini International Luxembourg, SA, que tinha por objecto social um vasto leque 

de actividades, delas se destacando a detenção de participações sociais em outras empresas 

luxemburguesas ou estrangeiras e também a gestão das participações detidas, na sua 
qualidade de Holding, foi profundamente afectada pela crise económica e financeira que se 

agravou no segundo semestre do ano findo e cujo fim não se vislumbra num espaço temporal 
razoável. 

 

Como sofreram assim grande revés as razões que estiveram na base da sua criação, o Conselho 
de Administração do Finibanco-Holding decidiu proceder à dissolução desta Participada, facto 

que foi concretizado em 29 de Junho de 2009. 
 

 
Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, SA 

 

No primeiro semestre do exercício em análise a Finimóveis fez a gestão do seu parque de 
imóveis e procurou desenvolver estratégias de venda de alguns dos que detém disponíveis para 

o efeito. 
 

Não obstante as dificuldades com que o mercado se debate, logrou vender duas fracções do 

imóvel da Quinta das Sedas, com contratos promessa já assegurados e a formalização das 
vendas a realizar na segunda metade do exercício. 

 
O resultado do semestre saldou-se por um prejuízo de 54 mil euros, situação que, face ao 

exposto, se espera melhore no segundo semestre. 

 
 

 
 

5. DECLARAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO EFECTUADAS EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 

NA ALÍNEA C DO N.º 1 DO ARTIGO 245.º DO CÓDIGO DOS 
VALORES MOBILIÁRIOS 
 

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A., declara que, tanto quanto é do 

seu conhecimento, o relatório de gestão e as contas relativas ao primeiro semestre do exercício 
de 2009, expõem fielmente a evolução dos negócios, foram elaboradas em conformidade com 

as normas contabilísticas aplicáveis e dão uma imagem verdadeira e apropriada do Activo e do 
Passivo, da situação financeira e dos resultados do Finibanco-Holding e das empresas incluídas 

no seu perímetro de consolidação. 
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Mais declara ainda que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do 

desempenho e da posição do Finibanco-Holding e do seu Grupo financeiro, bem como a 
descrição dos principais riscos e incertezas com que se defronta. 

 
Porto, 31 de Julho de 2009 

 

 
O Conselho de Administração 
 
 

Álvaro Pinho da Costa Leite (Presidente) 

 
 

Humberto da Costa Leite (Vice-Presidente) 
 

 
Armando Esteves (Vogal) 

 

 
Daniel Bessa Fernandes Coelho (Vogal) 

 
 

Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida (Vogal) 

 
 

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira (Vogal) 
 

 
Arlindo da Costa Leite (Vogal) 

 

 
Artur de Jesus Marques (Vogal) 

 
 

Carlos Manuel Marques Martins (Vogal) 

 
 

Fernando da Rocha e Costa (Vogal) 
 

 

Joaquim Mendes Cardoso (Vogal) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

em 30 de Junho de 2009 
(não auditadas) 

 



Activo

Valor antes de 

imparidade e 

amortizações

Imparidade e 

amortizações
Valor líquido Passivo e Capital

 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 3 96.748 0 96.748 124.701 Recursos de bancos centrais 50.008 60.008

Disponibilidades em outras instituições de crédito 49.536 0 49.536 66.904 Passivos financeiros detidos para negociação 11 25.219 29.975

Activos financeiros detidos para negociação 4 52.995 0 52.995 9.463 Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 12 144.662 150.813

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 5 41.192 0 41.192 37.048 Recursos de outras instituições de crédito 109.042 122.631

Activos financeiros disponíveis para venda 6 73.556 0 73.556 101.686 Recursos de clientes e outros empréstimos 2.164.771 2.218.964

Aplicações em instituições de crédito 73.056 0 73.056 25.570 Responsabilidades representadas por títulos 5.787 15.271

Crédito a clientes 7 e 24 2.545.153 105.092 2.440.061 2.449.322 Passivos financeiros associados a activos transferidos 237.315 237.736

Investimentos detidos até à maturidade 5.318 0 5.318 5.158 Provisões 13 1.429 1.480

Derivados de cobertura 0 0 0 0 Provisões técnicas 30.451 25.544

Activos não correntes detidos para venda 8 24.949 0 24.949 28.934 Passivos por impostos correntes 5 257

Outros activos tangíveis 122.356 61.933 60.423 63.201 Passivos por impostos diferidos 1.559 1.602

Activos intangíveis 18.368 14.436 3.932 4.313 Outros passivos subordinados 26.076 26.057

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 9 e 24 18.842 341 18.501 23.103 Outros passivos 14 45.326 46.236

Activos por impostos correntes 2.892 0 2.892 2.654    Credores por seguro directo e resseguro 276 145

Activos por impostos diferidos 11.387 0 11.387 10.160    Outros passivos 45.050 46.091

Provisões técnicas de resseguro cedido 347 0 347 99 Total de Passivo 2.841.650 2.936.574

Outros activos 10 e 24 102.021 900 101.121 130.240 Capital atribuído aos accionistas do Finibanco Holding

   Devedores por seguro directo e resseguro 176 0 176 232    Capital 15 175.000 115.000

   Outros Activos 101.845 900 100.945 130.008    Premios de emissão 30.000 15.000

   Reservas de reavaliação (1.105) (3.161)

   Outras reservas e resultrados transitados (2.867) 59.168

   Resultado do exercício 26 206 (57.545)

201.234 128.462

Interesses minoritários 16 13.130 17.520

Total de Capital 214.364 145.982

Total de Activo 3.238.716 182.702 3.056.014 3.082.556 Total de Passivo + Capital 3.056.014 3.082.556

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A. 

Balanço Consolidado a 30 de Junho de 2009

(Montantes expressos em milhares de Euros)

2008-12-31

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço Consolidado em 30 de Junho de 2009

Notas / 

Quadros 

anexos

2009-06-30

2008-12-31

Notas / 

Quadros 

anexos

2009-06-30



Notas 01-01-2009 01-01-2008 01-04-2009 01-04-2008

Rubricas Quadros a a a a

Anexos 30-06-2009 30-06-2008 30-06-2009 30-06-2008

Juros e rendimentos similares  103.292  114.383  49.613  58.081

Juros e encargos similares  61.731  72.577  29.323  36.703

Rendimentos de instrumentos de capital  2.056  3.165  203  1.846

Margem financeira 17  43.617  44.971  20.493  23.224

Rendimentos de serviços e comissões 18  12.274  12.866  6.378  6.196

Encargos com serviços e comissões 18  3.080  3.320  1.669  1.669

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 19 ( 618) ( 10.491)  2.286 ( 1.657)

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 20  8.462  21.020  1.420  4.839

Resultados de reavaliação cambial  2.065  478  551  3.767

Resultados de alienação de outros activos  3.372  3.538  3.209  3.505

Prémios líquidos de resseguro  7.786  12.270  3.088  8.232

Custos com sinistros líquidos de resseguro  1.727  626  800  343

Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro  4.894  10.617  1.752  7.496

Outros resultados de exploração 21  8.816  10.327  4.647  4.909

Produto bancário  76.073  80.416  37.851  43.507

Custos com pessoal 22  31.089  31.297  15.708  15.643

Gastos gerais administrativos 23  18.534  19.924  10.196  10.680

Amortizações do exercício  4.959  4.531  2.493  2.292

Provisões líquidas de reposições e anulações 13 ( 2)  0 ( 2)  0

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 24  24.755  14.679  14.459  9.291

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 24  1.080 ( 1)  1 ( 1)

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

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)* ( 149) ( 441) ( 149) ( 441)

Resultado do periodo antes de impostos ( 4.491)  9.545 ( 5.153)  5.161

Impostos ( 416)  2.869  646  1.420

     Correntes 25  952  2.514  609  1.180

     Diferidos ( 1.368)  355  37  240

Resultado do período após impostos ( 4.075)  6.676 ( 5.799)  3.741

Resultado consolidado do periodo atribuível a:

   Accionistas do Finibanco Holding 26  206  6.775 ( 1.764)  3.840

   Interesses minoritários 16 ( 4.281) ( 99) ( 4.035) ( 99)

( 4.075)  6.676 ( 5.799)  3.741

Resultados por acção básicos (em Euros)  0,00 0,06 ( 0,01)  0,03

Resultados por acção diluídos (em Euros)  0,00 0,06 ( 0,01)  0,03

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A. 

Demonstração Consolidada dos Resultados a 30 de Junho de 2009

(Montantes expressos em milhares de Euros)

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração Consolidada de Resultados em 30 de Junho de 2009



Notas 01-01-2009 01-01-2008 01-04-2009 01-04-2008

Rubricas Quadros a a a a

Anexos 30-06-2009 30-06-2008 30-06-2009 30-06-2008

Resultado consolidado do período ( 4.075)  6.676 ( 5.799)  3.741

Ganhos/Perdas liquidas em títulos disponíveis para venda  2.512 ( 45.550)  2.842 ( 8.524)

Imposto diferido ( 285)  11.785 ( 335)  2.033

Ganhos/Perdas liquidas em diferenças cambiais ( 171) ( 483) ( 315) ( 202)

Total do rendimento integral do período líquido de impostos ( 2.019) ( 27.089) ( 3.607) ( 2.750)

Atribuído a:

   Accionistas do Finibanco Holding  2.262 ( 26.990)  428 ( 2.651)

   Interesses minoritários 16 ( 4.281) ( 99) ( 4.035) ( 99)

( 2.019) ( 27.089) ( 3.607) ( 2.750)

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A. 

Demonstração Consolidada do Rendimento Integral a 30 de Junho de 2009

(Montantes expressos em milhares de Euros)



Capital

Prémios de 

emissão

Acções 

próprias

Reservas de 

justo valor

Outras 

reservas de 

reavaliação

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

exercício Total

Interesses 

Minoritários Total

Saldos em 31.12.2008 (em IFRS) 115.000 15.000 0 (3.161) 0 64.004 (4.836) (57.545) 128.462 17.520 145.982

  Resultado  do período 0 0 0 0 0 0 0 206 206 (4.281) (4.075)

  Outros rendimentos integrais

      Ganhos/ Perdas líquidas em valorizações ao justo valor 0 0 0 2.512 0 0 0 0 2.512 0 2.512

       Imposto diferido 0 0 0 (285) 0 0 0 0 (285) 0 (285)

       Ganhos / Perdas líquidas em diferenças cambiais 0 0 0 (171) 0 0 0 0 (171) 0 (171)

Total do rendimento integral 0 0 0 2.056 0 0 0 206 2.262 (4.281) (2.019)

Transferência para reservas 0 0 0 0 0 0 (57.545) 57.545 0 0 0

Outras variações em capital próprio 60.000 15.000 0 0 0 (4.490) 0 0 70.510 (109) 70.401

Saldos em 30.06.2009 ( em IFRS) 175.000 30.000 0 (1.105) 0 59.514 (62.381) 206 201.234 13.130 214.364

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Accionistas do Finibanco Holding



Notas Jun-09 Jun-08

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Juros e comissões recebidos 115.962 126.761 

Juros e comissões pagos (68.278) (68.848)

Impostos pagos (1.629) (20.270)

Recuperação de crédito e juros vencidos 1.573 4.597 

Fluxo das operações financeiras 11.965 14.172 

Pagamentos ao pessoal (31.089) (31.297)

Outros recebimentos operacionais/ outros pagamentos operacionais (4.710) (2.710)

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos 23.794 22.405 

Diminuições (Aumentos) dos activos operacionais

Disponibilidades em outras instituições de crédito - (729)

Aplicações em instituições de crédito (46.708) 37.734 

Créditos a Clientes (17.898) (195.427)

Activos financeiros detidos para negociação (43.532) 9.404 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados (4.144) -

Activos financeiros disponíveis para venda 29.392 (41.684)

Derivados de Cobertura 5.158 (3.183)

Activos não correntes detidos para venda 3.985 22.505 

Outros activos 27.706 (5.258)

Fluxo líquido dos activos operacionais (46.041) (176.638)

Aumentos (diminuições) dos passivos operacionais

Recursos de bancos centrais (10.000) -

Recursos de outras instituições de crédito (13.589) 35.311 

Recursos de clientes e outros empréstimos (51.067) 147.972 

Passivos financeiros detidos para negociação (4.756) 6.220 

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - (3.839)

Responsabilidades representadas por títulos - 2.035 

Passivos financeiros associados a activos transferidos (421) 139 

Outros passivos 4.659 50.562 

Fluxo líquido dos passivos operacionais (75.174) 238.400 

Fluxos das actividades operacionais (1) (97.421) 84.167 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Diminuições (aumentos) Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação (38) (37.411)

Diminuições (aumentos) Investimentos detidos até à maturidade (5.318) -

Diminuições (aumentos) Outros activos tangíveis (1.307) (8.906)

Diminuições (aumentos) Activos Intangíveis (493) (1.012)

Fluxos das actividades de investimento (2) (7.156) (47.329)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Emissões de dívida titulada e subordinada - 1.000 

Amortizações de dívida titulada (2.098) (5.349)

Juros de Dívida Títulada (13.537) (4.267)

Dividendos - (9.775)

Aumentos (diminuições) Prémios de Emissão 15.000 -

Aumentos (diminuições) Capital subscrito 60.000 -

Interesses minoritários (109) 15.450 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 59.256 (2.941)

Aumento de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (45.321) 33.897 

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 191.605 86.621 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 146.284 120.518 

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 do ano de 2009.

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

DEMONSTRAÇÕES  DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2009

(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 172 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.  
 
 A estrutura do Grupo Finibanco a nível de empresas filiais, detidas directamente, em 30 de Junho de 2009 pode 

ser resumida da seguinte forma: 
 

  
 No primeiro semestre de 2009, ocorreu no grupo, a dissolução da subsidiária Fini International Luxembourg, SA 
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As empresas incluídas nas contas consolidadas do Finibanco Holding, bem como os seus principais indicadores 
em 30 de Junho de 2009 ajustados para IFRS, são os seguintes:  
 

 
 
 Os Fundos de titularização de créditos Aqua Mortgage e Aqua SME foram também considerados nas contas 

consolidadas do Finibanco Holding. 

 
Nos termos do nº 3, artigo 8º do Código dos Valores Mobiliários, declara-se que as presentes demonstrações 
financeiras não foram sujeitas a auditoria ou revisão limitada.  

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

 

O Regulamento nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho, relativo à aplicação das 
normas internacionais de contabilidade, determinou 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 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                              ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARES EM 30 DE JUNHO DE 2009 

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

 

 

 

 

   

4 

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. 

As demonstrações financeiras consolidadas intercalares a 30 de Junho de 2009 estão preparadas de acordo 
com a IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar. Estas demonstrações financeiras condensadas não incluem toda a 
informação e divulgações requeridas para as demonstrações financeiras anuais e devem ser lidas em conjunto 
com as demonstrações financeiras do Grupo com referência a 31 de Dezembro de 2008.  

 
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. 

 
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. 
 
Os métodos adoptados pelo Finibanco Holding na consolidação das suas subsidiárias estão descritos nas 
páginas 5 e 6 do Anexo I das demonstrações financeiras consolidadas a 31 de Dezembro de 2008. 
 

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 estão descritas nas páginas 6 e 7 do Anexo I das 
demonstrações financeiras consolidadas a 31 de Dezembro de 2008. 

 
 
2.4 Resumo das principais políticas contabilísticas 

 
As políticas de contabilização adoptadas pelo Grupo nestas demonstrações financeiras consolidadas 
intercalares são consistentes com as políticas descritas nas páginas 7 a 19 do Anexo I das demonstrações 
financeiras consolidadas a 31 de Dezembro de 2008, excepto para as novas normas e interpretações 
adoptadas após 1 de Janeiro de 2009, referidas de seguida: 
 

 IFRS 2 (Alterada) – Pagamento em Acções: Condições de aquisição 
 

Esta alteração ao IFRS 2 permitiu clarificar que (i) as condições de aquisição dos direitos inerentes a um plano 
de pagamentos com base em acções limitam-se a condições de serviço ou de performance e que (ii) qualquer 
cancelamento de tais programas, quer pela entidade quer por terceiras partes, têm o mesmo tratamento 
contabilístico. A introdução da alteração desta norma não teve qualquer impacto nas demonstrações financeiras 
do Grupo. 

 

 IFRS 8 – Segmentos Operacionais 
 
A IFRS 8 – Segmentos Operacionais define a apresentação da informação sobre segmentos operacionais de 
uma entidade e também sobre serviços e produtos, áreas geográficas onde a entidade opera e os seus maiores 
clientes. Esta norma específica como uma entidade deve reportar a sua informação nas demonstrações 
financeiras anuais, e como consequência altera a IAS 34 – Reporte financeiro interino, no que respeita à 
informação a ser seleccionada para reporte financeiro interino. Neste contexto passou a ser necessário uma 
breve descrição de como os segmentos são construídos. Face à natureza destas alterações (divulgações) o 
impacto é exclusivamente ao nível da apresentação (nota 27). 
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 IAS 1 – Revisão na apresentação das demonstrações financeiras 
 
A apresentação da demonstração da posição financeira (formalmente balanço) é requerida para o período 
corrente e comparativo. De acordo com a IAS 1 alterada, a demonstração da posição financeira deverá ser 
também apresentada para o início do período comparativo sempre que uma entidade reexpresse os 
comparativos decorrente de uma alteração de política contabilística, de uma correcção de um erro, ou a de uma 
reclassificação de um item nas demonstrações financeiras. Nestes casos, três demonstrações da posição 
financeira serão apresentadas, comparativamente às outras duas demonstrações requeridas. Esta alteração 
não teve qualquer impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 

 
A alteração da norma separa os resultados de detentores e não detentores de capital. A demonstração de 
alterações nos capitais próprios apenas apresenta o detalhe de transacções com detentores de capital, estando 
a alterações de capital de não detentores de capital apresentadas numa linha da referida demonstração. 
Adicionalmente, a norma introduz a demonstração de rendimento integral que apresenta todos os rendimentos 
e gastos reconhecidos num período, quer numa demonstração de rendimento integral quem em duas 
demonstrações. O Grupo optou por apresentar duas demonstrações: Demonstração consolidada de Resultados 
e Demonstração consolidada do rendimento integral. 

 

 IAS 23 (Alterada) - Custos de Empréstimos Obtidos 
 

 Esta norma define que os custos de empréstimos obtidos directamente atribuíveis ao custo de aquisição, 
construção ou produção de um activo (activo elegível) são parte integrante do seu custo. Assim, a opção de 
registar tais custos directamente nos resultados é eliminada. A introdução da alteração desta norma não teve 
qualquer impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 

 
 

 IAS 32 (Revista) – Instrumentos Financeiros: Apresentação – Instrumentos financeiros remíveis e 
obrigações resultantes de liquidação 
 
De acordo com os requisitos actuais da IAS 32, se puder ser exigido a um emissor o pagamento em dinheiro ou 
outro activo financeiro em troca pela remissão ou recompra do instrumento financeiro, o instrumento é 
classificado como um passivo financeiro. Como resultado desta revisão alguns instrumentos financeiros que 
cumprem actualmente com os requisitos da definição de passivo financeiro serão classificados como 
instrumentos de capital se (i) representarem um interesse residual nos activos líquidos de uma entidade, (ii) 
fizerem parte de uma classe de instrumentos subordinados a qualquer outra classe de instrumentos emitidos 
pela entidade, e (iii) caso todos os instrumentos desta classe tenham os mesmos termos e condições. Foi 
também efectuada uma alteração à IAS 1 Apresentação das Demonstrações Financeiras para adicionar um 
novo requisito de apresentação dos instrumentos financeiros remíveis e das obrigações resultantes da 
liquidação. A introdução da alteração desta norma não teve qualquer impacto nas demonstrações financeiras 
do Grupo. 

 

 IFRIC 13 – Programas de Fidelização de Clientes 
 
Esta interpretação aplica-se a programas de fidelização de clientes, onde são adjudicados créditos aos clientes 
como parte integrante de uma venda ou prestação de serviços e estes poderão trocar esses créditos, no futuro, 
por serviços ou mercadorias gratuitamente ou com desconto. Face à natureza dos contratos abrangidos por 
esta Norma não existiu qualquer impacto ao nível do Grupo da adopção desta norma. 
 

 IFRIC 14 – O Limite sobre um activo de benefícios definidos, requisitos de financiamento mínimo e 
respectiva interacção 
 
Esta interpretação clarifica que as disposições da Norma Internacional de Contabilidade nº 19 no que respeita à 
mensuração de um activo de benefícios definidos, no contexto dos planos de benefícios definidos após a 
passagem para a reforma e para os casos em que existam requisitos de financiamento mínimo. Um activo de 
benefícios definidos é o excedente do justo valor dos activos do plano face ao valor presente da obrigação de 
benefícios definidos. A IAS 19 limita a mensuração desses activos ao valor presente de benefícios económicos 
disponíveis, quer sob a forma de reembolsos do plano quer de reduções em futuras contribuições para o plano, 
que podem ser afectados por requisitos de financiamento mínimo. A introdução desta interpretação não teve 
qualquer impacto nas demonstrações financeiras do Grupo. 
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Annual Improvement Project 
 
Em Maio de 2008, o IASB publicou o Annual Improvement Project o qual alterou certas normas então em vigor. 
A adopção das respectivas alterações da parte I do Annual Improvement Project resultou em alterações das 
políticas contabilísticas mas não teve qualquer impacto na posição financeira ou performance do Grupo: 

 

 IAS 19 – Benefícios de Empregados: As alterações efectuadas permitiram clarificar (i) o conceito de custos 
com serviços passados negativos decorrentes da alteração do plano de benefícios definidos, (ii) a 
interacção entre o retorno esperado dos activos e os custos de administração do plano, e (iii) a distinção 
entre benefícios de curto e de médio e longo prazo.  

 

 IAS 27 – Demonstrações financeiras consolidadas e separadas: A alteração efectuada a esta norma 
determina que nos casos em que um investimento numa subsidiária esteja registado pelo seu justo valor 
nas contas individuais, de acordo com o IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração, e 
tal investimento qualifique para classificação como activo não corrente detido para venda de acordo com o 
IFRS 5 Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais em descontinuação, o mesmo 
deverá continuar a ser mensurado no âmbito do IAS 39.  

 

 IAS 28 – Investimentos em associadas: As alterações introduzidas ao IAS 28 tiveram como objectivo 
esclarecer (i) que um investimento numa associada deve ser tratado como um activo único para efeitos dos 
testes de imparidade a efectuar à luz do IAS 36 Imparidade de activos, (ii) que qualquer perda por 
imparidade a reconhecer não deverá ser alocada a activos específicos nomeadamente ao goodwill e (iii) que 
as reversões de imparidade são registadas como um ajustamento ao valor de balanço da associada desde 
que, e na medida em que, o valor recuperável do investimento aumente.  

 

 IAS 31 – Investimentos em empreendimentos conjuntos: Quando um investimento numa entidade 
conjuntamente controlada é contabilizado ao justo valor através de resultados a única divulgação requerida 
é relativa aos compromissos assumidos pelas partes assim como um sumário de informação financeira 
sobre a proporção de interesse detido no interesse conjunto.  

 

 IAS 38 – Activos intangíveis: Esta alteração veio determinar que uma despesa com custo diferido, incorrida 
no contexto de actividades promocionais ou publicitárias, só pode ser reconhecida em balanço quando 
tenha sido efectuado um pagamento adiantado em relação a bens ou serviços que serão recebidos numa 
data futura. O reconhecimento em resultados deverá ocorrer aquando a entidade tenha o direito ao acesso 
aos bens e os serviços sejam recebidos. 

 

 IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração: Estas alterações consistiram 
fundamentalmente em (i) esclarecer que é possível efectuar transferências de e para a categoria de justo 
valor através de resultados relativamente a derivados sempre que os mesmos iniciam ou terminam uma 
relação de cobertura em modelos de cobertura de fluxos de caixa ou de um investimento líquido numa 
associada ou subsidiária, (ii) alterar a definição de instrumentos financeiros ao justo valor através de 
resultados no que se refere à categoria de negociação, de forma a estabelecer que no caso de carteiras de 
instrumentos financeiros geridos em conjunto e relativamente aos quais exista evidência de actividades 
recentes tendentes a realização de ganhos de curto prazo, as mesmas devem ser classificadas como de 
negociação no seu reconhecimento inicial, (iii) alterar os requisitos de documentação e testes de 
efectividade nas relações de cobertura estabelecidas ao nível dos segmentos operacionais determinados no 
âmbito da aplicação do IFRS 8 Segmentos operacionais, e (iv) esclarecer que a mensuração de um passivo 
financeiro ao custo amortizado, após a interrupção da respectiva cobertura de justo valor, deve ser 
efectuada com base na nova taxa efectiva calculada na data da interrupção da relação de cobertura.  
 

As alterações às seguintes normas não tiveram impacto nas políticas contabilísticas, posição financeira ou 
performance do Grupo: 
 

 IFRS 1 – Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro 

 IFRS 5 – Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais em descontinuação 

 IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras 

 IAS 16 – Activos Tangíveis 

 IAS 23 – Custos de empréstimos obtidos 

 IAS 20 – Contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do governo 

 IAS 36 – Imparidade de activos  

 IAS 40 – Propriedades de investimento 

 IAS 41 – Agricultura 
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Adicionalmente o Grupo tomou em consideração as alterações referidas na parte II do Annual Improvement 
Project relativas a terminologia ou alterações de natureza editorial. 

  
 
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

 
O detalhe da rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 é 
como segue: 
 

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

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

 
4. ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 

 
O detalhe da rubrica “Activos financeiros detidos para negociação” era em 30 de Junho de 2009 e 31 de 
Dezembro de 2008 como a seguir se mostra: 
 

 
 
Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. 
 
Todos os títulos contabilizados em “activos financeiros detidos para negociação” são cotados. 
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Os valores nocionais dos instrumentos financeiros derivados com justo valor positivo relativos a swaps de taxa 
de juro ascendem a m.Euros 61.420 (m.Euros 29.780 em 31 de Dezembro de 2008).  
 
O justo valor dos swaps de taxa de juro foi calculado por entidade independente a qual utilizou para o efeito 
técnicas de valorização, nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros. Os inputs para a valorização 
correspondem a observações de dados de mercado relativos aos factores de retorno e risco inerentes a cada 
instrumento. 
 
No âmbito do Regulamento da CE 1004/2008 de 15 de Outubro que introduziu alterações à IAS 39, atentas à 
particular turbulência dos mercados e às informações recolhidas sobre alguns instrumentos que motivaram o 
alargamento do prazo inicialmente previsto para a sua detenção foi decidido, no 4º trimestre de 2008 
reclassificar da carteira de negociação para a carteira de activos financeiros disponíveis para venda três 
activos. 
 
Os activos reclassificados (três Hedge Funds, sendo um deles um investimento de capital garantido) tinham um 
justo valor à data da reclassificação de m.Euros 11.627. Caso não tivesse ocorrido esta reclassificação teriam 
sido registados em resultados no 1º semestre de 2009 ganhos adicionais de m.Euros 1.079, os quais estão 
registados na rubrica reservas de reavaliação em capitais próprios (estes investimentos provocaram na conta 
de resultados no exercício de 2008 perdas por ajustamento de justo valor no total m.Euros 382 sendo que sem 
a referida reclassificação teriam sido registadas em resultados perdas adicionais de m.Euros 3.042, as quais 
foram registadas na rubrica reservas de reavaliação em capitais próprios). 

 
5. OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 

 
O acréscimo ocorrido no primeiro semestre na rubrica “Outros activos financeiros ao justo valor através de 
resultados”, decorre da aquisição pela Lestinvest de 11,25% do capital social de um empreendimento na 
Hungria, passando assim a deter 45% do mesmo. 
 
Para a variação da rubrica de outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ainda contribui a 
reavaliação do investimento OBOL - desvalorização de 4.901 m.Euros, da qual 3.561m.Euros referente a 
desvalorização cambial. 
 

6. ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 
O detalhe da rubrica “Activos financeiros disponíveis para venda” era, em 30 de Junho de 2009 e 31 de 
Dezembro de 2008, como a seguir se mostra: 
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Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II.  
 
Os títulos incluídos nesta rubrica são cotados, excepto o valor líquido de m.Euros 14.161 (m.Euros 16.864 em 
31 de Dezembro de 2008) que se referem a instrumentos de capital e instrumentos de dívida em m.Euros 3.132 
e m.Euros 11.029, respectivamente (m.Euros 3.137 e m.Euros 13.727, respectivamente, em Dezembro de 
2008). 
 
Do valor de m.Euros 12.934 dos títulos de dívida pública portuguesa e m.Euros 23.086 relativos a instrumentos 
de dívida de emissores públicos estrangeiros encontram-se penhorados a favor de terceiros, conforme segue: 
 

 A favor do Banco de Portugal no âmbito e condições da Instrução 35/2007 Mercado de Crédito 
Intradiário m.Euros 10.528 (m.Euros 10.392 em 31 de Dezembro de 2008). 

 

 A favor do Sistema de Indemnização aos investidores no âmbito e condições da Instrução 2/2000 da 
CMVM m.Euros 714 (m.Euros 704 em 31 de Dezembro de 2008). 

 

 A favor do Fundo de Garantia de Depósitos no âmbito e condições do Aviso 11/94 do Banco de 
Portugal m.Euros 3.012 (m.Euros 2.973 em 31 de Dezembro de 2008). 

 

 A favor da LCH.Clearnet SA no âmbito e condições do “Clearing Rule Book” m.Euros 1.389 (m.Euros 
1.384 em 31 de Dezembro de 2008). 
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7. CRÉDITO A CLIENTES 

 
O detalhe da rubrica “Crédito a clientes” era, em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, como a 
seguir se mostra: 
 

30-06-2009 31-12-2008

Crédito

   Crédito não representado por valores mobiliários

      Interno  1.723.167  1.939.641

      Interno - titularizado  677.146  474.217

      Ao exterior  16.987  18.273

      Ao exterior - titularizado  4.459  4.566

 2.421.759  2.436.697

      Crédito e juros vencidos

         Crédito interno e juros vencidos  98.718  72.715

         Crédito interno e juros vencidos - titularizado  4.085  1.705

         Crédito externo e juros vencidos  164  55

         Crédito externo e juros vencidos - titularizado -   30

         Despesas de crédito vencido - Crédito a clientes  1.223  988

         Despesas de crédito vencido - Titularizado  53 -

 104.243  75.493

 2.526.002  2.512.190

      Perdas de imparidade (Nota 24) ( 104.981) ( 78.655)

 2.421.021  2.433.535

   Outros créditos e valores a receber (titulados)

      Emitidos por residentes

         Títulos de dívida

            Dívida não subordinada  5.335  1.247

      Créditos e juros vencidos

         Outros créditos vencidos  110  110

      Perdas de imparidade (Nota 24) ( 110) ( 110)

 5.335  1.247

Juros a receber, Receitas com rendimento diferido

e Despesas com encargo diferido

   Juros a receber

      Crédito não representado por valores mobiliários

         Interno  7.488  11.694

         Externo  36  197

         Interno - titularizado  6.102  2.649

         Externo - titularizado  13 -

      Outros créditos e valores a receber (titulados)

         Emitidos por residentes  66 -

 13.705  14.540

 2.440.061  2.449.322
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Do total da carteira de crédito 25% foi objecto de análise individual de imparidade e 75% objecto de análise 
colectiva (em 31 de Dezembro de 2008 era de 26% e 74% respectivamente).  
 
Em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, o detalhe da rubrica “Crédito não representado por 
valores mobiliários” por tipo de crédito era como segue: 
 

30-06-2009 31-12-2008

   Empresas e administrações públicas

      Desconto e outros créditos titulados por efeitos  185.088  217.209

      Empréstimos  437.623  388.508

      Créditos em conta corrente  663.504  660.039

      Descoberto em depósitos à ordem  66.107  52.278

      Locação financeira mobiliária  46.323  63.108

      Locação financeira imobiliária  93.341  94.472

      Outros créditos  6.437  17.922

 1.498.423  1.493.536

   Particulares

      Habitação

         Locação financeira  16.530  16.594

         Outros créditos  350.394  355.084

 366.924  371.678

      Consumo

         Locação financeira  11.189  28.666

         Outros créditos  365.174  367.437

 376.363  396.103

      Outras finalidades

         Desconto e outros créditos titulados por efeitos  9.396  11.377

         Empréstimos  87.308  81.149

         Créditos em conta corrente  54.188  52.753

         Descoberto em depósitos à ordem  13.951  14.964

         Locação financeira  15.190  15.124

         Outros créditos  16  13

 180.049  175.380

 2.421.759  2.436.697
 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                              ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARES EM 30 DE JUNHO DE 2009 

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

 

 

 

 

   

12 

 
8. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 

O detalhe da rubrica “Activos não correntes detidos para venda”, em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro 
de 2008, bem como o movimento ocorrido no primeiro semestre de 2009, era como a seguir se mostra: 
 

Saldo Saldo

31-12-2008 30-06-2009

Activos tangíveis não correntes 

detidos para venda

   Imóveis  22.072  3.638 ( 44) ( 3.925)  2.802  24.543

   Equipamento  474  581  17 ( 693) -   379

   Outros  31 -  -  ( 4) -   27

Outros activos não correntes 

detidos para venda

   Associadas  6.357 -  -  ( 6.357) -  -  

 28.934  4.219 ( 27) ( 10.979)  2.802  24.949

a) Ajustamentos referentes a activos adquiridos em anos anteriores

b)  Reflecte :

      .  Imóveis recebidos em recuperação de crédito em anos anteriores e enquadrados na IFRS5 neste exercício

      .  Saídas referentes a imóveis recebidos em recuperação de crédito em anos anteriores e que deixaram de estar enquadrados na IFRS5 no exercício

Aquisições
Ajustamentos 

a)

Transf. 

b)
Saídas

 
 

9. 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 
2009 e 31 de Dezembro de 2008, bem como o movimento ocorrido no primeiro semestre de 2009, era como a 
seguir de mostra: 
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10. OUTROS ACTIVOS 

 
O desenvolvimento da rubrica “Outros activos” em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, é como 
segue: 
 

  
 

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 dação que não cumprem os 
requisitos da IFRS5. Estes imóveis não foram adquiridos numa óptica de investimento mas sim recuperados 
como garantia de crédito vencido. Contudo, foi mantido o critério de mensuração pelo menor valor entre o valor 
contabilístico e o justo valor dos imóveis. 
 
O detalhe da rubrica “Aplicações diversas”, relativamente a imóveis recebidos em dação que não cumprem os 
requisitos da IFRS5, em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, bem como o movimento ocorrido no 
primeiro semestre de 2009, era como a seguir se mostra: 
 

Saldo Saldo

31-12-2008 30-06-2009

Devedores e outras aplicações

   Aplicações diversas

      Outras aplicações

         Imóveis  28.175  1.458 ( 257) ( 292) ( 2.802)  26.282

a) Ajustamentos referentes a imóveis adquiridos em anos anteriores

b)  Reflecte:

         . Saída de imóveis recebidos em recuperação de crédito em anos anteriores e enquadrados na IFRS5 neste exercício

         . Entrada de imóveis recebidos em recuperação de crédito em anos anteriores e que deixaram de estar enquadrados na IFRS5 no exercício

Aquisições 
Ajustamentos   

a)
Saídas

Transf.      
b)
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A rubrica “Devedores diversos”, inclui m.Euros 6.863 de suprimentos concedidos a empresas associadas. 
 
A rubrica “ Outras contas de regularização” inclui m.Euros 18.947 de operações cambiais a liquidar (m.Euros 
36.965 em 31 de Dezembro de 2008). 

 
11. PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 

 
Em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 a rubrica “Passivos financeiros detidos para negociação” 
tem a seguinte composição: 
 

 
 
O justo valor dos swaps de taxa de juro foi calculado por entidade independente a qual utilizou para o efeito 
técnicas de valorização, nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros. Os inputs para a valorização 
correspondem a observações de dados de mercado relativos aos factores de retorno e risco inerentes a cada 
instrumento. 
 
Os valores nocionais dos instrumentos de derivados com justo valor negativo relativos a swaps de taxa de juro 
ascendem em 30 de Junho de 2009 a m.Euros 177.530  (m.Euros 246.930 em 31 de Dezembro de 2008). 

 
12. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 

 
Em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 a rubrica “Outros passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados” tem a seguinte composição: 
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No período intercalar de 6 meses findo em 30 de Junho de 2009 foram realizadas as seguintes amortizações de 
operações existentes em 31 de Dezembro de 2008 (cujas características se encontram detalhadamente 
divulgadas nas Notas às Demonstrações Financeiras com referência a esta data):  
 

 
 
 
As amortizações ocorridas no primeiro semestre de 2009 foram as seguintes: 
 

Descrição Valor 

nominal
Finicredito Juro crescente  2.098 29 de Novembro de 2013

Aplicaçao financeira FNB Private Tripe Index - 2008  4.100 16 de Fevereiro de 2009

Reembolso e pagamento de juros

 
 
Os passivos incluídos nesta rubrica foram designados no reconhecimento inicial ao justo valor através de 
resultados por incluírem derivados embutidos (fair value option). A estes passivos estão associados 
instrumentos financeiros que foram classificados como derivados de negociação  em conformidade com as 
disposições da IAS 39 sobre a opção pelo justo valor ( fair value option). 

 
O justo valor destes instrumentos financeiros foi calculado por entidade independente a qual utilizou para o 
efeito técnicas de valorização, nomeadamente o desconto de fluxos de caixa futuros e modelos de valorização 
de opções (Montecarlo). Os inputs para a valorização correspondem a observações de dados de mercado aos 
factores de retorno e risco inerentes a cada instrumento. 
 
No valor das correcções dos passivos do exercício está incluído um efeito positivo nos resultados de m.Euros 
3.899 relativo ao efeito do risco de crédito da instituição ( m.Euros 4.105 em 31 de Dezembro de 2008). 
 

13. PROVISÕES 
 

O Saldo da rubrica “Provisões” em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, bem como o movimento 
ocorrido no primeiro semestre de 2009 é apresentado no quadro seguinte: 
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14. OUTROS PASSIVOS 

 
O desenvolvimento da rubrica “Outros passivos”, em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, é como 
se segue: 
 

 
 

A rubrica “Sector público administrativo” inclui m.Euros 804 de IVA e m.Euros 4.551 de retenções na fonte de 
impostos, os quais foram pagos ao estado nos prazos legais ( m.Euros 1.197 e m.Euros 4.840 respectivamente 
em 31 de Dezembro de 2008). 
 
A rubrica “Credores por fornecimentos de bens” refere-se a compras de bens e serviços no âmbito da 
actividade corrente do grupo, a aguardar liquidação. 
 
A rubrica “Credores diversos – Outros credores” inclui m.Euros 258 de sinais recebidos em contratos de 
promessa de compra e venda e m.Euros 2.151 relativos a contratos de vendas a crédito (m.Euros 1.383 e 
m.Euros 2.090 respectivamente em 31 de Dezembro de 2008). 
 
A rubrica “ Encargos a pagar - Outros” inclui m.Euros 7.858 relativos a estimativas de custos com o pessoal, 
nomeadamente estimativas para férias,  subsídio de férias e subsídio de Natal (m.Euros 7.569 em 31 de 
Dezembro de 2008). 
  
 A rubrica “ Outras receitas com rendimento diferido” inclui m.Euros 5.784 de comissões recebidas, as quais 
estão a ser objecto de linearização (m.Euros 5.630 em 31 de Dezembro de 2008). 
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15. CAPITAL 

 
Em 30 de Junho de 2009, o capital subscrito do Finibanco Holding ascende a m.Euros 175.000 e encontra-se 
integralmente realizado. 
 
Em Junho do corrente ano o Finibanco Holding procedeu a um aumento de capital de m.Euros 115.000 para 
m.Euros 175.000 através da emissão de 60 milhões de novas acções. 
 

 Em 30 de Junho de 2009, a VIC, S.G.P.S., S.A. detinha 58,03% das acções representativas do capital social do 
Finibanco Holding, sendo esta Sociedade detida em 71,53% pela APCL Financeira SGPS, S.A. 

 
 O Finibanco Holding não detinha em 30 de Junho de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 quaisquer acções 

próprias. 
 

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

16. INTERESSES MINORITÁRIOS 
 

Os interesses minoritários em 30 de Junho de 2009 desdobram-se como segue:  
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17. MARGEM FINANCEIRA 

 
Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a margem financeira detalha-se da seguinte forma: 
 

 
 
 

A rubrica “Juros e rendimentos similares – Crédito a clientes” inclui m.Euros 5.798 de juros relativos a contratos 
de locação financeira em que o Grupo é locador ( m.Euros 7.467 em 30 de Junho de 2008). 
 
Em 30 de Junho de 2009, a rubrica “Outros juros e encargos similares” não inclui juros relativos a contratos de 
locação financeira em que o Grupo é locatário (m.Euros 1 em 30 de Junho de 2008). 
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18. RENDIMENTOS E ENCARGOS DE E COM SERVIÇOS E COMISSÕES  

 
Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a rubrica “Rendimentos e encargos de e com serviços e 
comissões” detalha-se da seguinte forma: 
 

 
  

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

Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a rubrica “Rendimentos de activos e passivos avaliados ao 
justo valor através de resultados” detalha-se da seguinte forma: 
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20. RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 

 
Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a rubrica “Resultados de activos financeiros disponíveis para 
venda” detalha-se da seguinte forma: 

 

  
 

21. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 
 

Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a rubrica “Outros resultados de exploração” detalha-se da 
seguinte forma: 
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22. CUSTOS COM O PESSOAL  
 

Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a rubrica “Custos com o pessoal” detalha-se da seguinte 
forma: 
 

  
  
 Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, o número médio de efectivos do Grupo Finibanco por 

categorias profissionais, era o seguinte: 
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23. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 
 

Em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, a rubrica “Gastos gerais administrativos” detalha-se da 
seguinte forma: 
 

 
 

A rubrica “ Rendas e alugueres” inclui o valor de m.Euros 2.576 de locação operacional de imóveis onde o 
Grupo tem instaladas parte das suas agências e serviços centrais (m.Euros 2.357 em 30 de Junho de 2008). 
Inclui o valor de m.Euros 975 de locação operacional de equipamento informático e de transmissão (m.Euros 
1.760 em 30 de Junho de 2008), incluindo ainda o valor de m.Euros 83 de locação operacional de viaturas de 
serviço próprio (m.Euros 73 em 30 de Junho de 2008). 
 
A duração dos contratos de locação operacional é a seguinte: 
 
Para imóveis 1 ano renovável. 
Para equipamento informático e de transmissão 36 meses. 
Para viaturas 48 meses.  
 
Quanto à forma de actualização das rendas de locação operacional temos o seguinte: 
 
Locação operacional de imóveis, actualização à taxa legal 
Locação operacional de equipamento informático e de transmissão, taxas fixas 
Locação operacional de viaturas, taxas fixas. 
 
Os pagamentos mínimos futuros associados a contratos de locação operacional (equipamento informático) não 
canceláveis são os seguintes: 
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24. IMPARIDADE 

 
O detalhe da rubrica “Imparidade” e o movimento no primeiro semestre findo em 30 de Junho de 2009 é como 
segue: 
 

 
 
A demonstração de resultados na rubrica “Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações” inclui o 
saldo da conta “Recuperações de crédito, juros e despesas” no valor de m.Euros 1.573 (m.Euros 4.597 em 30 
de Junho de 2008) 
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25. IMPOSTOS CORRENTES 
 

A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à taxa efectiva no primeiro 
semestre de 2009 e 2008 pode ser explicada como a seguir se demonstra: 

  

  
  
 De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das 

autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social). Quando haja 
lugar a prejuízos fiscais em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas ( IRC), o período a 
considerar é de seis anos.  

 
 Adicionalmente, de acordo com o artigo 58º do Código do IRC, a Direcção Geral dos Impostos poderá efectuar 

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

 
26. RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO LUCRO CONSOLIDADO 

 
A formação do lucro consolidado em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008, pode ser resumida como 
segue: 
 

 
 

27. RELATO POR SEGMENTO 
 
A segmentação por linhas de negócio em 30 de Junho de 2009 é apresentada no Anexo III. 
 
O Grupo Finibanco desenvolve a sua actividade principal na Banca de Retalho e no território nacional. Esta 
segmentação foi efectuada tendo em conta a divisão das actividades para efeitos de gestão. 
 
Em 2008 o Grupo Finibanco iniciou a sua actividade no mercado internacional, designadamente em Angola, 
apresentando-se no Anexo IV a segmentação por mercados geográficos. 

 
Actividade dos segmentos de negócio 
 
Actividade de Retalho focaliza-se na actividade dos clientes particulares e pequenas empresas, cujo volume 

de negócio seja inferior a m.Euros 2.500 e um envolvimento inferior a m.Euros 1.000, conforme modelo de 
segmentação definido pelo Grupo Finibanco. A Actividade de Retalho realiza um conjunto de operações 
comerciais, nomeadamente a captação de recursos, concessão de empréstimos e garantias, seguros e 
prestação de serviços bancários. Este segmento de negócio é apoiada por uma rede multicanal que inclui 
balcões, promotores de negócio, banca telefónica e serviço homebanking. 
 
A Actividade de retalho é desenvolvida pelo Finibanco, SA, pela Finicrédito, pelo Finibanco Angola, pela 
Finisegur e pela Finibanco Vida. 
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Banca Comercial focaliza-se na actividade das empresas, cujo volume de negócio seja superior a m.Euros 

2.500 e um envolvimento superior a m.Euros 1.000, conforme modelo de segmentação definida pelo Grupo 
Finibanco. A Banca comercial realiza um conjunto de operações comerciais, nomeadamente a captação de 
recursos, concessão de empréstimos e garantias, seguros e prestação de serviços bancários. Este segmento 
de negócio é apoiada pelos centros de empresas, rede de balcões e serviço homebanking. 
 
A Banca comercial é desenvolvida apenas pelo Finibanco, SA. 
 
Corporate Finance desenvolve a actividade no mercado de capitais, nomeadamente, na montagem e 

colocação de emissões de dívida, estudos e prestação de serviços, sendo desenvolvida pelo Finibanco, SA. 
 
Trade & Sales focaliza-se na actividade da banca de investimento, nomeadamente, no trading da carteira de 

negociação e disponíveis para venda, actividade cambial, gestão financeira do Grupo e relacionamento com 
Institucionais conduzida pela Direcção Financeira do Finibanco. 
 
Corretagem (Retalho) engloba a actividade de corretagem dos clientes, apoiada pela rede de balcões e pelo 

serviço de corretagem on-line. Este segmento de negócio é desenvolvido apenas no Finibanco, SA. 
 
Pagamentos e liquidações incorpora a actividade de transferências e meios de pagamento, assegurada pela 

rede de balcões, POS e ATMs. Esta actividade é desenvolvida apenas no Finibanco, SA. 
 
Custódia engloba o serviço de custódia de títulos dos clientes e das carteiras de fundos de investimento 

assegurada por estrutura própria no Finibanco, SA. 
 
Gestão de activos está centrada na actividade da gestão de fundos de investimento e da gestão de 

patrimónios assegurada pela Finivalor.  
 
Outros inclui a gestão de participações financeiras assegurada pelo Finibanco Holding, SGPS e actividades 

não integradas nos segmentos anteriores. 

 
Segmentos geográficos 
 

O segmento geográfico é baseado na localização da actividade desenvolvida pelos segmentos de negócio, 
dividindo-se em dois segmentos: 
 
Actividade Nacional desenvolvida no território de Portugal pelas empresas do grupo Finibanco; 
 
Actividade Internacional desenvolvida fora do território de Portugal pelo Finibanco Angola. 

 
Os valores afectos a cada segmento de negócio ou geográfico resultam da agregação das empresas 
integrantes do perímetro de consolidação. Os proveitos e custos apurados para cada um dos segmentos têm 
subjacentes os valores contabilizados directamente nos segmentos respectivos e a afectação resultante de 
modelos internos.  
 
Os valores resultantes de afectação por modelos internos são essencialmente os custos de estrutura que estão 
associados a vários segmentos de negócio. A sua repartição tem como base um conjunto de pressupostos 
definidos internamente e estão relacionados com volume de negócio de cada segmento. 
 
Os preços de transferência entre empresas e segmentos são similares aos praticados com entidades externas. 
 
Os impostos são geridos numa lógica de cada uma das empresas integrantes do perímetro de consolidação, 
não sendo alocados a cada um dos segmentos. 
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28. GESTÃO DO RISCO  
 

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

 
29. PARTES RELACIONADAS 

 

ACCIONISTAS 

 

ÁLVARO PINHO COSTA LEITE – Accionista com controlo final 

MARIA AUGUSTA RESENDE COSTA LEITE - Accionista com controlo final 

APCL FINANCEIRA - SGPS, SA - Entidade com controlo final 

VIC (SGPS), SA - Empresa mãe 

 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ÁLVARO PINHO COSTA LEITE 

HUMBERTO COSTA LEITE 

ARTUR DE JESUS MARQUES 

ARMANDO ESTEVES 

JOAQUIM MENDES CARDOSO 

DANIEL BESSA FERNANDES COELHO 

JORGE MANUEL DE MATOS TAVARES DE ALMEIDA 

ARLINDO COSTA LEITE 

ANTÓNIO LUÍS ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA 

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS 

FERNANDO DA ROCHA E COSTA 

 

EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS DO GRUPO FINIBANCO/APCL 

 

FINIBANCO VIDA-COMPANHIA SEGUROS VIDA,SA 

FINICRÉDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA 

FINIMÓVEIS SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES,SA 

FINISEGUR-SOCIEDADE MEDIADORA SEGUROS,SA 

FINIVALOR-SOCIEDADE GESTORA FUNDOS MOBILIÁRIOS,SA 

FINIBANCO SA - ANGOLA 

FINIBANCO, SA 

PRIO - SGPS, SA 

LESTINVEST, SGPS SA 

OBOL INVEST KFT 

IBERPARTNERS CAFÉS - SGPS, SA 

SAF - IMOBILIÁRIA, S A 

SOGIPORTO-GESTÃO IMOBILIÁRIA, S A 

SOGILEÇA - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA 

SOGIBRAGA - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA 

LAMEIRA - IMOBILIÁRIA, LDA 

ESTIA SGPS 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                              ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARES EM 30 DE JUNHO DE 2009 

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

 

 

 

 

   

28 

VIC BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH 

ROSUD SRL 

MAMAIA INVESTMENTS, SRL 

 

SOCIEDADES ONDE ACCIONISTAS E MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO TÊM INFLUÊNCIA SIGNIIFICATIVA 

 

VICAIMA FINANCE - SGPS, LDA 

VICAIMA INVEST - SGPS, LDA 

VICAIMA PARTICIPA - SGPS, LDA 

VICAIMA MADEIRAS (SGPS), SA 

VICAIMA-INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, SA 

PROMOQUATRO-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 

VICAIMA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH 

MARTIFER RETAIL 

PEDRAL-PEDREIRAS DO CRASTO DE CAMBRA, SA 

GLOBAL DIS-DISTRIBUIÇÃO GLOBAL MATERIAIS,SA 

VICAIMA - Puertas y Derivados, S.L. 

VICAIMA - Türenwerk Handels GmBH 

VICAIMA, Limited  

EMPICAIMA-CONSTRUÇÕES SA 

STOCKTRANS - LOGÍSTICA TRANSPORTES, LDA 

VICAIMA/CIFIAL, ACE 

VICAIMA INVESTIMENTS LIMITED 

PREDICAIMA - COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, SA 

SOGICAIMA-GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA 

SITAPE - INDÚSTRIA METALÚRGICA, SA 

IMOCAMBRA - GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA 

IMOBILIÁRIA DA CAVADA, LDA 

GRUPO MARTIFER 

MAITEX – INDUSTRIA TEXTIL, SA 

OPPA – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOA, SA 

PEGALGO IMOBILIARIA, SA 

 

FUNDO DE PENSÕES DE COLABORADORES DO GRUPO FINIBANCO 

 

Fundo de Pensões FNB gerido por CGD Pensões 
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 Em 30 de Junho de 2009, o montante global dos activos, passivos, rendimentos, encargos e responsabilidades 

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

 

  
 

 O Crédito a accionistas refere-se a operações para financiamento de tesouraria da empresa-mãe, remunerado 
a preços considerados de mercado e sem colaterais associados. 

 
 O Crédito a membros do Conselho de Administração refere-se a quase totalidade a crédito a um administrador 

não executivo. 
 
 O crédito a sociedades onde os accionistas e membros do Conselho de Administração têm influência 

significativa refere-se a operações para financiamento, remunerado a preços considerados de mercado e com 
colaterais associados. 

 
 O montante de m.Euros 24.961 da rubrica “Outros Activos” sobre empresas subsidiárias e associadas refere-se 

ao valor líquido de imparidade de prestações suplementares concedidas e que não são remuneradas.  

 

Os depósitos são igualmente remunerados a taxas consideradas de mercado. 

 

Para os Activos mencionados não foram constituídas quaisquer provisões ou imparidade. 
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30. JUSTO VALOR DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

No seguinte quadro apresenta-se uma análise dos métodos de valorização pelas categorias de instrumentos 
financeiros reconhecidos ao justo valor nas demonstrações financeiras com referência a 30 de Junho de 2009 e 
31 de Dezembro de 2008: 
 

Cotação 

em Bolsa
NAV*

Técnica de 

valorização

Activos

Outros activos financeiros ao justo valor

através de resultados - - 41.192 - 41.192

Activos financeiros detidos para negociação 49.253 958 2.784 - 52.995

Activos financeiros detidos para venda 57.057 2.338 - 14.161 73.556

Investimentos detidos até à maturidade 5.318 - - - 5.318

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação - - 25.219 - 25.219

Outros passivos financeiros ao justo valor

através de resultados - - 144.662 - 144.662

Cotação 

em Bolsa
NAV*

Técnica de 

valorização

Activos

Outros activos financeiros ao justo valor

através de resultados - - 37.048 - 37.048

Activos financeiros detidos para negociação 3.874 891 4.698 - 9.463

Activos financeiros detidos para venda 75.231 9.591 - 16.864 101.686

Investimentos detidos até à maturidade 5.158 - - - 5.158

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação - - 29.975 - 29.975

Outros passivos financeiros ao justo valor

através de resultados - - 150.813 - 150.813

* NAV - Net Assets Value

Total

Total30-06-2009

31-12-2008

Justo Valor
Custo de 

aquisição

Justo Valor
Custo de 

aquisição

 
 
O justo valor dos instrumentos financeiros segue as políticas contabilísticas definidas no ponto 2.5. do anexo às 
demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2008. 
 
Para os instrumentos considerados na coluna ao custo de aquisição não foi possível determinar valorizações 
fiáveis. 
 
Para a determinação do justo valor dos Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados foi obtida 
uma avaliação de entidade externa certificada para o efeito. 
 
As técnicas de valorização dos instrumentos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados 
baseiam-se no cálculo do valor presente dos fluxos futuros.  
 
O desconto dos cash flows futuros baseia-se na curva de Cupão Zero que não é mais que uma estimativa da 
Estrutura Temporal de Taxas de Juros. 
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 As taxas de juro utilizadas para apuramento da curva de taxa de juro designada de cupão zero com referência 
a 30 de Junho de 2009, para o Euro são as seguintes: 
 

Prazo Taxa 

 
Prazo Taxa 

 

3 meses 1,075% 

  

6 anos 3,017% 

 

6 meses 1,322% 

  

7 anos 3,207% 

 

9 meses 1,468% 

  

8 anos 3,374% 

 

1 ano 1,585% 

  

9 anos 3,519% 

 

2 anos 1,963% 

  

10 anos 3,646% 

 

3 anos 2,280% 

  

15 anos 4,051% 

 

4 anos 2,557% 

  

20 anos 4,194% 

 

5 anos 2,801% 

  

30 anos 4,085% 
 

      

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

 
31. EVENTOS SUBSEQUENTES 

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

 

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS 
 
 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 



FINIBANCO HOLDING SGPS S.A.

ANEXO II

INVENTARIO DE TITULOS  E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 30 DE JUNHO DE 2009

Valor médio de Valor

Natureza e espécie dos títulos Quantidade aquisição de 

(euro) cotação Bruto Imparidade Liquído

CREDITOS TITULADOS

Emitidos por residentes

   Títulos de dívida

      De outros residentes

         Dívida não subordinada

            VIC SGPS 2006 1ºEm. 473.200 EUR 5,00 EUR 5,00 - - EUR 2.366.000,00 2.366.000,00 2.366.000,00

            VIC SGPS 2005 344.386 EUR 5,00 EUR 5,00 - - EUR 1.721.930,00 1.721.930,00 1.721.930,00

            INCOMPOL-Industria de Componentes, Lda. 25 EUR 49.879,79 EUR 49.879,79 - - EUR 1.246.994,75 1.246.994,75 1.246.994,75

5.334.924,75 5.334.924,75

ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

Títulos

   Emitidos por residentes

      Instrumentos de dívida

      - De dívida pública portuguesa

              PGB 4,95% 10/25/23  250.000 EUR 0,0100 EUR 1,0450 EUR 1,0353 EUR 258.831,25 258.831,25 258.831,25

              OT 3,35% 10/15/15  750.000 EUR 0,0100 EUR 0,9929 EUR 0,9903 EUR 742.687,50 742.687,50 742.687,50

      - Instrumentos de capital

            MARTIFER SGPS NOM. 8.910 EUR 0,50 EUR 9,34 EUR 3,42 EUR 30.472,20 30.472,20 30.472,20

            GALP ENERGIA NOM. 3.500.000 EUR 1,00 EUR 8,99 EUR 10,00 EUR 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

            SONAE SGPS NOM. 10.000.000 EUR 1,00 EUR 0,51 EUR 0,67 EUR 6.740.000,00 6.740.000,00 6.740.000,00

            COFINA SGPS. 103.631 EUR 0,25 EUR 0,77 EUR 0,77 EUR 79.795,87 79.795,87 79.795,87

            SONAE CAPITAL 634.700 EUR 1,00 EUR 0,66 EUR 0,67 EUR 425.249,00 425.249,00 425.249,00

            REN 160 EUR 1,00 EUR 2,73 EUR 3,05 EUR 488,00 488,00 488,00

            REN  160 EUR 1,00 EUR 2,73 EUR 3,05 EUR 488,00 488,00 488,00

      - Outros

            Finirendimento 206 EUR 5,00 EUR 5,14 EUR 5,14 EUR 1.059,17 1.059,17 1.059,17

   Emitidos por não residentes

      - Instrumentos de dívida 

             De emissores publicos estrangeiros

                    SPGB 3,15% 01/16  500.000 EUR 1,0000 0,9890 EUR 0,9825 EUR 532.394,15 532.394,15 532.394,15

                    BTPS 3,75% 01/08/16  250 EUR 1000,0000 1,0041 EUR 1,0122 EUR 253.037,50 253.037,50 253.037,50

             De outros não residentes

                    MAG200617  20 EUR 50000,0000 1,0000 %VN 0,6600 EUR 660.000,00 660.000,00 660.000,00

                    CCF 5,75% 06/19/13  24 EUR 50000,0000 0,9911 %VN 1,0758 EUR 1.293.003,45 1.293.003,45 1.293.003,45

      - Instrumentos de capital

            QUEENS - S WALK INVESTMENT 21.220 EUR - EUR 8,11 EUR 1,84 EUR 39.044,80 39.044,80 39.044,80

            AIR FRANCE 11.000 EUR 8,50 EUR 9,08 EUR 9,10 EUR 100.111,00 100.111,00 100.111,00

            VALLOUREC 23.473 EUR 4,00 EUR 87,58 EUR 86,53 EUR 2.031.118,69 2.031.118,69 2.031.118,69

            GILEAD SCI 1.400 USD 0,00 USD 32,82 USD 46,84 USD 65.576,00 46.395,92 46.395,92

            APOLLO GROUP 1.000 USD - USD 45,67 USD 71,12 USD 71.120,00 50.318,38 50.318,38

            BROADCOM CORP 2.700 USD 0,00 USD 17,12 USD 24,79 USD 66.933,00 47.356,02 47.356,02

            FLIR SYSTEMS 2.950 USD 0,01 USD 15,57 USD 22,56 USD 66.552,00 47.086,46 47.086,46

            FOSTER WHEELER AG 5.360 USD - USD 17,13 USD 23,75 USD 127.300,00 90.066,51 90.066,51

            SANDISK CORP 8.800 USD 0,00 USD 10,41 USD 14,70 USD 129.360,00 91.523,98 91.523,98

            KLA TENCOR 2.600 USD 0,00 USD 17,57 USD 25,25 USD 65.650,00 46.448,28 46.448,28

            NVIDIA CORP 11.300 USD 0,00 USD 8,08 USD 11,29 USD 127.577,00 90.262,49 90.262,49

            ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.850 USD 0,01 USD 9,37 USD 13,54 USD 65.669,00 46.461,72 46.461,72

            EBAY INC 3.800 USD 0,00 USD 12,08 USD 17,13 USD 65.094,00 46.054,90 46.054,90

            HEWLETT-PACKARD CO 1.700 USD 0,01 USD 27,32 USD 38,65 USD 65.705,00 46.487,19 46.487,19

            METSO OYJ  4.700 EUR - EUR 44,46 EUR 13,30 EUR 62.510,00 62.510,00 62.510,00

            SBMO NA  5.659 EUR - EUR 26,96 EUR 12,17 EUR 68.870,03 68.870,03 68.870,03

            CS FP  4.800 EUR - EUR 30,02 EUR 13,39 EUR 64.272,00 64.272,00 64.272,00

            CX US  6.218 EUR - EUR 22,38 EUR 6,61 EUR 41.089,66 41.089,66 41.089,66

            KB US  1.500 EUR - EUR 59,12 EUR 23,57 EUR 35.350,92 35.350,92 35.350,92

            TRMK US  4.000 EUR - EUR 18,41 EUR 13,67 EUR 54.676,68 54.676,68 54.676,68

            FDX US  1.300 EUR - EUR 72,64 EUR 39,35 EUR 51.157,50 51.157,50 51.157,50

            C US  3.800 EUR - EUR 25,63 EUR 2,10 EUR 7.985,02 7.985,02 7.985,02

            AVZ SM  37.000 EUR - EUR 2,63 EUR 0,86 EUR 31.857,00 31.857,00 31.857,00

      - Outros

            GLG EMERGING MARKETS SPECIAL ASSETS FUND E 7.214,15 EUR - EUR 91,66 EUR 71,99 EUR 519.346,66 519.346,66 519.346,66

            CHEYCGCN  500.000 EUR 1,00 EUR 1,00 %VN 0,87 EUR 437.450,00 437.450,00 437.450,00

50.210.807,91 50.210.807,91

OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

      - Instrumentos de capital

            Obol - EUR - EUR - EUR - 41.191.551,55 41.191.551,55 41.191.551,55

41.191.551,55 41.191.551,55 41.191.551,55

ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

Títulos

   Emitidos por residentes

      Instrumentos de dívida

         De dívida pública portuguesa

            O.T. - SET 2013 5,45% 255.000.000 EUR 0,0100 EUR 0,0112 EUR 0,0110 EUR 2.804.515,50 2.804.515,50 2.804.515,50

            O.T. - JUN 2011 5,15% 120.000.000 EUR 0,0100 EUR 0,0099 EUR 0,0107 EUR 1.279.344,00 1.279.344,00 1.279.344,00

            O.T. - JUN 2014 4,375% 50.000.000 EUR 0,0100 EUR 0,0100 EUR 0,0106 EUR 527.780,00 527.780,00 527.780,00

            O.T. - JUN 2018 4,45% 50.000.000 EUR 0,0100 EUR 0,0100 EUR 0,0102 EUR 509.075,00 509.075,00 509.075,00

            O.T. - ABR 2011 3,20% 530.000.000 EUR 0,0100 EUR 0,0096 EUR 0,0103 EUR 5.451.156,00 5.451.156,00 5.451.156,00

            OTE4OE - Abril 2006/2011 - 3,2% 3.000.000 EUR 0,0100 EUR EUR 0,0099 EUR 29.601,00 29.601,00 29.601,00

            OTE3OE - Outubro 2005/2015 - 3,35% 3.000.000 EUR 0,0100 EUR EUR 0,0099 EUR 29.550,00 29.550,00 29.550,00

            PGB 4,95% 10/25/23  750.000 EUR 0,0100 EUR 1,0450 EUR 1,0353 EUR 776.493,75 776.493,75 776.493,75

            PGB 3,6% 10/15/14  1.000 EUR 1000,0000 EUR 0,9991 EUR 1,0118 EUR 1.011.750,00 1.011.750,00 1.011.750,00

            PGB 4,75% 14/06/19  500.000 EUR 0,0100 EUR 0,9997 EUR 1,0301 EUR 515.050,00 515.050,00 515.050,00

CONSOLIDADO

Valor Valor 

do balanço Valor de Balanço em Euros

nominal ( em moeda )



   De outros residentes

       - Adquiridos no Âmbito de Operações de Titularização

            AQUA FINANCE Nº3 CLASSE C 6.210.000 EUR - EUR 1,00 - - 6.210.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00

       - De outros residentes

                CXGD 4,625 06/12  5 EUR 50.000,0000 EUR 0,9988 %VN 1,0342 EUR 258.560,00 258.560,00 258.560,00

                MONTPI Float/09  250 EUR 1.000,0000 EUR 0,9895 %VN 0,9941 EUR 248.513,44 248.513,44 248.513,44

                BESPL 5,625% 06/14  5 EUR 50.000,0000 EUR 0,9953 %VN 1,0271 EUR 256.767,50 256.767,50 256.767,50

                CXGD 4,375% 05/13  10 EUR 50.000,0000 EUR 0,9962 %VN 1,0024 EUR 501.215,00 501.215,00 501.215,00

                CXGD FLOAT 05/21/10  10 EUR 50.000,0000 EUR 0,9996 %VN 0,9997 EUR 499.862,50 499.862,50 499.862,50

                Banif 3,25% 05/2012  150 EUR 1.000,0000 EUR 0,9991 EUR 1,0050 EUR 150.756,75 150.756,75 150.756,75

                BCPPL 5,625% 04/14  5 EUR 50.000,0000 EUR 0,9971 EUR 1,0180 EUR 254.500,00 254.500,00 254.500,00

                BCPPL 3,625% 01/12  5 EUR 50.000,0000 EUR 0,9996 EUR 1,0205 EUR 255.118,75 255.118,75 255.118,75

      - Instrumentos de capital

            TEIXEIRA DUARTE-ENG. CONST. 402.641 EUR 0,50 EUR 2,68 EUR 0,96 EUR 1.295.022,58 1.295.022,58 ( 910.500,47) 384.522,11

            PROCAPITAL - Investimentos imobiliários, SA. 76.940 EUR 4,99 EUR 8,98 - - EUR 690.907,53 690.907,53 ( 690.907,53) 0,00

            MATUR 50 EUR 4,99 EUR 0,50 - - EUR 24,94 24,94 24,94

            UNICRE - Cartão Internacional de Crédito, SA. 5.882 EUR 4,99 EUR 63,60 - - EUR 374.098,42 374.098,42 374.098,42

            SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, SA. 20.000 EUR 4,99 EUR 81,92 - - EUR 1.638.351,57 1.638.351,57 1.638.351,57

            AVENIDA DOS ALIADOS SA 4.000 EUR 5,00 EUR 5,00 - - EUR 20.000,00 20.000,00 20.000,00

            Martifer - SGPS, SA 371.737 EUR 0,50 EUR 8,31 EUR 3,42 EUR 3.401.135,32 3.401.135,32 ( 2.129.794,78) 1.271.340,54

            PME INVESTS 1.000 EUR 5,00 EUR 4,99 - - EUR 4.987,98 4.987,98 4.987,98

            PME INOV CAPITAL 1.000 EUR 4,99 EUR 4,99 - - EUR 4.987,98 4.987,98 4.987,98

            IBERPARTNERS CAFES SGPS 35.000 EUR 1,00 EUR 1,00 - - EUR 35.000,00 35.000,00 35.000,00

            IBERPARTNERS CAFES SGPS Prestações Suplementares - EUR - EUR - - - EUR 965.000,00 965.000,00 965.000,00

            Martifer SGPS  24.000 EUR  0,50 EUR 9,63 EUR 3,42 EUR 82.080,00 223.338,74 ( 141.258,74) 82.080,00

            E.D.P.-NOM  42.500 EUR  1,00 EUR 4,43 EUR 2,79 EUR 118.702,50 118.702,50 118.702,50

            EDP RENOVÁVEIS  25.000 EUR  5,00 EUR 8,00 EUR 7,30 EUR 182.500,00 182.500,00 182.500,00

            SONAE-SGPS SA  290.000 EUR  1,00 EUR 1,28 EUR 0,67 EUR 195.460,00 439.133,08 ( 243.673,08) 195.460,00

            CIMPOR SGPS NOM  24.000 EUR  1,00 EUR 6,04 EUR 5,20 EUR 124.800,00 124.800,00 124.800,00

            J MARTINS  48.000 EUR  1,00 EUR 5,11 EUR 4,86 EUR 233.184,00 233.184,00 233.184,00

            GALP ENERGIA-SGPS SA  12.500 EUR  1,00 EUR 16,01 EUR 10,00 EUR 125.000,00 235.323,41 ( 110.323,41) 125.000,00

            SONAE INDUSTRIA SGPS  24.000 EUR  5,00 EUR 7,73 EUR 2,18 EUR 52.320,00 201.181,78 ( 148.861,78) 52.320,00

            SONAE CAPITAL  105.000 EUR  1,00 EUR 1,44 EUR 0,67 EUR 70.350,00 175.826,55 ( 105.476,55) 70.350,00

      - Outros

               Finipredial  118.063 EUR  4,99 EUR 8,47 EUR 8,69 EUR 1.025.967,47 1.025.967,47 1.025.967,47

   Emitidos por não residentes

      Instrumentos de dívida

         Emissores Publicos Estrangeiros

            BUNDESOBLIGATION 2,5% 08/10/2010 500.000.000 EUR 0,0100 EUR 0,0095 EUR 0,0102 EUR 5.097.050,00 5.097.050,00 5.097.050,00

            Hellenic Rep. 4,7%  1.250 EUR 1000,0000 EUR 0,8637 %VN 0,9218 EUR 1.152.250,00 1.152.250,00 1.152.250,00

            BGB Float 06/11  1.250.000 EUR 1,0000 EUR 0,9993 %VN 0,9994 EUR 1.249.268,75 1.249.268,75 1.249.268,75

            DBR 3,75% 04/07/13  135.000.000 EUR 0,0100 EUR 1,0458 %VN 1,0542 EUR 1.423.170,00 1.423.170,00 1.423.170,00

            OBL 3,5% 08/04/2011  100.000.000 EUR 0,0100 EUR 1,0313 %VN 1,0386 EUR 1.038.600,00 1.038.600,00 1.038.600,00

            GGB 5,5% 08/20/14  250 EUR 1000,0000 EUR 1,0223 %VN 1,0822 EUR 270.550,00 270.550,00 270.550,00

            BTPS 4% 01/02/2037  600 EUR 1000,0000 EUR 0,8284 %VN 0,8338 EUR 500.280,00 500.280,00 500.280,00

            BTPS 3,75% 01/08/15  1.400 EUR 1000,0000 EUR 0,9669 %VN 1,0170 EUR 1.423.835,00 1.423.835,00 1.423.835,00

            BTPS 3,75% 01/08/16  1.500 EUR 1000,0000 EUR 0,9764 %VN 1,0122 EUR 1.518.225,00 1.518.225,00 1.518.225,00

            FRTR 4% 10/25/38  750.000 EUR 1,0000 EUR 0,9521 %VN 0,9428 EUR 707.100,00 707.100,00 707.100,00

            FRTR 4% 25/04/2013  250.000 EUR 1,0000 EUR 1,0382 %VN 1,0588 EUR 264.700,00 264.700,00 264.700,00

            RAGB 3,8% 20/10/2013  500 EUR 1000,0000 EUR 0,9993 %VN 1,0364 EUR 518.200,00 518.200,00 518.200,00

            RAGB 3,9% 15/07/20  750 EUR 1000,0000 EUR 0,9386 %VN 0,9706 EUR 727.950,00 727.950,00 727.950,00

            RAGB 4% 09/15/16  250 EUR 1000,0000 EUR 1,0051 %VN 1,0176 EUR 254.400,00 254.400,00 254.400,00

            EEC 3,625% 06/16  250 EUR 1000,0000 EUR 0,9955 %VN 1,0032 EUR 250.800,00 250.800,00 250.800,00

            BTPS 4,5% 01/02/18  750 EUR 1000,0000 EUR 0,9973 %VN 1,0362 EUR 777.112,50 777.112,50 777.112,50

            BTPS 6% 05/01/31  1.000 EUR 1000,0000 EUR 1,0968 %VN 1,0932 EUR 1.093.175,00 1.093.175,00 1.093.175,00

            BT AOTNBT506I09 300.000 AKZ 1000,0000 AKZ 1000,0000 AKZ - AKZ 300.000.000,00 2.727.991,93 2.727.991,93

            BT AOTNBT520I09 50.000 AKZ 1000,0000 AKZ 1000,0000 AKZ - AKZ 50.000.000,00 454.665,32 454.665,32

            OT AOTNOL122A09 1.027 AKZ 97327,0900 AKZ 97327,0900 AKZ - AKZ 99.954.921,43 908.920,73 908.920,73

            TBC 364031208 80.000 AKZ 1000,0000 AKZ 1000,0000 AKZ - AKZ 80.000.000,00 727.464,51 727.464,51

         Outros não residentes

            CHEYNE CAPITAL GUARANTEED CREDIT NOTES 9.000.000,00 EUR - EUR 1,0000 EUR 0,8134 EUR 7.320.600,00 7.320.600,00 7.320.600,00

            NWIDE 4,125% 27/02  7 EUR 50000,0000 EUR 0,9851 %VN 1,0025 EUR 350.868,00 350.868,00 350.868,00

            Citigroup 3,95% 10/13  1.300 EUR 1000,0000 EUR 0,9328 %VN 0,8831 EUR 1.148.004,00 1.148.004,00 1.148.004,00

            Citigroup 3,5% 08/15  2.250 EUR 1000,0000 EUR 0,8733 %VN 0,8062 EUR 1.813.995,00 1.813.995,00 1.813.995,00

            CS 6,125% 05/08/2013  2.750 EUR 1000,0000 EUR 0,9783 EUR 1,0761 EUR 2.959.316,25 2.959.316,25 2.959.316,25

            ZURNVX 5,75% 10/23  750 EUR 1000,0000 EUR 0,8584 EUR 0,8985 EUR 673.882,50 673.882,50 673.882,50

            EDP 3,75% 06/15  200 EUR 1000,0000 EUR 0,9620 EUR 0,9742 EUR 194.841,00 194.841,00 194.841,00

            BFCM Float 10/10  5 EUR 50000,0000 EUR 0,9985 EUR 1,0104 EUR 252.603,75 252.603,75 252.603,75

            RDSALN 3% 05/14/13  250 EUR 1000,0000 EUR 0,9973 EUR 1,0006 EUR 250.147,50 250.147,50 250.147,50

            VW 5,375% 11/15/13  150 EUR 1000,0000 EUR 0,9979 EUR 1,0308 EUR 154.621,50 154.621,50 154.621,50

            SEVFP 4,875% 04/14  1 EUR 50000,0000 EUR 1,0214 EUR 1,0336 EUR 51.678,00 51.678,00 51.678,00

            SCHREI 6% 05/18/12  6 EUR 50000,0000 EUR 0,9987 EUR 1,0468 EUR 314.037,00 314.037,00 314.037,00

            MANAG 5,375% 05/13  100 EUR 1000,0000 EUR 0,9981 EUR 1,0340 EUR 103.404,00 103.404,00 103.404,00

            BASGR 5,125% 06/15  5 EUR 50000,0000 EUR 1,0415 EUR 1,0521 EUR 263.023,75 263.023,75 263.023,75

            BARCLAYS BK 5.25%  200 EUR 1000,0000 EUR 0,9980 EUR 1,0331 EUR 206.628,00 206.628,00 206.628,00

            LPTY 3,25% 05/14  5 EUR 50000,0000 EUR 0,9958 EUR 0,9984 EUR 249.600,00 249.600,00 249.600,00

            PFE 3.625% 06/2013  3 EUR 50000,0000 EUR 0,9958 EUR 1,0162 EUR 152.428,50 152.428,50 152.428,50

            ELEPOR 4.75% 09/16  400 EUR 1000,0000 EUR 1,0004 EUR 1,0064 EUR 402.550,00 402.550,00 402.550,00

            GASSM 5.25% 07/14  4 EUR 50000,0000 EUR 0,9989 EUR 1,0096 EUR 201.910,00 201.910,00 201.910,00

            CFCM 5,375% 04/14  5 EUR 50000,0000 EUR 1,0043 EUR 1,0409 EUR 260.227,50 260.227,50 260.227,50

            BBVASM 3,625% 05/12  5 EUR 50000,0000 EUR 0,9992 EUR 1,0133 EUR 253.330,00 253.330,00 253.330,00

            GE 4,75% 01/18/11  500 EUR 1000,0000 EUR 1,0004 EUR 1,0206 EUR 510.320,00 510.320,00 510.320,00

            BMW 6,125% 04/02/12  250 EUR 1000,0000 EUR 0,9955 EUR 1,0492 EUR 262.290,00 262.290,00 262.290,00

            Telecom Italia 6,75%  100 EUR 1000,0000 EUR 0,9957 EUR 1,0626 EUR 106.259,00 106.259,00 106.259,00

            EOANGR 4,125%  250 EUR 1000,0000 EUR 0,9997 EUR 1,0353 EUR 258.820,00 258.820,00 258.820,00

            ATLIM 5,625% 05/16  50 EUR 1000,0000 EUR 0,9993 EUR 1,0449 EUR 52.245,00 52.245,00 52.245,00

            Telefonica 5,496%  5 EUR 50000,0000 EUR 1,0002 EUR 1,0479 EUR 261.965,00 261.965,00 261.965,00

      Instrumentos de capital

             S.W.I.F.T. - Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication9 EUR 123,95 EUR 908,94 EUR - EUR 8.180,49 8.180,49 8.180,49

             TOTAL  2.150 EUR  2,50 EUR 54,45 EUR 38,48 EUR 82.732,00 82.732,00 82.732,00

              B.B.V.A.  12.193 EUR  0,49 EUR 14,47 EUR 8,94 EUR 109.005,42 109.005,42 109.005,42

              Porsche Ag-Pfd  1.900 EUR  100,00 EUR 51,13 EUR 47,80 EUR 90.820,00 90.820,00 90.820,00

              Repsol  8.600 EUR  100,00 EUR 14,73 EUR 15,94 EUR 137.084,00 137.084,00 137.084,00

              KPN NV  11.700 EUR  0,24 EUR 10,27 EUR 9,80 EUR 114.648,30 114.648,30 114.648,30

              EMIS 1.400 AKZ 1.000,00 AKZ 6434,57 AKZ AKZ 9.008.398,00 81.916,14 81.916,14

      Outros

            CHEYNE TOT RET CRED FD 1 CLASS C 25.000,00 EUR - EUR 100,00 EUR 77,91 EUR 1.947.750,00 1.947.750,00 1.947.750,00

            GLG EMERGING MARKETS SPEC SITS FUND CLASS B 8.770,39 USD - USD 80,67 USD 62,85 USD 551.219,07 389.995,10 389.995,10

78.036.518,48 (4.480.796,34) 73.555.722,14



INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ À MATURIDADE

   Títulos emitidos por não residentes

      Instrumentos de dívida

         De outros não residentes

                Citigroup 3,5% 08/15  3.500 EUR  1.000,00 EUR 0,8765 %VN 0,8924 EUR 3.123.464,56 3.123.464,56 3.123.464,56

                CS 6,125% 05/08/2013  2.000 EUR  1.000,00 EUR 0,9802 EUR 0,9827 EUR 1.965.480,75 1.965.480,75 1.965.480,75

5.088.945,31 5.088.945,31

INVEST.EM FILIAIS, ASSOC. e EMPREEND. CONJUNTOS

       Emitidos por Residentes

          - Em Associadas

             NAVISER - Transportes Marítimos Internacionais SA 30.000 EUR 4,99 EUR 4,99 - - EUR 149.639,37 149.639,37 ( 149.639,37) 0,00

             Pinto & Bulhosa 64.018 EUR 4,99 EUR 2,99 - - EUR 191.563,33 191.563,33 ( 191.563,33) 0,00

             PRIO - SGPS, SA 1.000.000 EUR 1,00 EUR 18,50 - - EUR 18.500.867,53 18.500.867,53 18.500.867,53

18.842.070,23 ( 341.202,70) 18.500.867,53

TOTAL 198.704.818,24 ( 4.821.999,04) 193.882.819,19

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.
ANEXO III

Segmentação por linhas de negócio
30 de Junho de 2009

CONSOLIDADO

(Montantes expressos em milhares de Euros)

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

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

Juros e rendimentos similares 0 14.762 0 118.847 37.387 0 0 56 534 -68.294 103.292

Juros e encargos similares 0 16.255 0 80.990 27.428 0 0 146 4.006 -67.094 61.731

Rendimentos de instrumentos de capital 0 2.056 0 0 0 0 0 0 0 0 2.056

Margem Financeira 0 563 0 37.857 9.959 0 0 -90 -3.472 -1.200 43.617

Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 645 -140 284 2.738 1.536 2.142 171 2.372 -357 -197 9.194

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 0 -618 0 0 0 0 0 0 0 0 -618

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0 8.462 0 0 0 0 0 0 0 0 8.462

Resultados de reavaliação cambial 0 2.065 0 0 0 0 0 0 0 0 2.065

Resultados de alienação de outros activos 0 0 0 4.995 0 0 0 -1.623 0 0 3.372

Outros resultados de exploração (líquidas) 0 0 0 8.993 942 271 0 155 2.004 -2.384 9.981

Produto Bancário 645 10.332 284 54.583 12.437 2.413 171 814 -1.825 -3.781 76.073

Custos de estrutura 348 2.310 688 42.437 6.379 1.446 176 1.443 441 -1.086 54.582

   Pessoal 186 1.242 337 24.851 3.466 215 68 610 114 0 31.089

   Gastos 136 916 308 13.630 2.348 1.220 92 772 198 -1.086 18.534

   Amortizações 26 152 43 3.956 565 11 16 61 129 0 4.959

Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 0 1.090 0 19.247 4.837 0 0 0 0 659 25.833

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 0 0 0 0 0 0 0 0 -149 0 -149

Resultados antes de impostos 297 6.932 -404 -7.101 1.221 967 -5 -629 -2.415 -3.354 -4.491

Imposto diferidos -1.368

Imposto sobre lucros 952

Interesses minoritários -4.281

Resultado consolidado do exercício 206

Crédito s/ clientes (Liq.) 0 0 0 2.238.518 839.017 0 0 0 0 -637.474 2.440.061

   Crédito Bruto 0 0 0 2.333.379 849.313 0 0 0 0 -637.539 2.545.153

   Provisões 0 0 0 94.861 10.296 0 0 0 0 -65 105.092

Débitos para com clientes 0 220.073 0 1.840.190 198.359 0 0 0 0 -93.851 2.164.771

Activo 93 526.038 369 2.426.674 851.292 35 47 59.827 339.234 -1.147.595 3.056.014

Passivo 0 805.220 0 2.667.881 204.938 0 0 8.011 187.509 -1.031.909 2.841.650

Investimento tangivel (no período) 1 13 130 945 113 0 1 8 0 0 1.211

Investimento intangível (no período) 0 3 1 494 9 0 0 4 0 0 511

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,



ANEXO IV

Actividade Actividade Operações Total

Nacional Internacional intra-segmentos

Juros e rendimentos similares 101.665 1.635 -8 103.292

Juros e encargos similares 61.124 615 -8 61.731

Rendimentos de instrumentos de capital 2.055 1 0 2.056

Margem Financeira 42.596 1.021 0 43.617

Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 8.674 520 0 9.194

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados -620 2 0 -618

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 8.462 0 0 8.462

Resultados de reavaliação cambial 1.362 703 0 2.065

Resultados de alienação de outros activos 3.372 0 0 3.372

Outros resultados de exploração (líquidas) 9.943 38 0 9.981

Produto Bancário 73.789 2.284 0 76.073

Custos de estrutura 52.941 1.641 0 54.582

   Pessoal 30.651 438 0 31.089

   Gastos 17.463 1.071 0 18.534

   Amortizações 4.827 132 0 4.959

Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 25.658 175 0 25.833

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) -149 0 0 -149

Resultados antes de impostos -4.959 468 0 -4.491

Imposto diferidos -1.368 0 -1.368

Imposto sobre lucros 841 111 952

Interesses minoritários -4.281 0 -4.281

Resultado líquido do exercício -151 357 0 206

Crédito s/ clientes (Liq.) 2.421.150 18.911 0 2.440.061

   Crédito Bruto 2.525.964 19.189 0 2.545.153

   Provisões 104.814 278 0 105.092

Débitos para com clientes 2.136.646 28.125 0 2.164.771

Activo 3.018.434 38.368 -788 3.056.014

Passivo 2.809.237 33.201 -788 2.841.650

Investimento tangivel (no período) 918 293 0 1.211

Investimento intangível (no período) 463 48 0 511

A TECNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

(Montantes expressos em milhares de Euros)

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

Segmentos Geográficos
30 de Junho de 2009

CONSOLIDADO
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Anexos 
 

Informação sobre as Participações dos Membros dos Órgãos Sociais e 
restantes Dirigentes 
 
Nos termos e para os efeitos do art.º 447º do Código das Sociedades Comerciais, bem como 

dos artigos nºs 9º e 14º do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários nº 

5/2008, informam-se as posições detidas e as operações efectuadas pelos Membros dos Órgãos 
Sociais e restantes Dirigentes, no decurso do 1º semestre de 2009: 

 
 

Membros de Órgãos Sociais: 
 
 

Álvaro Pinho da Costa Leite 
 

Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding    5.642 

Obrigações “FNB Dezembro 07/17”       200 

  
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding    3.708 
Obrigações “FNB Dezembro 07/17”       200 

 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 1.934 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 
 

 
Maria Augusta Resende da Costa Leite (Cônjuge) 

 

Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding       613 

  
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding       403 

 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 210 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital em 
10/06/2009. 

 

 
Armando Esteves 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding            291.173 
 

Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding            245.000 
 

Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Venda, em Bolsa, de 30.791 acções Finibanco-Holding, a 1,73 euros cada, em 03/06/2009. 

Compra, em Bolsa, de 5.000 acções Finibanco-Holding, a 1,74 euros cada, em 03/06/2009. 

Venda, em Bolsa, de 5.030 acções Finibanco-Holding, a 1,73 euros cada em 04/06/2009. 
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Venda, em Bolsa, de 100.000 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,25 euros cada, em 

04/06/2009.          
Subscrição de 75.652 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 
Subscrição em rateio de 1.342 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de 

Capital em 12/06/2009. 

 
 

Artur de Jesus Marques 
 

Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding              100.000 
 

Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding             0 

 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Compra, fora de Bolsa, de 191.667 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,20 euros cada, 

em 04/06/2009. 
Subscrição de 100.000 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros cada, no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 
 

 

Daniel Bessa Fernandes Coelho 
 

Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding    4.378 

 
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding    2.877 

 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 1.501 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros cada, no Aumento de Capital em 
10/06/2009. 

 

 
Jorge Manuel Matos Tavares Almeida 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding    37.088 

 
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding    11.517 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Compra, fora de Bolsa, de 37.497 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,20 euros cada, 

em 05/06/2009. 

Subscrição de 25.571 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros cada, no Aumento de Capital em 
10/06/2009. 

         
     

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding          8.668.560 
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Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding          3.541.217 
 

Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Compra, fora de Bolsa, de 6.286.192 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,22 euros 

cada, em 04/06/2009. 

Subscrição de 5.127.343 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros cada, no Aumento de Capital 
em 10/06/2009. 

 
 

Arlindo da Costa Leite 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding                    1.877 
 
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding       1.234 

 

Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 643 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros cada, no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 
 

 

Carlos Manuel Marques Martins 
 

Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding        0 

 
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding             11.000 

 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Venda, em Bolsa, de 7.980 acções Finibanco-Holding a 2,14 euros cada, em 15/01/2009. 
Venda, em Bolsa, de 3.020 acções Finibanco-Holding a 2,07 euros cada, em 19/01/2009. 

 

 
Fernando da Rocha e Costa 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding          1.306.522 

 
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding          1.150.000 
 

Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Venda, em Bolsa, de 144.167 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,245 euros, em 

29/05/2009. 

Venda, fora de Bolsa, de 72.944 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,20 euros, em 
04/06/2009. 

Venda, fora de Bolsa, de 632.888 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,20 euros, em 
05/06/2009. 

Subscrição de 156.522 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 
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Joaquim Mendes Cardoso 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding       4.930 
 

Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding       3.240 
 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 1.690 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 

 
 

 

Entidades Relacionadas com Dirigentes: 
 

 
VIC (SGPS), S.A. 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding        101.560.231  
  
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding         77.137.752 
      

Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Venda, fora de Bolsa, de 13.715.433 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,2224 euros, 

em 04/06/2009. 

Venda, fora de Bolsa, de 17.429.096 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,2307 euros, 
em 05/06/2009. 

Subscrição de 23.996.464 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital 
em 10/06/2009. 

Subscrição em rateio de 426.015 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de 
Capital em 12/06/2009. 

 

 
Vicaima Madeiras SGPS, S.A. 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding               9.426.157 

     
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding           8.483.160 
   

Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Venda, fora de Bolsa, de 6.101.220 direitos de subscrição Finibanco-Holding a 0,25 euros, em 
04/06/2009. 

Subscrição de 1.242.751 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital 
em 10/06/2009. 

Subscrição em rateio de 22.062 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de 
Capital em 12/06/2009. 

Venda, fora de Bolsa, de 321.816 acções Finibanco-Holding a 1,6717 euros cada, em 

17/06/2009. 
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IM SGPS, S.A 

 
Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding           3.302.261  
  
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding           2.156.930 
      
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 1.125.354 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de Capital 

em 10/06/2009. 

Subscrição em rateio de 19.977 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros, cada no Aumento de 
Capital em 12/06/2009. 

 
 

Pedral –Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. 
 

Posição em 30-06-2009 
Acções Finibanco-Holding        34.275  
  
Posição em 31-12-2008 
Acções Finibanco-Holding    22.524 

 
Movimentos durante o 1º Semestre de 2009 
Subscrição de 11.751 acções Finibanco-Holding a 1,25 euros cada, no Aumento de Capital em 

10/06/2009. 
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Lista de Titulares de Participações Qualificadas 
 
Nos termos do Regulamento nº 05/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

passamos a referir os Accionistas que, em 30.06.2009, 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. 101.560.231 58,034 

Banif – SGPS, S.A. (*) 17.217.294 9,838 

Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA (**) 9.426.157 5,386 

António Luís Alves Ribeiro de Oliveira 8.668.560 4,953 

Prestige – Soc. Gestora Participações Sociais, S.A.  3.562.135 2,036 

 

(*)  Após consideração das acções detidas indirectamente a Banif – SGPS, S.A. detinha 9,855% 
dos direitos de votos, como segue: 

 

 

ACCIONISTAS 

 

 

Nº ACÇÕES 

% 

 DE DIREITOS DE VOTO 

Directamente 17.217.294 9,838 

Indirectamente   

Através do BANIF ACÇÕES PORTUGAL 24.086      0,014 

Através do BANIF PPA    5.075      0,003 

 

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, a Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA 

detinha, em 30 de Junho de 2009, 5,406% dos direitos de votos, como segue: 

 

 

ACCIONISTAS 

 

Nº ACÇÕES 

% 

 DE DIREITOS DE VOTO 

Directamente 9.426.157 5,386 

Indirectamente (através de participada) 34.275 0,020 

 

O Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite e esposa, detentores da sociedade APCL Financeira – 
S.G.P.S., Lda, cuja participação na VIC (S.G.P.S.), S.A. é maioritária, detinham, directa e 

indirectamente, uma participação qualificada no Finibanco-Holding, SGPS S.A. de 58,038%, 
como segue: 

 

 

 

ACCIONISTAS 

 

Nº ACÇÕES 

% 

 DE DIREITOS DE VOTO 

Directamente 6.255 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 

 

101.560.231 

 

58,034 
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Acções Próprias Detidas em 30.06.2009 
 
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 30.06.2009, 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.. 
 

 


