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1. NOTA INTRODUTÓRIA

 O Banco Efisa (Banco Efisa ou Banco) resultou da fusão entre duas sociedades “Efisa – Engenharia 
Financeira, S.A.” e a “Geoleasing – Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, S.A.” 

 Em Novembro de 2008, todas as acções representativas do capital social do Banco Português de 
Negócios, S.A. (“BPN”) foram nacionalizadas ao abrigo da Lei nº 62-A/2008, de 11 de Novembro.  De 
acordo com a referida Lei, a nacionalização foi motivada pelo volume de perdas acumuladas pelo 
BPN, ausência de liquidez adequada e iminência de uma situação de ruptura de pagamentos que 
ameaçava os interesses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro.  Deste modo, o 
BPN passou a ter a natureza de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, sendo 
detido pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças. 

  Durante o exercício de 2010, o Estado Português, accionista indirecto do BPN, aprovou a 
reprivatização do BPN através do Decreto-Lei n.º 2/2010 de 5 de Janeiro.  O concurso público da 
reprivatização, cujas condições finais foram definidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
57-B/2010, de 5 de Agosto, decorreu entre Setembro e Novembro de 2010, não tendo contudo sido 
concretizado com sucesso.  

Neste contexto, o BPN constituiu, durante o exercício de 2010, as entidades Parparticipadas, SGPS, 
S.A. (Parparticipadas), Parvalorem, S.A. (Parvalorem) e Parups, S.A. (Parups).  Em 30 de Dezembro 
de 2010, o Banco Efisa alienou a estas entidades um conjunto de activos conforme descrito em 
maior detalhe na Nota 1.1 – Impacto da alienação de activos a empresas do Grupo BPN.  

 Até à data da nacionalização do BPN, o accionista do Banco Efisa era controlado indirectamente pela 
Sociedade Lusa de Negócios, SGPS, S.A. (SLN).  A partir dessa data, o capital social do Banco 
passou a ser detido indirectamente pelo BPN através da BPN Participações Financeiras, SGPS, Lda.  
Em 30 de Dezembro de 2010, a totalidade das acções representativas do capital do Banco Efisa 
foram adquiridas pela Parparticipadas à BPN Participações Financeiras SGPS, Lda. 

   As participações detidas em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 pelo Banco Efisa em empresas filiais, 
associadas e entidades de controlo conjunto são apresentadas na Nota 12. 

 O Banco exerce as funções de entidade gestora do Fundo de Capital de Risco Banco Efisa – 
Dinamização e Competitividade Empresarial (Nota 30).   

 As demonstrações financeiras do Banco Efisa são incluídas pelo método de integração global nas 
contas consolidadas do BPN relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, as quais são 
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), tal como 
adoptadas pela União Europeia. 

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2010 encontram-se pendentes de 
aprovação pela Assembleia Geral.  No entanto, o Conselho de Administração admite que venham a 
ser aprovadas sem alterações significativas. 



BANCO EFISA, S.A. 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009  
(Montantes em milhares de Euros – mEuros, excepto quando expressamente indicado) 

2 
�

1.1 IMPACTO DA ALIENAÇÃO DE ACTIVOS A ENTIDADES DO GRUPO BPN

Em 30 de Dezembro de 2010, o Banco Efisa alienou um conjunto de activos, incluindo títulos, 
imóveis e operações de crédito, a entidades do Grupo BPN, nomeadamente à Parvalorem e Parups 
com referência a 30 de Novembro de 2010. 

O preço de venda dos activos, correspondeu ao maior entre o custo de aquisição e o valor líquido 
contabilístico em 30 de Novembro de 2010, e foi integralmente recebido pelo Banco na data de 
celebração dos vários contratos (30 de Dezembro de 2010).  Considerando que o Banco Efisa era 
devedor do BPN em montante superior ao preço de venda dos activos, foi definido contratualmente 
que o Banco Efisa transmite ao BPN os valores recebidos para redução dos valores em dívida.   

Os contratos referem que as entidades adquirentes reconhecem que alguns activos se encontram 
desvalorizados e com pouca liquidez, pelo que a sua aquisição comporta particulares riscos, os 
quais têm a capacidade para assumir, e que receberam instruções vinculantes transmitidas pelo 
BPN para a sua aquisição.   

 Para alguns dos activos abrangidos nesta operação não foi possível observar as formalidades 
necessárias à transmissão definitiva da titularidade (nomeadamente, títulos) até à data de 
celebração dos contratos.  O valor de venda destes activos ascendeu a 11.652 mEuros, tendo sido 
recebido nos moldes acima descritos em 30 de Dezembro de 2010. Relativamente a estes títulos, 
são de destacar os seguintes aspectos: 

• foram efectuadas todas as diligências até à data de celebração do contrato que permitiram 
confirmar que não existiam circunstâncias que pudessem condicionar a transmissão da 
titularidade e, consequentemente, a formalização da venda.  

• os riscos e benefícios associados a esses activos foram integralmente transferidos da esfera 
do Banco Efisa para as entidades do Grupo BPN supramencionadas em 30 de Novembro de 
2010. De referir que os direitos aos “cash-flows” desses activos expiraram com referência a 30 
de Novembro de 2010. 

Neste contexto, estes activos foram desreconhecidos nas demonstrações financeiras do Banco com 
referência a 31 de Dezembro de 2010. 

Nos termos previstos no contrato, para estes activos, em que o contratro assume a forma de 
contrato de promessa de venda, o Banco e a Parups obrigaram-se a praticar os actos necessários à 
transmissão da titularidade destes títulos no prazo de 60 dias a contar de 30 de Dezembro de 2010  

Até à data de aprovação das demonstrações financeiras de 2010, a titularidade destes activos foi já 
transferida para a Parups, com excepção de dois títulos.   

É entendimento do Conselho de Administração que estas operações não foram efectuadas a preços 
de mercado, dado que se destinaram a preparar a posterior reprivatização do Banco e do BPN. 
Neste contexto, para efeitos de apuramento do lucro tributável em sede de Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC) relativo ao exercício de 2010, o Conselho de 
Administração do Banco entendeu efectuar um ajustamento de preços de transferência.  Em virtude 
deste ajustamento, não foi apurado lucro tributável em 2010. 
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2. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As demonstrações financeiras da Sede são agregadas com as da Sucursal, o que representa a sua 
actividade global.  Todos os saldos e transacções entre a Sede e a Sucursal foram eliminados no 
processo de agregação das respectivas demonstrações financeiras. 

 2.1. Bases de apresentação

  As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações, com base nos livros e registos contabilísticos mantidos de acordo com os 
princípios consagrados nas Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), nos termos do Aviso 
nº 1/2005, de 21 de Fevereiro e das Instruções nº 23/2004 e nº 9/2005, do Banco de Portugal, 
na sequência da competência que lhe é conferida pelo número 3 do Artigo 115º do Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei  
nº 298/92, de 31 de Dezembro.   

As NCA correspondem genericamente às Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IAS/IFRS) tal como adoptadas pela União Europeia, na sequência do Regulamento (CE)  
Nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, transposto para o 
ordenamento nacional pelo Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro e pelo Aviso nº 
1/2005, de 21 de Fevereiro, do Banco de Portugal.  No entanto, nos termos do Aviso nº 
1/2005, existem as seguintes excepções com impacto nas demonstrações financeiras do 
Banco: 

  i. Valorimetria do crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (crédito e 
contas a receber) – os créditos são registados pelo valor nominal, não podendo ser 
classificados em outras categorias e, como tal, não podem ser registados pelo justo 
valor; 

  ii. Provisionamento do crédito e valores a receber – são definidos níveis mínimos de 
provisionamento de acordo com o disposto no Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal, com 
as alterações introduzidas pelos Avisos nº 8/03 e nº 3/05 do Banco de Portugal.  Este 
normativo abrange também o provisionamento de responsabilidades representadas por 
aceites, garantias e outros instrumentos de natureza análoga; e 

iii. Os activos tangíveis são obrigatoriamente mantidos ao custo de aquisição, não sendo 
deste modo possível o seu registo pelo justo valor, conforme permitido pela Norma IAS 
16 – Activos fixos tangíveis.  Como excepção, é permitido o registo de reavaliações 
extraordinárias, legalmente autorizadas, caso em que as mais - valias resultantes são 
registadas em “Reservas de reavaliação”.  

    A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as NCA requer que o Banco 
efectue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afectam a aplicação das políticas 
contabilísticas e os montantes de proveitos, custos, activos e passivos.  
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2.2. Adopção de normas (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting Standards 
Board” (IASB) e interpretações emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretation 
Commitee” (IFRIC), conforme adoptadas pela União Europeia

As normas (novas ou revistas) e interpretações, aplicáveis à actividade do Banco Efisa e 
reflectidas nas demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2010, foram 
as seguintes: 

•  IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração: as alterações 
verificadas em Julho de 2008 pretendem clarificar dois aspectos relacionados com 
contabilidade de cobertura, nomeadamente, a identificação de inflação como risco 
coberto e a cobertura através de opções.  É de aplicação obrigatória em exercícios 
económicos iniciados em ou após 1 de Julho de 2009.  A aplicação destas alterações 
não teve impactos significativos nas demonstrações financeiras apresentadas; 

•  IFRIC 17 – Distribuição de activos não monetários: esta interpretação clarifica o 
tratamento contabilístico a ser dado quando de uma distribuição de dividendos sob a 
forma de activos não monetários, nomeadamente, que a entidade deve registar esse 
dividendo pelo justo valor dos activos líquidos distribuídos.  É de aplicação obrigatória 
em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Julho de 2009.  A aplicação destas 
alterações não teve impacto significativo nas demonstrações financeiras apresentadas; e  

•  Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro – 2009: este processo 
envolveu a revisão de 12 normas contabilísticas, sendo a maioria de aplicação 
obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2010.  A 
aplicação destas alterações não teve impactos significativos nas demonstrações 
financeiras apresentadas. 

As normas de aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2011, não foram adoptadas 
antecipadamente pelo Banco no exercício de 2010.   

Em 31 de Dezembro de 2010, encontravam-se disponíveis para adopção antecipada as 
seguintes normas (novas e revistas) e interpretações, já adoptadas pela União Europeia: 

•   IAS 24 – Entidades relacionadas: as alterações efectuadas em Novembro de 2009 
pretendem clarificar a definição de entidade relacionada e introduzem simplificações ao 
nível dos requisitos de divulgação para entidades governamentais.  É de aplicação 
obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2011; 

•   IAS 32 - Instrumentos Financeiros: Apresentação: esta norma foi revista no sentido de 
clarificar em que condições os direitos emitidos podem ser classificados como 
instrumentos de capital próprio.  É de aplicação obrigatória em exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Fevereiro de 2010; 

•  IFRIC 14 – Pagamentos antecipados no âmbito de requisitos mínimos de financiamento: 
as alterações a esta interpretação efectuadas em Novembro de 2009 vêm permitir o 
reconhecimento de pagamentos antecipados no âmbito de requisitos mínimos de 
financiamento como um activo.  É de aplicação obrigatória em exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2011; e 

• IFRIC 19 – Extinção de passivos financeiros através de instrumentos de capital próprio: 
esta norma estabelece o tratamento contabilístico a seguir pela entidade que emite 
instrumentos de capital próprio, com o objectivo de liquidar, total ou parcialmente, um 
passivo financeiro.  É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em 
ou após 1 de Julho de 2010. 

Apesar de não se encontrar ainda disponível uma avaliação do impacto da adopção das 
normas e interpretações acima referidas na preparação das demonstrações financeiras do 
Banco, o Conselho de Administração entende que a sua aplicação não apresentará um 
impacto materialmente relevante para as mesmas. 
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 2.3. Instrumentos financeiros

a) Crédito a clientes e valores a receber de outros devedores

Valorimetria 

Conforme descrito na Nota 2.1, estes activos são registados de acordo com as 
disposições do Aviso nº 1/2005, do Banco de Portugal.  Deste modo são registados pelo 
valor nominal, sendo os respectivos proveitos, nomeadamente juros e comissões, 
reconhecidos ao longo do período das operações, quando se tratem de operações que 
produzam fluxos residuais ao longo de um período superior a um mês.  Sempre que 
aplicável, as comissões e custos externos imputáveis à contratação das operações 
subjacentes aos activos incluídos nesta categoria são igualmente periodificados ao longo 
do período de vigência dos créditos. 

Provisionamento 

O regime de provisionamento mínimo destes activos corresponde ao definido no Aviso nº 
3/95, de 30 de Junho, do Banco de Portugal, com as alterações introduzidas pelo Aviso 
nº 8/2003, de 30 de Janeiro e pelo Aviso nº 3/2005, de 21 de Fevereiro, e inclui as 
seguintes provisões para riscos de crédito:  

i. Provisão para crédito e juros vencidos

Destina-se a fazer face aos riscos de realização de créditos concedidos que 
apresentem prestações vencidas e não pagas de capital ou juros.  As percentagens 
provisionadas do crédito e juros vencidos dependem do tipo de garantias existentes 
e são função crescente do período decorrido desde a data de início do 
incumprimento.   

ii. Provisão para créditos de cobrança duvidosa

Destina-se à cobertura dos riscos de realização do capital vincendo relativo a 
créditos concedidos que apresentem prestações vencidas e não pagas de capital ou 
juros, ou que estejam afectos a clientes que tenham outras responsabilidades 
vencidas.  

Nos termos do Aviso nº 3/95 consideram-se como créditos de cobrança duvidosa, os 
seguintes:  

� As prestações vincendas de uma mesma operação de crédito em que se 
verifique, relativamente às respectivas prestações em mora de capital e juros, 
pelo menos uma das seguintes condições: 

(i) excederem 25% do capital em dívida, acrescido dos juros vencidos; 
(ii) estarem em incumprimento há mais de: 

. seis meses, nas operações com prazo inferior a cinco anos; 

. doze meses, nas operações com prazo igual ou superior a cinco anos 
mas inferior a dez anos; e 

. vinte e quatro meses, nas operações com prazo igual ou superior a dez 
anos. 

Os créditos nestas condições são considerados vencidos apenas para efeitos da 
constituição de provisões, sendo provisionados de acordo com a percentagem 
das provisões constituídas para crédito vencido. 

� Os créditos vincendos sobre um mesmo cliente se o crédito e juros vencidos de 
todas as operações relativamente a esse cliente, acrescidos do crédito vincendo 
abrangido pela alínea anterior, excederem 25% do crédito total, acrescido dos 
juros vencidos.  Os créditos nestas condições são provisionados com base em 
metade das taxas de provisão aplicáveis aos créditos vencidos. 
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iii. Provisão para risco-país

Destina-se a fazer face aos problemas de realização de todos os activos financeiros 
e extrapatrimoniais sobre residentes de países considerados de risco pelo Banco de 
Portugal, qualquer que seja o instrumento utilizado ou a natureza da contraparte, 
com excepção:  

- Dos domiciliados em sucursal estabelecida nesse país, expressos e pagáveis na 
moeda desse país, na medida em que estejam cobertos por recursos 
denominados nessa moeda; 

- Das participações financeiras; 

- Das operações com sucursais de instituições de crédito de um país considerado 
de risco, desde que estabelecidas em Estados membros da União Europeia; 

- Dos que se encontrem garantidos por entidades indicadas no número 1 do artigo 
15º do Aviso nº 3/95, do Banco de Portugal, desde que a garantia abranja o 
risco de transferência; e 

- Das operações de financiamento de comércio externo de curto prazo, que 
cumpram as condições definidas pelo Banco de Portugal. 

As necessidades de provisões são determinadas por aplicação das percentagens 
fixadas pelo Banco de Portugal, o qual classifica os países e territórios segundo 
grupos de risco. 

iv. Provisão para riscos gerais de crédito

Encontra-se registada no passivo, e destina-se a fazer face aos riscos de cobrança 
do crédito concedido e garantias e avales prestados.  

Esta provisão é calculada por aplicação das seguintes percentagens genéricas à 
totalidade do crédito e garantias e avales prestados, excluindo as responsabilidades 
incluídas na base de cálculo das imparidades e provisões para crédito e juros 
vencidos e créditos de cobrança duvidosa: 

- 1,5% no que se refere ao crédito ao consumo e às operações de crédito a 
particulares, cuja finalidade não possa ser determinada; 

- 0,5% relativamente ao crédito garantido por hipoteca sobre imóvel ou 
operações de locação financeira imobiliária, em ambos os casos quando o 
imóvel se destine a habitação do mutuário; e 

- 1% no que se refere ao restante crédito concedido. 

O efeito da constituição desta provisão é reconhecido na rubrica “Provisões líquidas 
de reposições e anulações”, da demonstração de resultados.  

Tal como referido anteriormente o Aviso nº 3/95 de 30 de Junho do Banco de 
Portugal define níveis de provisionamento mínimo dos créditos a clientes.  

O Banco não dispõe de um modelo de imparidade para a sua carteira de crédito, 
preparado em conformidade com os requisitos previstos no IAS 39.       Contudo, face 
às especificidades da carteira de crédito do Banco, foram estimadas provisões para 
crédito que excedem as provisões mínimas.  

As necessidades de provisões para a carteira de crédito foram apuradas com base 
nos valores estimados de realização destes activos.  
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as provisões adicionais face aos limites 
definidos pelo Banco de Portugal, no montante de 6.217 mEuros e 45.888 mEuros, 
respectivamente, encontram-se registadas em provisões para créditos de cobrança 
duvidosa (Nota 8). 

b) Outros activos financeiros

Os outros activos e passivos financeiros são reconhecidos e valorizados de acordo com o 
IAS 32 e IAS 39, sendo registados na data de contratação pelo justo valor.   

Entende-se por justo valor o montante pelo qual um determinado activo ou passivo pode 
ser transferido ou liquidado entre contrapartes de igual forma conhecedoras e 
interessadas em efectuar essa transacção.  Na data de contratação ou de início de uma 
operação o justo valor é geralmente o valor da transacção. 

i) Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados

   Os activos financeiros detidos para negociação incluem títulos transaccionados em 
mercados activos, adquiridos com o objectivo de venda ou recompra no curto prazo, 
bem como derivados.

   Os derivados de negociação com valor líquido a receber (justo valor positivo) são 
incluídos na rubrica de activos financeiros detidos para negociação.  Os derivados 
de negociação com valor líquido a pagar (justo valor negativo), são incluídos na 
rubrica de passivos financeiros detidos para negociação. 

   Estes activos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao justo valor.  
Os ganhos e perdas decorrentes da valorização subsequente ao justo valor são 
reconhecidos em resultados.  

   Os juros inerentes aos activos financeiros e as diferenças entre o custo de 
aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto) são calculados de acordo com o 
método da taxa efectiva e reconhecidos em resultados na rubrica de “Juros e 
rendimentos similares”. 

   Os dividendos são reconhecidos quando atribuídos ou recebidos.  De acordo com 
este critério, os dividendos antecipados são registados como proveitos no exercício 
em que é deliberada a sua distribuição. 

ii) Empréstimos e contas a receber

O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Banco a clientes 
e a instituições de crédito, incluindo créditos titulados (papel comercial ou Veículos 
de Investimento Estruturados).   

No reconhecimento inicial, estes activos são registados pelo seu justo valor, 
deduzido de eventuais comissões incluídas na taxa efectiva, e acrescido de todos 
os custos incrementais directamente atribuíveis à transacção.  Subsequentemente, 
estes activos são reconhecidos em balanço ao custo amortizado, deduzido de 
provisões para crédito. 

Reconhecimento de juros 

Os juros são reconhecidos com base no método da taxa efectiva, que permite 
calcular o custo amortizado e repartir os juros ao longo do período das operações.  
A taxa efectiva é aquela que, sendo utilizada para descontar os fluxos de caixa 
futuros estimados associados ao instrumento financeiro, permite igualar o seu valor 
actual ao valor do instrumento financeiro na data do reconhecimento inicial. 
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iii) Activos financeiros disponíveis para venda

 Esta categoria inclui os seguintes instrumentos financeiros: 

• Acções;  

• Obrigações e outros títulos de rendimento fixo; e 

• Unidades de participação em fundos de investimento e de capital de risco. 

Os activos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao justo valor, com 
excepção de instrumentos de capital não cotados num mercado activo e cujo justo 
valor não possa ser mensurado com fiabilidade, os quais permanecem registados 
ao custo.  Os ganhos ou perdas resultantes da reavaliação são registados 
directamente em capitais próprios, em “Reservas de reavaliação”.  No momento da 
venda, ou caso seja determinada imparidade, as variações acumuladas no justo 
valor são transferidas para proveitos ou custos do exercício, sendo registadas nas 
rubricas de “Resultados de activos financeiros disponíveis para venda” ou 
“Imparidade de outros activos financeiros, líquida de reversões e recuperações”, 
respectivamente. 

Os juros de instrumentos de dívida classificados nesta categoria são determinados 
com base no método da taxa efectiva, sendo reconhecidos em “Juros e rendimentos 
similares” da demonstração de resultados. 

Os dividendos de instrumentos de capital classificados nesta categoria são 
registados como proveitos na rubrica “Rendimentos de instrumentos de capital” 
quando é estabelecido o direito do Banco Efisa ao seu recebimento. 

Reclassificação de activos financeiros

Em 2008, o Banco utilizou a possibilidade de reclassificar alguns activos financeiros 
classificados como Activos financeiros disponíveis para venda para Empréstimos e 
contas a receber ao abrigo da alteração ao IAS 39.  As reclassificações efectuadas 
pelo Banco são apresentadas na Nota 8. 

Justo valor

   O justo valor de activos financeiros é determinado com base em: 

• Preços (bid prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira; e 

• Cotação de fecho na data de balanço, para instrumentos transaccionados em 
mercados activos. 

Os instrumentos de capital próprio não cotados detidos no âmbito da actividade de 
private equity são valorizados nomeadamente através do método dos fluxos de 
caixa descontados.  

Os restantes instrumentos de capital próprio não cotados e cujo justo valor não 
possa ser mensurado com fiabilidade (por exemplo, pela inexistência de 
transacções recentes) são mantidos ao custo, deduzidos de eventuais perdas por 
imparidade. 



BANCO EFISA, S.A. 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009  
(Montantes em milhares de Euros – mEuros, excepto quando expressamente indicado) 

10 
�

c) Passivos financeiros

  Os passivos financeiros são registados na data de contratação pelo respectivo justo 
valor, deduzido de custos directamente atribuíveis à transacção.  

  Os passivos são classificados nas seguintes categorias: 

   i) Passivos financeiros detidos para negociação

  Os passivos financeiros detidos para negociação correspondem a instrumentos 
financeiros derivados com reavaliação negativa.  

  Estes passivos encontram-se registados pelo respectivo justo valor, sendo os 
ganhos e perdas resultantes da sua valorização subsequente registados nas 
rubricas de “Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor 
através de resultados”. 

   ii) Outros passivos financeiros

  Esta categoria inclui recursos de outras instituições de crédito e de clientes e 
passivos incorridos para pagamento de prestações de serviços ou compra de 
activos, registados em “Outros passivos”. 

  Estes passivos financeiros são valorizados pelo custo amortizado sendo os juros, 
quando aplicável, reconhecidos de acordo com o método da taxa efectiva. 

d) Derivados 

  O Banco realiza operações com produtos derivados no âmbito da sua actividade, com o 
objectivo de satisfazer as necessidades dos seus clientes e de reduzir a sua exposição a 
flutuações cambiais, de taxas de juro e de cotações. 

  Os instrumentos financeiros derivados são registados pelo seu justo valor na data da sua 
contratação.  Adicionalmente, são reflectidos em rubricas extrapatrimoniais pelo 
respectivo valor nocional. 

  Subsequentemente, os derivados são registados ao justo valor, o qual é apurado: 

• Com base em cotações obtidas em mercados activos (por exemplo, no que respeita 
a futuros transaccionados em mercados organizados); e 

• Com base em modelos que incorporam técnicas de valorização normalmente 
utilizadas no mercado, incluindo cash-flows descontados e modelos de valorização 
de opções. 

Derivados de negociação

  Inclui todos os derivados que não estejam associados a relações de cobertura eficazes, 
de acordo com a Norma IAS 39, nomeadamente: 

• Derivados contratados para cobertura de risco em activos ou passivos registados ao 
justo valor através de resultados, tornando assim desnecessária a utilização de 
contabilidade de cobertura; 

• Derivados contratados para cobertura de risco que não reúnem as condições 
necessárias para a utilização de contabilidade de cobertura ao abrigo da Norma IAS 
39; e 

• Derivados contratados com o objectivo de “trading”.
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Os derivados de negociação são registados ao justo valor, sendo os resultados apurados 
reconhecidos em proveitos e custos do exercício, nas rubricas de “Resultados de activos 
e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados”, com excepção da 
parcela relativa a juros, a qual é reflectida em “Juros e rendimentos similares” e “Juros e 
encargos similares”.  As reavaliações positivas e negativas são registadas nas rubricas 
“Activos financeiros detidos para negociação” e “Passivos financeiros detidos para 
negociação”, respectivamente.  

e) Imparidade de activos financeiros

Activos financeiros ao custo amortizado

O Banco efectuou uma análise de imparidade dos seus activos financeiros registados ao 
custo amortizado, excluindo, conforme referido na Nota 2.1., o crédito a clientes e 
contas a receber. De referir que relativamente a esses activos, foi efectuada uma 
análise das necessidades de provisões necessárias numa óptica económica, com base 
nos valores estimados de realização. 

   Activos financeiros disponíveis para venda

  Conforme referido na Nota 2.3. b) iii), os activos financeiros disponíveis para venda são 
registados ao justo valor, sendo as variações no justo valor reflectidas em capital próprio, 
na rubrica “Reservas de reavaliação”. 

  Sempre que exista evidência objectiva de imparidade, as menos - valias acumuladas que 
tenham sido reconhecidas em reservas são transferidas para custos do exercício sob a 
forma de perdas por imparidade, na rubrica “Imparidade de outros activos financeiros, 
líquida de reversões e recuperações”. 

  A Norma IAS 39 identifica alguns eventos que considera como evidência objectiva de 
imparidade de Activos financeiros disponíveis para venda, nomeadamente: 

• Dificuldades financeiras significativas do emitente; 
• Incumprimento contratual do emitente em termos de reembolso de capital ou 

pagamento de juros; 
• Probabilidade de falência do emitente; e 
• Desaparecimento de um mercado activo para o activo financeiro devido a 

dificuldades financeiras do emitente. 
  
  Para além dos indícios de imparidade relativos a instrumentos de dívida acima referidos, 

são ainda considerados os seguintes indícios específicos no que se refere a instrumentos 
de capital: 

• Alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de 
mercado, económica ou legal em que o emissor opera que indique que o custo do 
investimento não venha a ser recuperado; e 

• Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado abaixo do preço de 
custo. 

  As perdas por imparidade em instrumentos de capital não podem ser revertidas, pelo que 
eventuais mais-valias potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por 
imparidade são reflectidas em “Reservas de reavaliação”.  Caso posteriormente sejam 
determinadas menos-valias adicionais, considera-se sempre que existe imparidade, pelo 
que são reflectidas em resultados do exercício. 
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2.4. Bens recebidos em dação em pagamento

Estes activos são registados pelo valor acordado no contrato de dação, o qual corresponde ao 
menor dos valores da dívida existente ou da avaliação do bem, na data da dação.  Os imóveis 
são objecto de avaliações periódicas que dão lugar ao registo de perdas por imparidade 
sempre que o valor decorrente dessas avaliações (líquido de custos de venda) seja inferior ao 
valor por que se encontram contabilizados.   

A partir de 2009, os imóveis, equipamentos e outros bens recebidos em dação para 
pagamento de operações de crédito vencido passaram a estar registados na rubrica “Outros 
activos”. Os activos tangíveis são registados nesta rubrica a partir do momento da celebração 
do contrato promessa de dação ou da arrematação. Até essa data, estes activos estavam 
registados na rubrica “Activos não correntes detidos para venda”. 

Pela venda dos bens arrematados procede-se ao seu abate do activo, sendo os ganhos ou 
perdas registados em “Resultados de alienação de outros activos”.  

  
 2.5. Outros activos tangíveis

  São registados ao custo de aquisição, reavaliado ao abrigo das disposições legais aplicáveis, 
deduzido das amortizações e perdas por imparidade acumuladas.  Os custos de reparação, 
manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo do 
exercício, na rubrica “Gastos gerais administrativos”. 

As amortizações são calculadas numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do 
bem, a qual corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível para 
uso, que é: 

     Anos de  
     vida útil

  Imóveis de serviço próprio 50 
  Obras em edifícios arrendados 10 
  Equipamento 4 a 10 
  Outras imobilizações 10 

  Os terrenos não são objecto de amortização. 

  As amortizações são registadas em custos do exercício. 
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 2.6. Locação financeira

  As operações de locação financeira são registadas da seguinte forma: 

  Como locatário

  Os activos em regime de locação financeira são registados pelo justo valor no activo e no 
passivo, processando-se as respectivas amortizações. 

  As rendas relativas a contratos de locação financeira são desdobradas de acordo com o 
respectivo plano financeiro, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à amortização 
do capital.  Os juros suportados são registados em “Juros e encargos similares”. 

  Como locador

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

2.7. Activos intangíveis

Esta rubrica compreende essencialmente despesas relativas ao software utilizado no 
desenvolvimento das actividades do Banco Efisa.   

Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e 
perdas por imparidade acumuladas.  

As amortizações são registadas numa base sistemática ao longo da vida útil estimada dos 
activos, a qual corresponde a um período de 3 anos.

As despesas com manutenção de software são contabilizadas como custo no exercício em 
que são incorridas. 

2.8. Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

Esta rubrica inclui as participações em empresas nas quais o Banco Efisa exerce um controlo 
efectivo sobre a sua gestão corrente, de modo a obter benefícios económicos das suas 
actividades, as quais são denominadas “filiais”.  Normalmente o controlo é evidenciado pela 
detenção de mais de 50% do capital ou dos direitos de voto. 

Inclui ainda as participações em empresas em que o Banco Efisa tem uma influência 
significativa, mas sobre as quais não exerce um controlo efectivo sobre a sua gestão 
(“associadas”).  Assume-se a existência de influência significativa sempre que a participação 
do Banco Efisa se situa entre 20% e 50% do capital ou dos direitos de voto. 

Estes activos são registados ao justo valor, excepto nos casos em que não é possível a sua 
determinação fiável.  Nos casos em que não é possível a determinação fiável do justo valor, 
estes activos são mantidos ao custo, deduzidos de eventuais perdas por imparidade. 

Os dividendos são registados como proveitos no exercício em que é decidida a sua 
distribuição pelas filiais e associadas.  

Nos termos do IAS 27, o Banco Efisa está dispensado de elaborar demonstrações financeiras 
consolidadas por o BPN (que detém indirectamente a totalidade do seu capital social) 
apresentar contas consolidadas, nas quais são incluídas as demonstrações financeiras do 
Banco e das suas filiais e por o Banco não dispor de valores mobiliários admitidos à 
negociação em bolsa de valores com referência a 31 de Dezembro de 2010. 
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 2.9. Impostos sobre lucros

Impostos correntes

O Banco está sujeito ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (Código do IRC).  As contas da Sucursal Financeira Exterior na 
Região Autónoma da Madeira são integradas nas contas da sede para efeitos fiscais.   

A Sucursal Financeira Exterior na Região Autónoma da Madeira beneficia, ao abrigo do artigo 
33.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, de isenção de IRC até 31 de Dezembro de 2011.  
Para efeitos da aplicação desta isenção, considera-se que pelo menos 85% do lucro tributável 
da actividade global da entidade é resultante de actividades exercidas fora do âmbito 
institucional da zona franca da Madeira. 

 As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal dos sujeitos passivos de 
IRC durante um período de quatro anos, excepto nos casos de utilização de prejuízos fiscais 
reportáveis, em que o referido prazo de quatro anos se conta a partir do exercício em que tais 
prejuízos fiscais são utilizados, ou seja, e tendo em conta o prazo de reporte de prejuízos 
fiscais, tal prazo poderá chegar aos 10 anos. 

O Conselho de Administração entende que as eventuais correcções resultantes de 
revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não 
terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras da Sociedade em 31 de Dezembro 
de 2010. 

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do 
resultado contabilístico devido a ajustamentos resultantes de custos ou proveitos não 
relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros períodos 
contabilísticos. 

Adicionalmente, em 2010, a principal diferença entre o resultado contabilístico e o resultado 
tributável diz respeito ao ajustamento em sede de preços de transferência, nomeadamente, à 
dedução ao lucro tributável do diferencial entre o valor de venda dos activos a empresas 
detidas pelo BPN (Parvalorem e Parups) e o valor presumível de mercado, o qual corresponde 
ao valor líquido contabilístico. 

Impostos diferidos

  Os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar / pagar em períodos 
futuros resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço 
dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável. 

  Os passivos por impostos diferidos são registados para todas as diferenças temporárias 
tributáveis, enquanto que os impostos diferidos activos só são reconhecidos até ao montante 
em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que permitam a utilização das 
correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de prejuízos fiscais.   

  Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa 
estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, as quais correspondem às 
taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço. 

  Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do 
exercício, excepto nos casos em que as transacções que os originaram tenham sido 
reflectidas noutras rubricas de capital próprio (por exemplo, no caso da reavaliação de activos 
financeiros disponíveis para venda).  Nestas situações, o correspondente imposto é 
igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o resultado do 
exercício. 

  O Banco não reconheceu impostos diferidos activos nas suas demonstrações financeiras, 
nomeadamente os referentes a prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não dispõe de 
estudos que demonstrem a existência de lucros fiscais no futuro que possibilitem a 
recuperação dessas diferenças.  
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 2.10. Provisões e passivos contingentes

Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) 
resultante de eventos passados relativamente à qual seja provável o futuro dispêndio de 
recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade.  O montante da provisão corresponde 
à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do 
balanço.  

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. 
Os passivos contingentes são apenas objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da 
sua concretização seja remota. 

  As provisões para outros riscos e encargos destinam-se a fazer face a contingências fiscais e 
outras. 

 2.11. Benefícios aos empregados

  O Banco não subscreveu o Acordo Colectivo de Trabalho Vertical para o sector bancário pelo 
que os seus empregados ou as suas famílias têm direito a pensões de reforma, invalidez e 
sobrevivência da Segurança Social. 

2.12. Estimativas contabilísticas críticas e aspectos julgamentais mais relevantes na aplicação das 
políticas contabilísticas

Na aplicação das políticas contabilísticas acima descritas, é necessária a realização de 
estimativas pelo Conselho de Administração do Banco.  As estimativas com maior impacto 
nas demonstrações financeiras do Banco incluem as abaixo apresentadas. 

  Determinação das provisões para crédito

  No que diz respeito às provisões para crédito a clientes, contas a receber e garantias e avales 
prestados, o Banco Efisa cumpre os limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal.   

  O Banco não dispõe de um modelo de imparidade para a sua carteira de crédito, preparado 
em conformidade com os requisitos previstos no IAS 39, pelo que são registadas provisões 
adicionais face aos níveis mínimos definidos pelo Banco de Portugal para reflectir a estimativa 
do Banco Efisa sobre o risco de cobrabilidade associado aos clientes, de acordo com os 
valores estimados de realização destes activos. 

  A determinação da provisão para créditos analisados individualmente resulta da avaliação 
específica efectuada pelo Banco com base no conhecimento dos clientes e das garantias 
associadas às operações em questão. 

  O Banco considera que as provisões para crédito reflectem adequadamente o risco associado 
à sua carteira de crédito concedido.   

  Avaliação dos colaterais nas operações de crédito

  As avaliações dos colaterais de operações de crédito, nomeadamente hipotecas de imóveis, 
foram efectuadas com o pressuposto da manutenção de todas as condições de mercado 
imobiliário, durante o período de vida das operações, tendo correspondido à melhor estimativa 
do justo valor dos referidos colaterais na data do balanço. 

  Valorização de participações financeiras e investimentos não cotados

  O justo valor das participações financeiras e investimentos não cotados foi estimado com 
base em métodos de avaliação, cujos resultados dependem dos pressupostos utilizados.  As 
valorizações utilizadas contabilisticamente correspondem à melhor estimativa de justo valor 
nesta data.  
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Relativamente aos activos financeiros não cotados registados nas rubricas “Activos 
financeiros disponíveis para venda” e “Investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos”, para os quais não foi possível determinar de forma fiável o 
respectivo justo valor, foram mantidos ao custo, deduzidos de eventuais perdas por 
imparidade.  As perdas por imparidade apuradas para estas participações financeiras 
correspondem à melhor estimativa nesta data. 

Impostos diferidos activos não registados

 O Banco não reconheceu impostos diferidos activos nas demonstrações financeiras, 
nomeadamente os referentes a prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não dispõe de 
estudos que demonstrem a existência de lucros fiscais no futuro que possibilitem a 
recuperação dessas diferenças. 

Apuramento do imposto corrente

As vendas de activos do Banco às sociedades Parvalorem e Parups com vista a preparar a 
posterior reprivatização do Banco e do BPN não foram realizadas a valores de mercado, tendo 
sido realizadas pelo maior de dois valores: custo de aquisição ou valor líquido contabilístico.  
Neste contexto, o Conselho de Administração entendeu efectuar um ajustamento de preços 
de transferência, para efeitos do apuramento do lucro tributável em sede de IRC do exercício 
de 2010.  Decorrente do ajustamento de preços de transferência efectuado, não foi apurado 
lucro tributável em 2010. 
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3. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

    2010 2009

 Caixa  51 49 
 Depósitos à ordem em Bancos Centrais 
 . No Banco de Portugal 313 145  
    ----- ----- 
    364 194 
    === === 

 A rubrica “Depósitos à ordem em Bancos Centrais – Em Bancos Centrais estrangeiros” corresponde 
a depósitos mantidos no Banco de Portugal e visam satisfazer as exigências de reservas mínimas 
do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC).  Estes depósitos são remunerados à taxa de 1% e 
correspondem a 2% dos depósitos e títulos de dívida com prazo até dois anos, excluindo os 
depósitos e os títulos de dívida de instituições sujeitas ao regime de reservas mínimas do SEBC. 

4. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
    2010 2009

 Cheques a cobrar 
 . No País 20 21 

 Depósitos à ordem 
 . No País 692 1.194 
 . No Estrangeiro 298 293 
    ------- -------- 
    1.010 1.508 
    ------- -------- 
 Outras disponibilidades 
 . No País 2 2 
 . No Estrangeiro 68 64 
    ---- ---- 
    70 66 
    ------- ------- 
    1.080 1.574 
    ==== ==== 
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5. ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 
AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

2010 2009
Ao justo Ao justo

Detidos para valor através Detidos para valor através
negociação resultados Total negociação resultados Total

Instrumentos de capital
De residentes - - - 640 - 640
De não residentes - - - 191 - 191

- - - 831 - 831

Outros instrumentos financeiros
De não residentes - 353 353 - 1.923 1.923

- 353 353 - 1.923 1.923

Instrumentos derivados com
justo valor positivo (Nota 9)
 -  Swaps 1.100 - 1.100 1.042 - 1.042
 -  Forwards 1 - 1 5 - 5

1.101 - 1.101 1.047 - 1.047
1.101 353 1.454 1.878 1.923 3.801

Conforme referido na Nota 1.1, em Dezembro de 2010 o Banco alienou um conjunto de títulos 
registados nestas rubricas, o que gerou proveitos no montante de 2.197 mEuros: 

• Activos financeiros detidos para negociação: 538 mEuros (Nota 1.1);  

• Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados: 1.659 mEuros (Nota 1.1).  

Em 31 de Dezembro de 2009, os títulos registados na rubrica “Activos financeiros detidos para 
negociação” apresentavam o seguinte detalhe: 

Cotação Valor de Valor de 
Título Quantidade unitária aquisição balanço

Instrumentos de capital
De residentes

Inapa 1.000.000 0,64 1.000 640
640

De não residentes

IBM Business Machines Corp 1.000 91,16 87 91
Goldman Sachs Group INC 700 117,6 81  82
Akamai Technologies 1.000 17,6 16  18

 191
 831

2009
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Outros activos financeiros ao justo valor através de 
resultados” apresenta o seguinte detalhe: 

Cotação Valor de Valor de 
Título Quantidade unitária aquisição Balanço

Instrumentos de dívida
De não residentes

Rubi Finance 1.600 - 1.000 -

Outros instrumentos financeiros
De não residentes

Unidades de participação
Cheyne Special Situations Fund Inc.Class A1 3.860 89,09 644 344
Fairfield Raven Credit Opportunities Fund Ltd. 59 204,85 52 9
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund Limited 63.617 - 608 -
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund III Limited 45.027 - 380 -
Fairfield Sentry Limited 989 - 779 -

353

353

2010

�

Cotação Valor de Valor de 
Título Quantidade unitária aquisição Balanço

Instrumentos de dívida
De não residentes

Rubi Finance 1.600 - 1.000 -

Outros instrumentos financeiros
De não residentes

Unidades de participação
Farfield Chester Global Strategy Fund Limited 6.473 79,77 811 517
Cheyne Special Situations Fund Inc.Class A1 5.017 87,41 837 439
Eden Rock Structured Finance Fund Ltd. 6.661 39,39 690 262
CAI - Tob Capital Municipal Portfo 2.036 113,17 1.503 230
Fairfield Raven Credit Opportunities Fund Ltd. 256 730,96 225 187
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund Limited 63.617 2,72 608 173
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund III Limited 45.027 2,55 380 115
Fairfield Sentry Limited 989 - 779 -

1.923

1.923

2009

�
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6. ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
     2010 2009
  Instrumentos de dívida
  De dívida pública  563 3.225 
  De outros emissores internacionais  - 10.949 
       ----- --------- 
       563 14.174 
       ----- --------- 
  Instrumentos de capital
  Valorizados ao custo de aquisição  2.512 9.017 
  Valorizados ao justo valor  - 12.667 
       ------- --------- 
       2.512 21.684 
       ------- --------- 
  Outros títulos
  Unidades de participação  - 12.566 
       -------- --------- 
       3.075 48.424 
       -------- --------- 
  Imparidade
  Instrumentos de capital  ( 156  ) ( 2.918  ) 
  Instrumentos de dívida - ( 8.840  ) 
  Outros títulos  - ( 1.128  ) 
       ----- --------- 
       ( 156  ) ( 12.886  ) 
        ----- ---------   
  Provisões para risco-país  ( 123  )  ( 1.149  ) 
        ----- ---------   
       ( 279  ) ( 14.035  ) 
       ------- --------- 
       2.796 34.389 
       ==== ===== 

  
 O movimento ocorrido na imparidade relativa a “Activos financeiros disponíveis para venda”, durante 

os exercícios de 2010 e 2009, é apresentado na Nota 17. 

Conforme referido na Nota 1.1, em Dezembro de 2010 o Banco alienou um conjunto de títulos 
registados nesta rubrica, o que gerou os seguintes impactos: 

 Reversões de imparidade    7.644 

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda  5.077 
        ---------         
        12.721 
        ===== 

 Adicionalmente, estas operações geraram a diminuição da Reserva de justo valor no montante de 
2.242 mEuros. 



BANCO EFISA, S.A. 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009  
(Montantes em milhares de Euros – mEuros, excepto quando expressamente indicado) 

21 
�

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 esta rubrica, excluindo a provisão para risco-país, apresenta o 
seguinte detalhe: 

2010
Valor de 

Cotação Valor de balanço Reserva de
Quantidade unitária aquisição líquido justo valor Imparidade

(Nota 20)

Instrumentos de dívida
De dívida pública

OT - 5,15 500.000 1,03 500 517 (3) -
OT - 4,20 50.000 0,92 50 46 (5) -

563 (8) -
Instrumentos de capital

Valorizados ao custo de aquisição
Acacia Real Estate 2.151.625 1.608 1.561 - 49
Fund Box Soc Gestora de Fundos Imob Ionvest S.A 69.236 434 341 - -
Efisacar 60.000 732 158 (575) -
Investment & Credit Holdings, LLC 9.500 204 236 - -
Compras em Grupo Moçambique 34.073 148 39 - 39
Velmax 1 24 11 - -
InovCapital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 1.000 5 5 - -
PME Invest-Soc de Capital de Risco S.A 1.000 5 5 - -
Schoolgest 1.000 10 - - 10
Sensorent 1.900 58 - - 58-

2.356 (575) 156
2.919 (583) 156
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2009
Valor de 

Cotação Valor de balanço Reserva de
Quantidade unitária aquisição líquido justo valor Imparidade

(Nota 20)

Instrumentos de dívida
De dívida pública

OT - 5,85 300.000.000 101,91 3.000 3.165 46 -
OT - Abril 6.000.000 99,80 60 60 (1) -

3.225 45 -
De outros emissores internacionais

Aquilae 2006-1X Z 1.500.000 0,39 1.500 578 - 930
Jubillee CDO BV 1.325.000 0,42 1.325 553 282 1.060
Avenue Avclo 2007-5X COM3 1.700.000 0,27 1.298 468 - 714
Xelo PLC Float 201213 1.000.000 0,16 1.000 163 150 987
K(2) Corp.(Capital Notes) 2.000.000 0,00 1.958 - - 1.388
Exum 2006 4xd 1.000.000 0,35 786 347 - 347
Zela Fin G.S.T.111Float 2.000.000 0,00 1.563 - - 1.388
Sedna-S2 2.000.000 0,00 2.000 - - 2.026

2.109 432 8.840
5.334 477 8.840

Instrumentos de capital
Valorizados ao justo valor

Disperfum SL 15.403 522 206 - 1.529
Lusiaves, SGPS, S.A. 2.500.000 9.768 9.768 - -
Mindteck India Ltd 801.467 545 321 123 843

10.295 123 2.372
Valorizados ao custo de aquisição

Rio Hotel e Casino 2.500.000 2.089 1.735 - -
Banco África Ocidental 83.074 55 1.629 - -
Acacia Real Estate 2.151.625 1.313 1.494 - -
Logix Technopark 400 1.263 1.389 - -
CELF SGPS S.A 847.900 848 848 - -
Famigeste 2 SGPS,SA 250.000 303 353 - -
Fund Box Soc Gestora de Fundos Imob Ionvest S.A 46.315 - 341 - -
Efisacar 60.000 732 227 (505) -
Investment & Credit Holdings, LLC 9.500 204 219 - -
Greencyber 46.120 84 110 - -
PayUp S.A. - 59 - -
Moçambique Companhia de Seguros 1.080.000 76 24 - -
Schoolgest 1.000 10 19 9 -
Velmax 1 6 11 - -
PME Capital-Soc Portug. Capital de risco, S.A 1.000 5 5 - -
PME Invest-Soc de Capital de Risco S.A 1.000 5 5 - -
Compras em Grupo Moçambique 2.120 11 3 - -
Sensorent 1.900 58 - - 58
PayUp Holding 13.650 488 - - 488-

8.471 (496) 546
18.766 (373) 2.918

Outros títulos
Unidades de participação

Infrastructure Growth Capital Fund 5.100.000 1,01 1.054 4.212 671 -
New Energy Found 60 49.807,88 - 2.988 (12) -
Luso Carbon Fund 46 57.742,64 1.500 2.656 207 -
FCP Outperformance 20 43.605,44 2.000 872 - 1.128
Leverage India Fund, LLC 81 7.816,19 662 710 148 -

11.438 1.014 1.128
35.538 1.118 12.886

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a provisão para risco-país na rubrica “Activos financeiros 
disponíveis para venda” ascende a 123 mEuros e 1.149 mEuros, respectivamente. 

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o Banco detinha títulos de dívida registados nesta rubrica e 
dados em garantia cujo valor nominal ascendia a 530 mEuros e 3.060 mEuros, respectivamente. 
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7.  APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

    2010 2009

 Aplicações em instituições de crédito no país
  Aplicações a muito curto prazo 1.400 - 

 Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro
  Depósitos à ordem 66 61 
  Empréstimos - 1.388 
  Outras aplicações - 110 
          ------- ------- 
    1.466 1.559 
          ------- ------- 
 Juros a receber  
  De aplicações em instituições de crédito no estrangeiro - 37 
           -- ---- 
    - 37 
    ------- ------- 
    1.466 1.596 
    ------- ------- 
 Imparidade e provisões:
  Imparidade para aplicações em instituições de crédito (Nota 17) - ( 109  ) 
  Provisões para risco país (Nota 17) ( 20  ) ( 30  ) 
    ---- ----- 
    ( 20  ) ( 139  ) 
    ------ ------- 
    1.446 1.457 
    ==== ==== 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais das aplicações em instituições de crédito 
têm a seguinte composição: 

2010 2009

À vista (à ordem) 1.466 61 
Até três meses - 110 
Mais de cinco anos - 1.425 

------- ------- 
1.466 1.596 
==== ==== 
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8. CRÉDITO A CLIENTES

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

    2010 2009
 Crédito não titulado: 
 Crédito interno  

  Empréstimos 63.550 95.225 
  Créditos em conta corrente 16.110 25.457 
  Operações de locação financeira 6.560 9.671 
  Descobertos em depósitos à ordem 3.197 4.954 
  Outros créditos 970 1.288 
 Crédito ao exterior  
  Empréstimos 23.103 21.771 
  Outros créditos 3.057 3.493 
  Descobertos em depósitos à ordem 529 2.883 
  Créditos em conta corrente 460 14.895 
 Juros a receber, líquidos de proveitos diferidos e comissões 375 665 
 Crédito e juros vencidos 14.717 61.992 
    ----------- ----------- 
    132.628 242.294 

Crédito titulado: 
  Papel comercial 8.125 14.874 
  Crédito vencido 2.578 - 
  Juros a receber, líquidos de proveitos diferidos e comissões 39 44 

  Outros - 6.862 
    --------- --------- 
    10.742 21.780 
    ---------- ----------- 
    143.370 264.074 
    ---------- ----------- 
 Provisões para crédito a clientes: 
 - Crédito e juros vencidos ( 10.034  ) ( 25.130  ) 
 - Créditos de cobrança duvidosa ( 6.536  ) ( 50.844  ) 
 - Risco-país ( 137  ) ( 142  ) 
 - Imparidade para crédito titulado ( 725  ) ( 2.639  ) 
    --------- --------- 
    ( 17.432  ) ( 78.755 ) 
    ---------- ----------- 
       125.938     185.319 
                    ====== ====== 

No âmbito da operação de venda de activos descrita em maior detalhe na Nota 1.1, o valor de venda 
dos créditos pode ser resumido conforme segue: 

 Crédito não titulado – contratos celebrados com a Parvalorem   
   Créditos não hipotecários sem processos judiciais    54.972 
   Créditos hipotecários sem processos judiciais    23.735 
   Créditos não hipotecários com processos judiciais    11.349 
   Créditos hipotecários com processos judiciais    5.789 
       --------- 
       95.845 

 Crédito titulado – contrato celebrado com a Parups    6.404 
       ---------- 
       102.249 
  ===== 
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Estas operações geraram reversões líquidas de provisões no montante global de 60.688 mEuros: 

• Créditos não titulados: 57.832 mEuros (Nota 1.1); e 
• Créditos titulados: 2.856 mEuros (Nota 1.1). 

Adicionalmente, esta operação gerou uma aumento da reserva de justo valor no montante de 239 
mEuros (Nota 1.1). 

 O movimento nas provisões para crédito a clientes, durante os exercícios de 2010 e 2009, é 
apresentado na Nota 17. 

 Além das provisões para crédito e juros vencidos, créditos de cobrança duvidosa e risco-país, 
existem ainda provisões genéricas para riscos gerais de crédito reflectidas no passivo e cujo 
montante em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 ascende a 1.358 mEuros e 1.895 mEuros, 
respectivamente (Nota 17). 

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as provisões adicionais face aos limites definidos pelo Banco 
de Portugal, no montante de 6.217 mEuros e 45.888 mEuros, respectivamente, encontram-se 
registadas em provisões para créditos de cobrança duvidosa. 

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o montante de crédito vincendo associado a crédito vencido 
ascende a 13.664 mEuros e 38.630 mEuros, respectivamente. 

  
 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais do “Crédito não titulado”, excluindo o 

Crédito e juros vencidos têm a seguinte decomposição: 
    2010 2009
      
 Até três meses 16.274 35.676 
 De três meses a um ano 9.086 23.764 
 De um a cinco anos  56.544 81.828 
 Mais de cinco anos 36.007 39.034 
    ---------- ----------- 
    117.911 180.302 
    ====== ====== 
  

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais do “Crédito titulado”, excluindo o crédito 
vencido têm a seguinte decomposição: 

    2010 2009

 Até três meses 3.370 6.812 
 De três meses a um ano 4.794 8.075 
 De um a cinco anos - 6.893 
    ------- --------- 
    8.164 21.780 
    ==== ===== 

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a antiguidade do "Crédito e juros vencidos” apresentava a 
seguinte estrutura: 

    2010 2009

 Até três meses 3.859 26.547 
 De três meses a um ano 5.027 19.599 
 De um a cinco anos 5.916 8.512 
 Mais de cinco anos 2.493 7.374 
    --------- --------- 
    17.295 61.992 
    ===== ===== 
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o crédito concedido a clientes apresentava a seguinte 
estrutura por sectores de actividade: 

2010 2009
Crédito Crédito Crédito Crédito

vincendo vencido Total vincendo vencido Total

Empresas:
Actividades financeiras

Intermediação financeira excluindo seguros e fundos de pensões 19.924 - 19.924 30.776 30 30.807
Actividades de Locação Financeira 5.886 7.589 13.475 9.057 3.913 12.970
Actividades auxiliares de intermediação financeira - - - 113 325 437

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados empresas
Actividades imobiliárias 16.409 6 16.415 26.284 6.620 32.903
Outras actividades - - - 9.319 2.801 12.120

Actividades de SGPS's 10.911 4.364 15.275 29.591 21.572 51.163
Comércio por grosso / retalho, 

de automóveis, motociclos e bens pessoais e domésticos 6.980 17 6.997 11.728 3.187 14.915
Transportes, armazenagem e comunicações 18.095 4 18.099 13.092 3.815 16.907
Construção 3.404 1.252 4.656 12.557 3.512 16.069
Produção e distribuição de electricidade, de água e gás 4.143 - 4.143 4.356 - 4.356
Saúde e segurança social 3.051 378 3.429 10.068 306 10.374
Indústrias transformadoras

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 1.333 4 1.337 - - -
Fabrico de coque, produtos petroliferos, refinados e combustível nuclear 1.120 - 1.120 1.614 819 2.433
Indústrias transformadoras não especificadas - - - - 2.272 2.272
Fabrico de material de transporte - - - 5.190 - 5.190
Outras indústrias 853 117 970 2.720 839 3.559

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 377 - 377 1.713 82 1.795
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 344 6 350 357 2.020 2.377
Educação - - - 139 199 338
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 1 - 1 - - -
Outras actividades de serviço de apoio 3.891 - 3.891 - - -
Outras actividades e serviços colectivos, sociais e pessoais 17.551 35 17.586 6.545 6.463 13.008

114.273 13.772 128.045 175.217 58.775 233.993

Particulares:
Habitação 302 - 302 514 - 514
Outros fins 2.961 945 3.906 3.905 3.218 7.122

117.536 14.717 132.253 179.636 61.993 241.629

Juros a receber, liquidos de proveitos diferidos e comissões 375 665
Crédito titulado 10.742 21.780

143.370 264.074 �

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica crédito titulado apresenta o seguinte detalhe: 

Quantidade / Valor de Valor de Prémio / Juros Valor de Reserva de 
Título montante aquisição balanço desconto a receber balanço total Imparidade justo  valor

(Nota 20)
Emitidos por residentes

Papel comercial
Papel Comercial - Cruz & Ca 2.578 2.578 2.578 - - 2.578 644 -
Papel Comercial - Mar Capital 1.900 1.900 1.883 17 - 1.900 19 -
Papel Comercial - Inapa 1.375 1.375 1.345 29 - 1.374 14 -
Papel Comercial - Cima S.A. 1.750 1.750 1.751 - 39 1.790 17 -
Papel Comercial - I'M SGPS, S.A. 1.500 1.500 1.482 18 - 1.500 15 -
Papel Comercial - Tecnidata 1.600 1.600 1.572 28 - 1.600 16 -

10.703 10.611 92 39 10.742 725 -

2010

Quantidade / Valor de Valor de Prémio / Juros Valor de Reserva de 
Título montante aquisição balanço desconto a receber balanço total Imparidade justo  valor

(Nota 20)
Emitidos por residentes

Papel comercial
Papel Comercial - Cruz & Ca 2.750 2.750 2.720 30 - 2.750 - -
Papel Comercial - Inter Reditus 2.000 2.000 1.982 18 - 2.000 - -
Papel Comercial - Control Pet SGPS 2.000 2.000 1.946 54 - 2.000 - -
Papel Comercial - Mar Capital 2.000 1.600 1.988 12 - 2.000 - -
Papel Comercial - Inapa 2.500 2.500 1.830 45 - 1.875 - -
Papel Comercial - Cima S.A. 1.750 1.750 1.761 (11) - 1.750 - -
Papel Comercial - I'M SGPS, S.A. 1.500 1.500 1.496 4 12 1.512 - -
Papel Comercial - Imastogil investimentos SGPS SA 1.000 1.000 973 27 - 1.000 - -

15.100 14.696 179 12 14.887 - -
Emitidos por não residentes

Chaves Funding - Chaves 6 A 2.000 1.626 802 263 1 1.066 - -
Harbm 6X B2 1.000 1.000 1.000 - - 1.000 690 -
Jubillee 2008-9x B 1.000 1.000 1.000 - 10 1.010 - -
Harbm 2X B2 1.000 1.000 1.000 - 10 1.010 700 -
Morgan Stanley MSIMM 1.000 1.000 986 - - 986 683 -
Harbm 5X B2E 721 800 643 - - 643 566 -
Grosvenor III-X D 1.000 1.000 744 - 7 751 - (256)
Heatm Mezzanine I-07 C 500 500 423 - 4 427 - (76)

7.926 6.598 263 32 6.893 2.639 (332)

23.026 21.294 442 44 21.780 2.639 (332)

2009

  



BANCO EFISA, S.A. 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Montantes em milhares de Euros – mEuros, excepto quando expressamente indicado) 

Em 2008, o Banco efectuou a reclassificação de papel comercial e de Veículos de Investimento Estruturado da rubrica 
de “Activos financeiros disponíveis para venda” para “Crédito a clientes”, ao abrigo das alterações ocorridas na Norma 
IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração.  Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o valor 
contabilístico dos títulos reclassificados para esta rubrica, excluindo a provisão para riscos gerais de crédito, ascende a 
9.142 mEuros e 13.719 mEuros, respectivamente, conforme detalhe abaixo: 

2010 2009
Papel comercial 
 Cruz & Ca 1.934  2.750 
 Mar Capital 1.900  2.000 
 Cima S.A. 1.790  1.750 
 Inapa  1.374  1.875 
 I’M SGPS, S.A. 1.500 1.512 
    -------- ---------
    9.142  9.887 
    -------- --------- 
Veículos de investimento estruturados 
 Harbm 2X B2  -  1.010 
 Harbm 6X B2  -  1.000 
 Grosvenor III-X D -  751 
 Harbm 5X B2E  -  643 
 Heatm Mezzanine I-07 C -  428 
    --- --------- 
    -  3.832 
    ------- --------- 
    9.142  13.719 
    ==== ===== 

 Em 31 de Dezembro de 2008, o valor contabilístico dos títulos referidos acima ascendia a 14.121 mEuros. 

 No âmbito das operações descritas em maior detalhe na Nota 1.1, o Banco alienou em Dezembro de 2010 a totalidade 
dos títulos registados na rubrica “Crédito a clientes – Veículos de investimento estruturados” à Parups. 

 Em 31 de Dezembro de 2009, o Banco detinha títulos registados nesta rubrica e dados em garantia cujo valor nominal 
ascendia a 1.329 mEuros. 

9. DERIVADOS

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o montante nocional e o valor contabilístico destas operações apresentam a 
seguinte desagregação: 

2010 2009
Valor contabilístico

Activos Passivos Activos Passivos
Montante detidos para detidos para Montante detidos para detidos para 
nocional (1) negociação negociação nocional (1) negociação negociação

(Nota 5) (Nota 5)
Operações cambiais a prazo

Forwards cambiais 40 1 (1) 346 5 (7)

Swaps
Interest rate swaps 8.360 1.100 (1.099) 8.792 1.042 (1.043)

Swaps cambiais 14.070 - - 7.202 - -

22.470 1.101 (1.100) 16.340 1.047 (1.050)

Valor contabilístico

(1) O montante nocional corresponde ao montante nocional da compra. 

                                                                                27 
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 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é a 
seguinte:

2010
> 3 meses > 6 meses > 1ano

<= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos Total

Operações cambiais a prazo
Forwards cambiais

Compras 14 15 11 - - 40
Vendas 15 15 11 - - 41

Swaps
Interest rate swaps 

Compras - - - - 8.360 8.360
Vendas - - - - 8.360 8.360

Swaps cambiais
Compras 14.070 - - - - 14.070
Vendas 14.072 - - - - 14.072

28.171 15 22 - 16.720 44.943
�

2009
> 3 meses > 6 meses > 1ano

<= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos Total

Operações cambiais a prazo
Forwards cambiais

Compras - - 346 - - 346
Vendas - 347 - - - 347

Swaps
Interest rate swaps 

Compras - - - - 8.792 8.792
Vendas - - - - 8.792 8.792

Swaps cambiais
Compras 7.202 - - - - 7.202
Vendas 7.200 - - - - 7.200

14.402 347 346 - 17.584 32.679
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10. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

 O movimento ocorrido nas rubricas de “Outros activos tangíveis” durante os exercícios de 2010 e 
2009 foi o seguinte: 

2010
Saldo em 31.12.2009

Amortiza- Vendas e Valor líquido
Valor Amortizações ções do abates em
bruto acumuladas Adições exercício líquidos 31.12.2010

Imóveis em uso

Imóveis de serviço próprio 45 (15) - (2) - 28

Despesas em imóveis arrendados 215 (215) - - - -

Equipamento - -

Mobiliário e material de escritório 590 (469) - (40) - 81

Máquinas e ferramentas 247 (240) - (2) - 5

Equipamento informático 1.390 (1.389) - - - 1

Instalações interiores 19 (17) - (1) - 1

Material de transporte 761 (670) - (61) - 30

Equipamento de segurança 10 (10) - - - -

Outro equipamento 48 (47) - - - 1

Activos em locação financeira

Equipamento 1.888 (1.885) - (3) - -

Outros activos tangíveis 110 - - - - 110
5.323 (4.957) - (109) - 257

2009
Saldo em 31.12.2008

Amortiza- Vendas e Valor líquido
Valor Amortizações ções do abates em
bruto acumuladas Adições exercício líquidos 31.12.2009

Imóveis em uso
Imóveis de serviço próprio 45 (14) - (1) - 30
Despesas em imóveis arrendados 215 (215) - - - -

Equipamento -
Mobiliário e material de escritório 592 (429) - (40) (2) 121
Máquinas e ferramentas 244 (238) 3 (2) - 7
Equipamento informático 1.390 (1.388) - (2) - -
Instalações interiores 19 (16) - (1) - 2
Material de transporte 761 (587) - (83) - 91
Equipamento de segurança 10 (10) - - - -
Outro equipamento 47 (47) - - - -

Activos em locação financeira
Equipamento 1.907 (1.884) - (18) - 5

Outros activos tangíveis 148 (38) - - - 110
5.378 (4.866) 3 (147) (2) 366

11. ACTIVOS INTANGÍVEIS

O movimento ocorrido nas rubricas de “Activos intangíveis” durante os exercícios de 2010 e 2009 foi 
o seguinte:  

2010

Saldo em 31.12.2009 Saldo em 31.12.2010
Valor Amortizações Amortizações Valor Amortizações Valor 
bruto acumuladas Adições do exercício bruto acumuladas líquido

Sistemas de tratamento
    automático de dados (Software) 1.263 (1.260) - (3) 1.263 (1.263) -
Outros activos intangíveis 45 (45) - - 45 (45) -
Activos intangíveis em curso - - - - - - -

1.308 (1.305) - (3) 1.308 (1.308) -
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2009

Valor Amortizações Amortizações Valor Amortizações Valor 
bruto acumuladas Adições do exercício bruto acumuladas líquido

Sistemas de tratamento
    automático de dados (Software) 1.263 (1.257) - (3) 1.263 (1.260) 3
Outros activos intangíveis 45 (43) - (2) 45 (45) -
Activos intangíveis em curso - - - - - -

1.308 (1.300) - (5) 1.308 (1.305) 3

Saldo em 31.12.2008 Saldo em 31.12.2009

12. INVESTIMENTOS EM FILIAIS, ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo desta rubrica apresenta a seguinte composição: 
2010

Participação Critério Custo de Valor de Valor 
efectiva (%) valorimétrico aquisição balanço bruto Imparidade líquido

(Nota 17)
No país

BPN Serviços ACE 8,30 Custo histórico 8 8 - 8
Nearent 20,00 Custo histórico 18 18 (18) -
Ergorent 20,00 Custo histórico 5 3 (3) -
Lugab 100,00 Custo histórico 50 1.309 (1.309) -

81 1.338 (1.330) 8
No estrangeiro

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00 Custo histórico 1 75 (75) -
Fenton Ventures & Resources INC 30,00 Custo histórico 2 2 (2) -
Nearent Ibérica 20,00 Custo histórico 6 6 (6) -
Payshope Moçambique S.A.R.L 20,00 Custo histórico 77 75 (75) -

86 158 (158) -

167 1.496 (1.488) 8

2009
Participação Critério Custo de Valor de Valor 
efectiva (%) valorimétrico aquisição balanço bruto Imparidade líquido

(Nota 17)
No país

FCR Banco Efisa 30,00 Justo valor 8.850 8.850 (4.861) 3.989
PR&A-Investimentos SGPS, S.A 26,10 Custo histórico 200 400 - 400
Tecneira Moçambique 60,00 Custo histórico 16 162 (97) 65
BPN Serviços ACE 8,30 Custo histórico 8 8 - 8
Nearent 20,00 Custo histórico 18 18 (18) -
Ergorent 20,00 Custo histórico 5 3 (3) -
Calzeus S.A 89,91 Justo valor 2.825 1.829 (1.829) -
Lugab 100,00 Custo histórico 50 1.309 (1.309) -

11.972 12.579 (8.117) 4.462
No estrangeiro

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00 Custo histórico 1 70 - 70
Locageste, Lda 20,00 Custo histórico 12 12 - 12
Fenton Ventures & Resources INC 30,00 Custo histórico 2 2 - 2
Nearent Ibérica 20,00 Custo histórico 6 6 (6) -
Payshope Moçambique S.A.R.L 20,00 Custo histórico 77 77 (77) -

98 167 (83) 84

12.070 12.746 (8.200) 4.546

  
Conforme referido na Nota 1.1, em Dezembro de 2010 o Banco alienou um conjunto de títulos 
registados nestas rubricas, o que gerou reversões de imparidade no montante de 7.171 mEuros. 

 O movimento na imparidade de "Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos", 
durante os exercícios de 2010 e 2009, é apresentado na Nota 17. 
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13. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

 Os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de Dezembro de 2010 e 
2009 eram os seguintes: 

    2010 2009
      
 Activos por impostos correntes 
 .  Pagamentos por conta 34 4 
 .  Outros 37 37 
     --- --- 
     71 41 
     --- --- 
 Passivos por impostos correntes 
 .  Imposto sobre o rendimento a pagar  ( 6  ) ( 78  ) 
    --- --- 
     65 ( 37  ) 
    == == 

Os custos com impostos sobre lucros registados em resultados, bem como a carga fiscal, medida 
pela relação entre a dotação para impostos sobre lucros e o resultado do exercício antes de 
impostos, podem ser apresentados como se segue: 

      2010  2009

Impostos correntes   64 260 
      ---  ------ 

Total de impostos em resultados     64    260 
      == === 

Resultado antes de impostos   82.543 ( 35.172 ) 
      --------- --------- 

Carga fiscal   0,08% n.a. 
      ===== === 

Não ocorreram movimentos nos passivos por impostos diferidos durante o exercício de 2010. 

O movimento ocorrido nos passivos por impostos diferidos durante o exercício de 2009 foi o seguinte: 

Saldo em Capital Saldo em
31.12.2008 Próprio Resultados 31.12.2009

Valorização de títulos (602) 602 - -Outros
(602) 602 - -

2009
Variação em 

De acordo com o “IAS 12 – Impostos sobre lucros”, os impostos diferidos activos devem ser 
registados até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou prejuízos fiscais. 

O Banco não constituiu impostos diferidos activos, nomeadamente os relativos a prejuízos fiscais 
reportáveis, face às dúvidas existentes quanto à sua recuperabilidade.  Em 31 de Dezembro de 2010, 
de acordo com a declaração fiscal de 2010, os prejuízos fiscais reportáveis ascendem a 104.165 
mEuros, dos quais 51.416 mEuros gerados em 2010. 

As vendas de activos do Banco às sociedades Parvalorem e Parups (sociedades não financeiras 
constituídas pelo BPN), descritas em maior detalhe na Nota 1.1, foram realizadas pelo maior de dois 
valores: custo de aquisição ou valor líquido contabilístico com referência a 30 de Novembro de 2010.  
Neste contexto, o Conselho de Administração entendeu efectuar um ajustamento de preços de 
transferência, para efeitos do apuramento do lucro tributável em sede de IRC do exercício de 2010.   
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A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de imposto nos exercícios de 2010 e 2009 
pode ser demonstrada como segue: 

2010 2009
Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos 82.543 (35.172)

Imposto apurado com base na taxa nominal 28,93% 23.882 26,50% (9.321)

Ajustamento em sede de preços de transferência (27,15%) (22.411) - -
Reversão de provisões tributadas (19,85%) (16.383) - -
Tributação autónoma 0,03% 21 (0,20%) 70
Outros 2,54% 2.100 (0,54%) 190
Imposto diferido activo não reconhecido 15,57% 12.854 (26,50%) 9.321

Imposto registado em resultados 0,08% 64 n.a. 260

  
  
14. OUTROS ACTIVOS

 Esta rubrica tem a seguinte composição:  

    2010 2009
 Devedores diversos 
 .  Outros devedores diversos 2.954 3.335 
 .  Suprimentos 62 7.456 
 Activos recebidos em dação 
 .  Equipamento 15 15 
 .  Imóveis - 5.118 
 .  Outros 118 118 
 Despesas com encargo diferido 131 326 
 Rendimentos a receber 103 196 
 Metais preciosos 4 4 
 Operações activas a regularizar 
 .  Posição cambial 2 185 
 Sector público administrativo - 104 
    -------- -------- 
  3.389 16.855 
    -------- -------- 

 Imparidade para outros activos: 
  Imparidade para suprimentos ( 31  ) ( 2.499  ) 
  Imparidade para saldos devedores ( 2.433  ) ( 1.945  ) 
  Imparidade para activos recebidos em dação de crédito  
  . Equipamentos ( 15  ) ( 15  ) 
  . Outros ( 77  ) ( 112  ) 
    ------- -------- 
    ( 2.556  ) ( 4.571  ) 
    ------- -------- 
    833 12.284 
    === ==== 
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O movimento ocorrido na rubrica “Activos recebidos em dação” durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o 
seguinte: 

Valor Imparidade Imparidade Imparidade Valor Imparidade
bruto acumulada Alienações Transferências reforços reversões bruto acumulada

(Nota 1.1)
Activos recebidos em dação

Imóveis 5.118 (36) (5.118) - - 36 - -
Equipamentos 15 (15) - - - - 15 (15)
Outros 118 (76) - - (1) - 118 (77)

5.251 (127) (5.118) - (1) 36 133 (92)

2010
Saldo em 31.12.2009 Saldo em 31.12.2010

Valor Imparidade Imparidade Imparidade Valor Imparidade
bruto acumulada Adições Transferências reforços Transferências bruto acumulada

Activos recebidos em dação
Imóveis - - - 5.118 - (36) 5.118 (36)
Equipamentos - - - 15 - (15) 15 (15)
Outros - - - 118 - (76) 118 (76)

- - - 5.251 - (127) 5.251 (127)

2009
Saldo em 31.12.2008 Saldo em 31.12.2009

 Em 2009, as transferências correspondem à reclassificação dos bens recebidos em dação em pagamento 
da  rubrica “Activos não correntes detidos para venda” para a rubrica “Outros activos – Activos recebidos 
em dação” . 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica de “Suprimentos” apresenta o seguinte detalhe: 

2010 2009
Valor Valor Valor 
bruto Imparidade líquido líquido

CGM - Compras em Grupo Moçambique 62 (31) 31 57
PayUp Holding                          -                       - - 3.342
Tecneira Moçambique - - - 1.496
Famigeste 2 SGPS,SA                          - - - 44
Outros                          - - - 18

62 (31) 31 4.957

 No âmbito das vendas de activos descritas em maior detalhe na Nota 1.1, foram alienados em 30 de 
Dezembro de 2010 três imóveis registados na rubrica “Outros activos” cujo valor contabilístico líquido 
ascendia a 5.082 mEuros pelo montante de 5.350 mEuros, o que originou uma mais-valia no montante de 
232 mEuros (Nota 26) e a reversão de perdas por imparidade no montante de 36 mEuros. 

 Adicionalmente, no âmbito dessas operações, foram alienados suprimentos cujo valor contabilístico 
líquido ascendia a 1.548 mEuros pelo montante de 4.052 mEuros, o que gerou a reversão de perdas por 
imparidade no montante de 2.504 mEuros (Nota 1.1). 

  
O movimento na imparidade de “Outros activos” durante os exercícios de 2010 e 2009 é apresentado na 
Nota 17. 
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15. RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

     2010 2009
Recursos de instituições de crédito no país 

   Depósitos e outros recursos  96 6.147 
   Empréstimos  113.279 269.489 
   Recursos de muito curto prazo  650 3.000 

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro 
   Depósitos e outros recursos  9 613 
   Empréstimos  6.400 28.805 

Juros a pagar   
   De instituições de crédito no país  440 2.193 
      De instituições de crédito no estrangeiro  1 43 
       ---------- ----------- 
       120.875 310.290 
               ====== ====== 
  

 A rubrica “Recursos de instituições de crédito no país - Empréstimos” em 31 de Dezembro de 2010 e 
2009 refere-se a empréstimos contraídos junto do Banco Português de Negócios, S.A. 

 No âmbito da venda de activos descrita em maior detalhe na Nota 1.1, o Banco Efisa reconheceu 
uma redução da dívida contraída junto do BPN no montante global de 170.219 mEuros. 

  Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais dos “Recursos de outras instituições de 
crédito” apresentam a seguinte estrutura: 

2010 2009

Até três meses 33.451 33.333
De três meses a um ano 85.000 46.918
De 1 a 5 anos - 226.491
Mais de 5 anos 2.424 3.548

120.875 310.290
�

16. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

     2010 2009
 Outros débitos  
  Depósitos à ordem   4.079 4.369 
  Depósitos a prazo   2.878 3.344 
 Outros recursos   
  Cheques e ordens a pagar   55 55 
 Juros a pagar   23 22 
      ------- --------  
       7.035 7.790 
       ==== ==== 
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 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais dos recursos de clientes e outros 
empréstimos apresentam a seguinte estrutura: 

2010 2009

À vista 4.079 4.369
Até três meses 2.896 3.102
De três meses a um ano 60 102
Entre um ano e cinco anos - 217

7.035 7.790

17. PROVISÕES E IMPARIDADE

 O movimento ocorrido nas provisões e na imparidade do Banco durante os exercícios de 2010 e 
2009 foi o seguinte: 

2010

Reversões líquidas Diferenças

Saldo em Reposições de Saldo em

31.12.2009 Reforços e anulações Sub-total Utilizações câmbio Transferências Outros 31.12.2010

Provisões para riscos gerais de crédito 1.895 563 (1.100) (537) - - - - 1.358

Provisões para outros riscos e encargos 4.124 - (447) (447) - - - - 3.677

6.019 563 (1.547) (984) - - - - 5.035

Provisões para crédito a clientes de cobrança duvidosa  (Nota 8) 50.844 14.784 (58.272) (43.488) - - (820) - 6.536

Provisões para crédito vencido (Nota 8) 25.130 44.153 (58.811) (14.658) (478) 40 - - 10.034- -
Provisões para crédito de risco-país (Nota 8) 142 891 (896) (5) - - - - 137-
Imparidade para crédito titulado (Nota 8) 2.639 216 (2.950) (2.734) - - 820 - 725

Provisões de risco-país para aplicações em Instituições de crédito (Nota 7)
30 5 (15) (10) - - - - 20

78.785 60.049 (120.944) (60.895) (478) 40 - - 17.452

Provisões de risco-país para aplicações em títulos (Nota 6) 1.149 458 (1.484) (1.026) - - - - 123

Imparidade de activos financeiros disponiveis para venda (Nota 6) 12.886 97 (7.644) (7.547) (1.553) 424 - (4.054) 156-

Imparidade para aplicações em instituições de crédito (Nota 7) 109 - (109) (109) - - - - -

14.144 555 (9.237) (8.682) (1.553) 424 - (4.054) 279

Imparidade de investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos (Nota 12) 8.200 459 (7.171) (6.712) - - - - 1.488-
Imparidade para outros activos (Nota 14) 4.571 820 (2.896) (2.076) - 61 - - 2.556

12.771 1.279 (10.067) (8.788) - 61 - - 4.044
111.719 62.446 (141.795) (79.349) (2.031) 525 - (4.054) 26.810

2009

Diferenças

Saldo em Reposições de Saldo em

31.12.2008 Reforços e anulações Utilizações câmbio Transferências Outros 31.12.2009

Provisões para riscos gerais de crédito 2.972 763 (1.840) - - - - 1.895

Provisões para outros riscos e encargos 5.972 789 (2.605) - (32) - - 4.124

8.945 1.552 (4.445) - (32) - - 6.019

Provisões para crédito a clientes de cobrança duvidosa  (Nota 8) 37.147 18.106 (1.180) - - (3.225) (4) 50.844- -

Provisões para crédito vencido (Nota 8) 11.561 16.058 (3.540) (2.161) (14) 3.226 - 25.130- -
Provisões para crédito de risco-país (Nota 8) 738 737 (156) - - (1.178) - 142-
Imparidade para crédito titulado (Nota 8) 2.507 683 (551) - - - - 2.639

51.953 35.584 (5.427) (2.161) (14) (1.177) (4) 78.755

Provisões de risco-país para aplicações em títulos (Nota 6) - - - - - 1.149 1.149-
Imparidade de activos financeiros disponiveis para venda (Nota 6) 12.577 1.878 (1.209) - (165) (195) - 12.886

Provisões de risco-país para aplicações em Instituições de crédito (Nota 7)
- - - - - 30 - 30-

Imparidade para aplicações em instituições de crédito (Nota 7) - 109 - - - - - 109

12.577 1.987 (1.209) - (165) 984 - 14.174

-

Imparidade de investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos (Nota 12) 5.636 2.600 - - (36) - - 8.200-

Imparidade para activos não financeiros 127 2 - - - (129) - -

Imparidade para outros activos (Nota 14) 3.535 3.756 (3.042) - - 322 - 4.571

9.297 6.358 (3.042) - (36) 193 - 12.770
82.772 45.481 (14.123) (2.161) (247) - (4) 111.718

 No âmbito da venda de activos descrita em maior detalhe na Nota 1.1, o Banco Efisa reconheceu em 
2010 reversões líquidas de reforços no montante de 78.043 mEuros. 

  
 As utilizações de provisões para crédito a Clientes incluem “write-offs” efectuados durante os 

exercícios de 2010 e 2009.  Em 2010, as utilizações de 1.533 mEuros na rubrica “Activos financeiros 
disponíveis para venda” correspondem ao “write-off” do título “K(2) Corp. (Capital Notes)”. 
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 Em 2010, o montante apresentado na coluna “Outros” na rubrica “Imparidade de activos financeiros 
disponíveis para venda” refere-se à reversão da imparidade para um conjunto de títulos alienados à 
Parups, que foi registada por contrapartida da rubrica “Resultados de activos financeiros disponíveis 
para venda” (Nota 25). 

  
 A rubrica provisões para outros riscos e encargos inclui provisões para contingências fiscais e para 

fazer face a processos judiciais em curso.  
  
  
18. OUTROS PASSIVOS

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

     2010 2009
 Credores 
  Sector público administrativo   414 292 
  Fornecedores de locação financeira   71 59 
  Outros   854 715 
 Encargos a pagar 
  Gastos com pessoal   474 497 
  Outros   182 109 
 Receitas com rendimento diferido   81 71 
 Outras contas de regularização   
  Outras operações cambiais a liquidar   63 61 
      ------- ------- 
       2.139 1.804 
       ==== ==== 
  
19. CAPITAL

 Em resultado da deliberação unânime por escrito do accionista foi realizado em 31 de Março de 2008 
um aumento de capital do Banco no montante de 3.250 mEuros, através da emissão de 650.000 
acções de valor nominal de 5 Euros cada, integralmente realizado em dinheiro.  Na sequência desta 
operação, em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o capital do Banco estava representado por 
5.100.000 acções de valor nominal de 5 Euros cada. 

 Conforme referido na Nota Introdutória, em Novembro de 2008, todas as acções representativas do 
capital social do accionista indirecto (BPN) foram nacionalizadas ao abrigo da Lei nº 62-A/2008, de 
11 de Novembro.   

 Em 30 de Dezembro de 2010, a totalidade das acções representativas do capital do Banco Efisa 
foram adquiridas pela Parparticipadas à BPN Participações Financeiras, SGPS, Lda.  Deste modo, o 
capital social em 31 de Dezembro de 2010 do Banco Efisa passou a ser integralmente detido pela 
Parparticipadas.  
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20. RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS E RESULTADO LÍQUIDO  

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as rubricas de reservas e resultados transitados têm a seguinte 
composição: 

     2010 2009
 Reservas de reavaliação 
 . Reserva de justo valor    ( 583  ) 786 
      ----- ----- 

 Outras reservas e resultados transitados 
 . Reserva legal   1.613 1.613 
 . Outras reservas   680 680 
 . Resultados transitados   ( 111.632  ) ( 76.204 )
      ---------- --------- 
      ( 109.339  ) ( 73.911 ) 
      --------- --------- 
 Resultado líquido do exercício   82.479 ( 35.432 )
      --------- --------- 
      ( 27.443  ) ( 110.129 ) 
      ===== ===== 
  
 A reserva legal só pode ser utilizada para cobrir prejuízos ou para aumentar o capital. A legislação 

portuguesa aplicável ao sector bancário, nomeadamente o artigo 97º do Decreto-Lei nº 298/92, de 31 
de Dezembro, exige que a reserva legal seja anualmente creditada com pelo menos 10% do lucro 
líquido anual, até à concorrência do capital social.  

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a reserva de justo valor apresenta a seguinte composição: 

2010 2009

Activos financeiros disponíveis para venda (Nota 6) (583) 1.118
Crédito a clientes (Nota 8) - (332)

(583) 786
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21. JUROS E RENDIMENTOS E JUROS E ENCARGOS SIMILARES

 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

     2010 2009
 Juros e rendimentos similares

  Juros de disponibilidade em bancos centrais   7 33 
  Juro de disponibilidades em instituições de crédito 
   No estrangeiro   1 27 
  Juros de aplicações em instituições de crédito 
   No estrangeiro   - 234 
   No país   15 2 
  Juros de crédito a clientes 
   Crédito interno   4.964 6.012 
   Crédito ao exterior   1.291 3.754 
   Outros créditos e valores a receber   894 1.010 
  Juros de crédito vencido   462 247 
  Juros de activos financeiros detidos para negociação  
   Swaps   212 236 
   Títulos   - 7 
  Juros de activos financeiros disponíveis para venda   116 390 
  Juros de devedores e outras aplicações   - 108 
  Outros juros e rendimentos similares   141 209 
      ------- --------- 
      8.103 12.269 
   
  Comissões recebidas ao custo amortizado   465 686
      ------- --------- 
      8.568 12.955 
      ==== ===== 
 Juros e encargos similares

  Juros de depósitos 
   De não residentes   13 550 
   De outros residentes   37 79 
  Juros e recursos de instituições de crédito 
   No país   6.478 8.577 
   No estrangeiro   479 930 
  Juros de passivos financeiros de negociação  
   Swaps   212 261 
  Outros juros e encargos similares   335 482 
      ------- --------- 
      7.554 10.879 
      ==== ===== 

22. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

     2010 2009
       

 De activos disponíveis para venda   421 159 
 Investimentos em filiais no país   - 18 
      ---- ----- 
      421 177 
       === === 
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23. RENDIMENTOS E ENCARGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES

 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

     2010 2009
 Rendimentos de serviços e comissões
 Por serviços prestados a terceiros   787 1.049 
 Por garantias prestadas   203 217 
 Por meios de pagamento   31 135 
 Outros   46 199 
      ------- ------- 
      1.067 1.600 
       ==== ==== 
 Encargos com serviços e comissões
 Por serviços prestados por terceiros    20     34 
 Por operações sobre instrumentos financeiros   -  1 
 Outros   137 162 
      ------ ----- 
      157 197 
       === === 
  
 Em 2010 e 2009, a rubrica “Rendimentos de serviços e comissões – Por serviços prestados a 

terceiros”, inclui 590 mEuros e 702 mEuros, respectivamente, relativos à comissão de gestão 
cobrada pelo Banco ao Fundo de Capital de Risco Banco Efisa – Dinamização e Competitividade 
Empresarial.  

24. RESULTADOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE 
RESULTADOS

 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

    2010 2009

 Resultados em activos e passivos financeiros detidos para negociação

  Instrumentos de capital 271 405 
  Instrumentos de dívida - 31 
  Instrumentos derivados  ( 36  ) ( 22  ) 
  Outros títulos 23 - 
     ----- ----- 
     258 414  
     ----- ----- 
 Resultados em activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados

  Instrumentos de dívida      - 50 
  Outros títulos      1.663 ( 149  ) 
     ------- ----- 
     1.663 ( 99  ) 
                                                                                                                            -------     ----- 
     1.921 315 
                                                                                                                                    ==== === 
  
 Em 2010, estas rubricas incluem 2.197 mEuros de mais-valias obtidas na alienação de um conjunto 

de títulos à Parups, conforme descrito em maior detalhe nas Notas 1.1 e 5.  
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25. RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

    2010 2009

 Ganhos em activos financeiros disponíveis para venda

 Instrumentos de capital 3.080 20 
 Unidades de participação 2.023 - 
 Instrumentos de dívida 293 161 
     -------- ----- 
     5.396 181 
     -------- ----- 
 Perdas em activos financeiros disponíveis para venda

 Instrumentos de dívida ( 41  ) ( 52  ) 
       ---- ---- 
     ( 41  ) ( 52  ) 
      ------ ----- 
      5.355 129 
       ==== === 
  
 Em 2010, a rubrica “Ganhos em activos financeiros disponíveis para venda” inclui 5.077 mEuros de 

mais-valias obtidas na alienação de um conjunto de títulos à Parups, conforme descrito em maior 
detalhe nas Notas 1.1 e 6.  Este montante inclui 4.054 mEuros relativos à reversão de imparidade de 
um conjunto de activos alienados à Parups (Notas 1.1 e 17). 

26. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ACTIVOS

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

    2010 2009
    
 Ganhos e perdas na alienação de activos tangíveis 244 20 
 Ganhos e perdas em filiais, associadas e  
  empreendimentos conjuntos - 14 
 Ganhos e perdas na alienação de crédito a clientes ( 53  ) - 
    ---- --- 
    191 34 
    === == 

 Em 2010, a rubrica “Ganhos e perdas na alienação de activos tangíveis” inclui 232 mEuros de mais-
valias obtidas na alienação de um conjunto de imóveis recebidos em dação em pagamento à Parups 
(Notas 1.1 e 14).  
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27. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

    2010 2009

 Outros ganhos de exploração:
 Rendimentos de prestações de serviços diversos 770 1.495 
 Reembolso de despesas 97 268 
 Recuperação de crédito 36 239 
 Outros 34 759 
    ----- -------- 
    937 2.761 
    ----- -------- 

 Outras perdas de exploração:
 Impostos indirectos 364 512 
 Outros custos de exploração 295 389 
 Quotizações e donativos 44 46 
 Contribuições para o FGD e FGCAM 20 17 
 Impostos directos 10 1 
     ----- ------- 
     733 965 
    ----- ------- 
    204 1.796 
    === ==== 

28. CUSTOS COM PESSOAL 

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

    2010 2009

 Remuneração de empregados 3.211 3.276 
 Contribuições para a Segurança Social 723 832 
 Remuneração dos órgãos de gestão e de fiscalização 44 346 
 Outros encargos sociais 15 23 
 Outros custos com o pessoal 285 318 
    ------- ------- 
    4.278 4.795 
    ==== ==== 

 A rubrica “Outros custos com o pessoal” refere-se a despesas que o Banco suporta relativamente a 
seguros de vida, doença e saúde de colaboradores, entre outros. 

 O número médio de empregados durante os exercícios de 2010 e 2009 é de 80 e 90 colaboradores, 
respectivamente. 

 Os membros do Conselho de Administração deixaram de auferir qualquer remuneração pelo 
exercício das suas funções a partir de Novembro de 2009. 
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29. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
    2010 2009

 Com fornecimentos e serviços externos 82 163 
 Com serviços especializados 
  •  Avenças e honorários 265 698 
  •  Informática 85 51 
  •  Judiciais, contencioso e notariado 65 46 
  •  Informações - 2 
  •  Outros serviços especializados 425 899 
 Rendas e alugueres 520 529 
 ACE – Trabalhos especializados 259 333 
 Seguros 155 156 
 Comunicações 140 216 
 Deslocações 105 493 
 Conservação e reparação 21 44 
 Publicidade 10 274 
 Formação de pessoal 1 9 
 Outros serviços 459 610 
    ------- ------- 
    2.592 4.523 
    ==== ==== 
  

Honorários do revisor oficial de contas

Em 2010, os honorários totais do revisor oficial de contas ascendem a 175,5 mEuros, dos quais: 

• revisão legal das contas anuais: 91 mEuros; 
• outros serviços de garantia de fiabilidade: 84,5 mEuros. 
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30. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS

  Os passivos contingentes associados à actividade bancária encontram-se registados em rubricas 
extrapatrimoniais e apresentam o seguinte detalhe: 

    2010 2009
      
 Passivos eventuais

 Garantias e avales prestados 
   Residentes 8.590 12.401 
   Não residentes 1.881 5.921 
 Activos dados em garantia 530 4.389 
 Créditos documentários abertos 
   Residentes 95 633 
   Não residentes - 1.980 
     --------- ---------- 
    11.096 25.324 
 Compromissos

 Compromissos revogáveis 
   Linhas de crédito revogáveis 987 2.974 
   Facilidades de desconto em conta - 2.224 
 Compromissos irrevogáveis 
   Linhas de crédito - 53 
    ----- -------- 
     987 5.251 
 Responsabilidades por prestação de serviços

 Depósito e guarda de valores 37.597 40.184 
 Valores administrados pela instituição 11.641 13.296 
 De cobrança de valores 167 179 
    --------- ---------- 
    49.405 53.659 
    --------- ---------- 
    61.488 84.234 
    ===== ===== 

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Valores administrados pela instituição” corresponde 
ao Fundo de Capital de Risco Banco Efisa – Dinamização e Competitividade Empresarial. 
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31. ENTIDADES RELACIONADAS

 Em 31 de Dezembro de 2010, são consideradas entidades relacionadas do Banco Efisa, o 
accionista do Banco Efisa, Entidades do Grupo BPN, a Direcção Geral do Tesouro e Finanças 
(accionista do BPN), outras entidades do Estado Português, o Fundo de Pensões do BPN e os 
órgãos de gestão do Banco. 

Nome Sede

Accionista do Banco Efisa
Parparticipadas, SGPS, S.A. Portugal

Entidades do Grupo BPN
BPN Participações Financeiras, SGPS, Lda Portugal
ALC Leasing, S.A.R.L. Moçambique
BPN Cayman Ilhas Caimão
BPN IFI, S.A. Cabo Verde
Banco Português de Negócios, S.A. Portugal
BPN Serviços ACE Portugal
Calzeus - Calçado e Acessórios de Moda, S.A. Portugal
CELF, SGPS, S.A. Portugal
Compras em Grupo Moçambique Moçambique
Efisacar - Aluguer e Comércio de Bens Móveis, S.A. Portugal
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. Portugal
Evolution Designs Limited Portugal
Fenton Ventures & Resources Inc. Moçambique
Fundo de Capital de Risco Banco Efisa - Dinamização e Competitividade 
Empresarial Portugal
Locagest - Aluguer e Participações, Lda Portugal
Locagest, S.A. Portugal
Lugab - Gestão e Participações, S.A. Portugal
Martica Overseas Investments, Ltd Portugal
Nea Rent - Aluguer e comércio de equipamentos, S.A. Portugal
Parups, S.A. Portugal
Parvalorem, S.A. Portugal
Pay Up Desenvolvimento de Negócios, S.A. Portugal
Pay Up Holding BV Holanda
Pay Up Holding BV (ex-Dumpfe) Holanda
Pay Up Iberia, S.A. Espanha
Pay Up Polska, S.A. Polónia
Pay Up Romania, S.A. Roménia
Pay Up Servia Sérvia
PR&A - Investimentos, SGPS, S.A. Portugal
Schoolgest, SGPS, S.A. Portugal
Sensorent, S.A. Portugal
Tecneira Mocambique - Tecnologias Energeticas, S.A. Moçambique
Constante - Gestão Imobiliária, S.A. Portugal

Accionista do BPN
Direcção Geral de Tesouro e Finanças Portugal

Fundo de Pensões do BPN

Outras entidades do Estado Português

Membros do Conselho de Administração do BPN e do Banco Efisa
Francisco Manuel Marques Bandeira
Pedro Manuel de Oliveira Cardoso
José Lourenço Soares
Mário Manuel Faria Gaspar
Jorge António Beja Pessoa
Rui Manuel Correia Pedras
Norberto Emílio Sequeira da Rosa
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os principais saldos e transacções com entidades relacionadas 
são os seguintes: 

  

2010 2009

Activo

Disponibilidades em outras instituições de crédito e aplicações em instituições de crédito

Banco Português de Negócios, S.A. 1.990 1.109
1.990 1.109

Participações financeiras

Efisacar - Aluguer e Comércio de Bens Móveis, S.A. 158 227
Compras em Grupo Moçambique 39 3
BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 8 8
Fundo Capital de Risco - Dinamização e Competitividade Empresarial - 3.989
CELF, SGPS, S.A. - 848
African Leasing Company, S.A. - 70
Tecneira Mocambique - Tecnologias Energeticas, S.A. - 65
Schoolgest, SGPS, S.A. - 19
Locagest, S.A. - 12
Fenton Ventures & Resources Inc. - 2

205 5.243

Crédito a clientes

Payup Desenvolvimento de Negócios S.A. 3.966 -
Efisacar - Aluguer e Comércio de Bens Móveis, S.A. 1.881 2.261
Sensorent, S.A. 1.750 4.194
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 712 1.821
Nea Rent - Aluguer e comércio de equipamentos, S.A. 425 593
Payup Holding BV 59 3.814
Nea Rent, S.A. 55 127
Evolution Designs Limited 3 2.870
Martica Overseas Investments, Ltd 3 5.300
Lugab - Gestão e Participações, S.A. - 3.680
Fenton Ventures & Resources Inc. - 512
Tecneira Mocambique - Tecnologias Energeticas, S.A. - 14

8.854 25.186
Outros activos

Compras em Grupo Moçambique 66 -
Payup Holding BV 50 3.292
BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 46 9
Calzeus - Calçado e Acessórios de Moda, S.A. - 255

162 3.556

11.211 35.094

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito, de clientes e outros empréstimos

Banco Português de Negócios, S.A. 113.929 278.576
BPN - IFI,  S.A. 6.400 -
Payup Desenvolvimento de Negócios, S.A,. 60 60
Schoolgest, SGPS, S.A. 7 7
Evolution Designs Limited 4 4
Efisacar - Aluguer e Comércio de Bens Móveis, S.A. 3 3
Sensorent, S.A. 2 2
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 1 1
BPN - Cayman, Limited - 28.805
Martica Overseas Investments, Ltd - 7

120.407 307.465
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2010 2009

Outros passivos

BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 1.188 1.043
BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 204 347
Parvalorem, S.A. 137 -
BPN - Cayman, Limited - 28
BPN - IFI,  S.A. - 4

1.529 1.422

121.936 308.887

Extrapatrimoniais

Garantias recebidas

BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 36.512 -
Tecneira Mocambique - Tecnologias Energeticas, S.A. 385 -
Evolution Designs Limited - 11.397
Martica Overseas Investments, Ltd. - 10.600

36.897 21.997

Garantias prestadas

Payup Romenia, S.A. 1.122 700
Payup Polska, S.A. 691 993
Constante - Gestão Imobiliária, S.A. 200 -
Payup Desenvolvimento de Negócios, S.A. 49 -
Calzeus - Calçado e Acessórios de Moda, S.A. - 318

2.062 2.011

Proveitos

Juros e rendimentos similares

Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 57 195
BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 15 238
Nea Rent - Aluguer e comércio de equipamentos, S.A. 5 4
Tecneira Mocambique - Tecnologias Energeticas, S.A. - 14

77 451

Ganhos em operações financeiras

Parups, S.A. 8.274 -
Banco Português de Negócios, S.A. 530 127

8.804 127

Rendimentos de serviços e comissões

Fundo Capital de Risco - Dinamização e Competitividade Empresarial 590 702
Banco Português de Negócios, S.A. 461 -
African Leasing Company - Leasing - 7

1.051 709

Reversões líquidas de perdas de Imparidade

Parvalorem, S.A. 57.832 -
Parups, S.A. 20.206 -

78.038 -
Outros proveitos de exploração

Fundo Capital de Risco - Dinamização e Competitividade Empresarial - 14
- 14

87.970 1.301
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2010 2009

Custos

Juros e encargos similares

Banco Português de Negócios, S.A. 6.478 7.834
BPN - IFI,  S.A. 479 4
BPN - Cayman, Limited - 914

6.957 8.752

Perdas em operações financeiras

BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 588 390
588 390

Comissões

BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 37 158
37 158

Gastos gerais administrativos

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 718 939
BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 323 324

1.041 1.263
Custos com pessoal

BPN – Banco Português de Negócios, S.A. 160 112
160 112

8.782 10.675
�

32. CONTINGÊNCIAS 

 Em 31 de Dezembro de 2010, existem sobre o Banco Efisa um conjunto de processos judiciais e 
laborais, cuja decisão final por parte dos respectivos tribunais ainda não foi proferida.  O montante 
total reclamado pelos autores das diversas acções judiciais é o seguinte: 

 Processos de natureza judicial  21.596 
 Processos de natureza laboral  398 
     --------- 
     21.994 
     ===== 

 Para a grande maioria dos processos, com base nos pareceres dos advogados internos e externos, 
o Banco considera que a decisão lhe será favorável.  Para fazer face a contingências decorrentes 
dos processos que o Banco considera que a decisão poderá vir a ser desfavorável, o Banco Efisa 
tem registada, em 31 de Dezembro de 2010, uma provisão no montante de 398 mEuros na rubrica 
“Provisões para outros riscos e encargos” (Nota 17). Adicionalmente, o Banco Efisa constituiu 
provisões para contencioso fiscal no montante de 2.943 mEuros. 

33. DIVULGAÇÕES RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCEIROS
  
 A preparação das divulgações relativas a instrumentos financeiros apresenta limitações decorrentes 

de falta de qualidade da informação de base. Neste contexto, as informações apresentadas 
reflectem o esforço desenvolvido pelo Banco face às limitações existentes. 

 Políticas de gestão do risco

Risco de Taxa de Juro 

O risco de taxa de juro pode ser definido como o impacto nos resultados e nos capitais próprios de 
uma variação adversa das taxas de juro de mercado.  O Banco Efisa incorre em risco de taxa de 
juro sempre que, no desenvolvimento da sua actividade, contrata operações com fluxos financeiros 
futuros sensíveis a eventuais variações da taxa de juro. 
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Risco de liquidez 

O risco de liquidez é o risco de uma instituição não possuir recursos suficientes para financiar os 
seus activos ou para honrar os seus compromissos sem incorrer em perdas inaceitáveis. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a liquidez do Banco é assegurada integralmente pelo BPN.  

Risco de mercado 

O risco de mercado é o risco da existência de perdas decorrentes da variação adversa de valor de 
um instrumento financeiro como consequência da variação de factores de risco, nomeadamente 
taxa de juro, taxa de câmbio, spreads de crédito, preços de acções e preços de mercadorias.   

Risco cambial 

 O risco cambial representa o risco de perdas devido a variações nas taxas de câmbio.   

Natureza e extensão dos riscos resultantes de instrumentos financeiros

Risco de liquidez 

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os cash-flows previsionais (não descontados), dos 
instrumentos financeiros, de acordo com a respectiva maturidade contratual, apresentam o seguinte 
detalhe: 

2010
Maturidades contratuais remanescentes

Até Até De 3 meses De 6 meses De 1 a De 3 a De 5 a Mais de
1 mês 3 meses a 6 meses a 1 ano 3 anos 5 anos 10 anos 10 anos Indeterminado Total

Activo:
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 364 - - - - - - - - 364
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.080 - - - - - - - - 1.080

Activos financeiros detidos para negociação e outros activos 
    financeiros ao justo valor através de resultados - - - - - - - - 353 353
Activos financeiros disponíveis para venda - - 517 - - - 46 - 2.233 2.796
Aplicações em instituições de crédito 1.446 - - - - - - - - 1.446
Crédito a clientes (saldo bruto) 19.295 559 6.517 2.888 18.102 38.535 34.840 5.339 17.295 143.370

22.185 559 7.034 2.888 18.102 38.535 34.886 5.339 19.881 149.409

Passivo:
Recursos de outras instituições de crédito 23.451 10.000 45.000 40.000 - - 2.424 - - 120.875
Recursos de clientes e outros empréstimos 6.843 - 132 - 60 - - - - 7.035

30.294 10.000 45.132 40.000 60 - 2.424 - - 127.910

Gap de liquidez (8.109) (9.441) (38.098) (37.112) 18.042 38.535 32.462 5.339 19.881 21.499

2009
Maturidades contratuais remanescentes

Até Até De 3 meses De 6 meses De 1 a De 3 a De 5 a Mais de
1 mês 3 meses a 6 meses a 1 ano 3 anos 5 anos 10 anos 10 anos Indeterminado Total

Activo:
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 194 - - - - - - - - 194
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.574 - - - - - - - - 1.574
Activos financeiros detidos para negociação e outros activos 
    financeiros ao justo valor através de resultados - - - - - - - - 2.754 2.754
Activos financeiros disponíveis para venda - - - - 163 - 2.077 1.945 30.204 34.389
Aplicações em instituições de crédito - - - 62 - - 1.395 - - 1.457
Crédito a clientes (saldo bruto) 29.438 22.221 25.981 9.006 28.431 44.186 30.907 11.912 61.992 264.074

31.205 22.221 25.981 9.068 28.594 44.186 34.379 13.857 94.950 304.441

Passivo:
Recursos de outras instituições de crédito 34.703 - 46.269 - 226.491 - 2.717 - 110 310.290
Recursos de clientes e outros empréstimos 7.451 20 102 157 60 - - - - 7.790

42.154 20 46.371 157 226.551 - 2.717 - 110 318.080

Gap de liquidez (10.949) 22.201 (20.390) 8.911 (197.957) 44.186 31.662 13.857 94.840 (13.639)

 Na elaboração deste mapa não foram incluídos juros projectados nem saldos relativos a derivados, 
dado que o Banco não dispõe desta informação. 
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Risco de taxa de juro  

 Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o desenvolvimento dos instrumentos financeiros com 
exposição a risco de taxa de juro, em função da sua maturidade ou data de refixação, é apresentado 
no quadro seguinte: 

2010
Datas de refixação / Datas de maturidade

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 364 - - - - - - - 364
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.080 - - - - - - - 1.080
Aplicações em instituições de crédito 1.446 - - - - - - - 1.446
Activos financeiros detidos para negociação 

e Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - - - - 353 353
Activos financeiros disponíveis para venda - - - 517 - - 46 2.233 2.796
Crédito a clientes (bruto) 25.020 51.514 29.930 19.108 164 310 29 17.295 143.370

27.910 51.514 29.930 19.625 164 310 75 19.881 149.409

Passivo
Recursos de instituições de crédito e bancos centrais (4.496) (61.379) (55.000) - - - - - (120.875)
Recursos de clientes e outros empréstimos (4.828) (2.014) - (133) - (60) - - (7.035)

(9.324) (63.393) (55.000) (133) - (60) - - (127.910)

Exposição líquida 18.586 (11.879) (25.070) 19.492 164 250 75 19.881 21.499

> 3 Anos Indeterminado Total< = 7 Dias
> 7 Dias 

< = 1 Mês
> 1 Mês 

< = 3 Meses
> 3 Meses 

< = 6 Meses
> 6 Meses 

< = 12 Meses
> 12 Meses 
< = 3 Anos

�
�
�

2009
Datas de refixação / Datas de maturidade

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 194 - - - - - - - 194
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.574 - - - - - - - 1.574
Aplicações em instituições de crédito 1.457 - - - - - - - 1.457
Activos financeiros detidos para negociação 

e Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - - - - 2.754 2.754
Activos financeiros disponíveis para venda - 553 467 3.165 - - - 30.204 34.389
Crédito a clientes (bruto) 30.021 80.952 41.075 40.949 7.930 1.034 121 61.992 264.074

33.246 81.505 41.542 44.114 7.930 1.034 121 94.950 304.442

Passivo
Recursos de instituições de crédito e bancos centrais (8.995) (184.489) (76.806) (40.000) - - - - (310.290)
Recursos de clientes e outros empréstimos (5.197) (2.255) (20) (100) (158) (60) - - (7.790)

(14.192) (186.744) (76.826) (40.100) (158) (60) - - (318.080)

Exposição líquida 19.054 (105.239) (35.284) 4.014 7.772 974 121 94.950 (13.638)

Indeterminado Total< = 7 Dias
> 7 Dias 

< = 1 Mês
> 1 Mês 

< = 3 Meses
> 3 Meses 

< = 6 Meses
> 6 Meses 

< = 12 Meses
> 12 Meses 
< = 3 Anos

> 3 Anos

 A coluna Indeterminado inclui essencialmente crédito vencido e acções.  

 Risco de crédito 

Exposição máxima ao risco de crédito

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de 
instrumento financeiro pode ser resumida como segue: 

   2010 2009
Patrimoniais: 
 Crédito a clientes 125.938 185.319 
 Activos financeiros disponíveis para venda 2.796 34.389 
 Aplicações em instituições de crédito 1.446 1.457 
 Activos financeiros detidos para negociação 1.101 1.878 
 Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.080 1.574 
 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 353 1.923 
    ----------- ---------- 
    132.714 226.540 
    ----------- ---------- 
Extrapatrimoniais: 
 Garantias prestadas e créditos documentários abertos 10.566 20.935 
 Compromissos revogáveis e irrevogáveis 987 5.251 
    ---------- --------- 
    11.552 26.186 
    ----------- ----------- 
    144.266 252.726 
    ====== ====== 
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 Adicionalmente, o Banco dispõe ainda provisões genéricas para riscos gerais de crédito reflectidas 
no passivo e cujo montante em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 ascende a 1.358 mEuros e 1.895 
mEuros, respectivamente (Nota 17). 

O Banco não apresenta a informação sobre a qualidade da sua carteira de crédito, dado que não 
dispõe de informação qualitativa sobre a mesma (nomeadamente rating ou scoring interno). 
Relativamente aos restantes instrumentos financeiros, o Banco apresenta nas várias Notas, o 
respectivo detalhe.  

Justo valor das garantias recebidas de créditos em incumprimento

O Banco não dispõe de informação sistematizada sobre o justo valor das garantias recebidas em 
créditos em situação de incumprimento.�

Crédito reestruturado

Foram consideradas como operações de crédito reestruturado as operações cujas condições foram 
renegociadas em virtude da degradação do risco de crédito (podendo ou não estar em 
incumprimento), após reforço de garantias ou pagamento integral dos juros e outros encargos 
vencidos. 

O Banco não dispõe de informação sistematizada e fiável sobre os créditos reestruturados, neste 
contexto, os créditos reestruturados apresentados correspondem à melhor aproximação possível 
face às limitações existentes na informação de base, pelo que não foi possível identificar a 
totalidade das operações de crédito reestruturadas.  

Neste contexto, os créditos reestruturados que foram identificados pelo Banco com referência a 31 
de Dezembro de 2010 e 2009, face às limitações existentes na informação disponível, foram os 
seguintes: 

Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total

Empresas 20.773 111 20.884 370 13.675 5.436 19.112 7.967
Particulares - - - - 500 - 500 46

20.773 111 20.884 370 14.175 5.436 19.611 8.013

2010

Provisões
Crédito

2009

Crédito
Provisões

Risco de mercado 

O risco de mercado corresponde ao risco de variação do justo valor ou dos “cash-flows” dos 
instrumentos financeiros em função de alterações nos preços de mercado, incluindo os seguintes 
riscos: taxa de juro, cambial e de preço. 
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Risco de taxa de juro – Análise de sensibilidade

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o impacto no justo valor dos instrumentos financeiros 
sensíveis a risco de taxa de juro de deslocações paralelas na curva das taxas de juro de referência 
de 50, 100 e 200 basis points (bp), respectivamente, pode ser demonstrado pelos seguintes 
quadros: 

2010
-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Aplicações em instituições de crédito 1 - - - - (1)
Activos financeiros detidos para negociação 
  e ao justo valor através de resultados - - - - - -
Activos financeiros disponíveis para venda 5 3 1 (1) (3) (5)
Crédito a clientes (saldos brutos) 361 180 90 (90) (180) (361)

Total activo sensível 367 183 91 (91) (183) (367)

Recurso de outras instituições de crédito (301) (150) (75) 75 150 301
Recursos de clientes e outros empréstimos (9) (5) (2) 2 5 9

Total passivo sensível (310) (155) (77) 77 155 310

Total ganho / perda 57 28 14 (14) (28) (57)

2009
-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Aplicações em instituições de crédito 1 - - - - (1)
Activos financeiros disponíveis para venda 29 14 7 (7) (14) (29)
Crédito a clientes (saldos brutos) 656 328 164 (164) (328) (656)

Total activo sensível 686 343 171 (171) (343) (686)

Recurso de outras instituições de crédito (906) (453) (227) 227 453 906
Recursos de clientes e outros empréstimos (12) (6) (3) 3 6 12

Total passivo sensível (918) (459) (230) 230 459 918

Total ganho / perda (232) (116) (58) 58 116 232

No quadro seguinte é apresentado o efeito na margem financeira projectada para os exercícios de 
2010 e 2009, respectivamente, de uma deslocação paralela das curvas de taxas de juro de 50, 100 e 
200 bp que indexam os instrumentos financeiros sensíveis a variações na taxa de juro: 

Projecção Margem Financeira - Exercício de 2011
-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Proveitos  com Juros (2.232) (1.116) (558) 558 1.116 2.232
Custos com Juros 2.306 1.153 576 (576) (1.153) (2.306)

Margem Financeira 74 37 18 (18) (37) (74)
�

Projecção Margem Financeira - Exercício de 2010
-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Proveitos  com Juros (3.269) (1.635) (817) 817 1.635 3.269
Custos com Juros 5.607 2.803 1.402 (1.402) (2.803) (5.607)

Margem Financeira 2.338 1.168 585 (585) (1.168) (2.338)
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Risco cambial

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os instrumentos financeiros apresentam o seguinte detalhe 
por moeda: 

2010

Dólares Libra Outras
Euros Norte-americanos Esterlina Moedas Total

Activo:
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 364 - - - 364
Disponibilidades em outras instituições de crédito 553 371 129 27 1.080
Activos financeiros detidos para negociação 1.101 - - - 1.101
Aplicações em instituições de crédito 1.380 66 - - 1.446
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 344 9 - - 353
Activos financeiros disponíveis para venda 900 1.875 - 21 2.796
Crédito a clientes (saldo bruto) 132.579 10.787 4 - 143.370
Outros activos 686 127 10 10 833

137.907 13.235 143 58 151.343

Passivo:
Recursos de outras instituições de crédito (100.822) (19.897) (155) (1) (120.875)
Recursos de clientes e outros empréstimos (6.796) (233) (6) - (7.035)
Outros passivos (11.786) (1.952) 17 (70) (13.791)

(119.404) (22.082) (144) (71) (141.701)

Derivados (Nocionais):
Swaps cambiais 14.072 14.070 - - 28.142
Forwards cambiais 40 41 - - 81

14.112 14.111 - - 28.223
Exposição líquida 32.615 5.264 (1) (13) 37.865

Moeda

�

2009

Dólares Libra Outras
Euros Norte-americanos Esterlina Moedas Total

Activo:
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 192 1 1 - 194
Disponibilidades em outras instituições de crédito 621 623 304 26 1.574
Aplicações em instituições de crédito - 1.457 - - 1.457
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 438 1.485 - - 1.923
Activos financeiros disponíveis para venda 23.005 11.762 - 93 34.860
Crédito a clientes (saldo bruto) 246.572 17.356 146 - 264.074
Outros activos 12.025 217 13 29 12.284

282.855 32.901 463 148 316.366

Passivo:
Recursos de outras instituições de crédito (269.724) (40.276) (289) - (310.290)
Recursos de clientes e outros empréstimos (7.336) (265) (190) - (7.790)
Outros passivos (1.636) (6) - (162) (1.804)

(278.696) (40.547) (479) (162) (319.884)

Derivados (Nocionais):
Swaps cambiais 7.200 7.202 - - 14.402
Forwards cambiais 346 347 - - 693

7.546 7.549 - - 15.095
Exposição líquida 11.705 (97) (16) (14) 11.577

Moeda
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 Justo valor

 Sempre que possível, o Banco estimou o justo valor utilizando cotações em mercados activos ou 
técnicas de valorização baseadas em dados de mercado para instrumentos com características 
idênticas ou similares aos instrumentos financeiros detidos pelo Banco.  

No entanto, para a generalidade dos instrumentos financeiros do Banco, incluindo nomeadamente 
crédito a clientes, não existe actualmente um mercado activo em Portugal com transacções entre 
contrapartes igualmente conhecedoras e interessadas em efectuar essas transacções.  Desta 
forma, o Banco desenvolveu técnicas de valorização internas para estimar qual poderia ser o justo 
valor desses instrumentos financeiros. 

Na medida em que existe uma diversidade de técnicas de valorização utilizadas, as quais são 
necessariamente subjectivas, e é necessário assumir determinados pressupostos, comparações de 
justo valor entre diferentes instituições financeiras podem não ter significado. 

Adicionalmente, o justo valor dos instrumentos financeiros apresentado nesta secção não 
corresponde ao seu valor de realização num cenário de venda ou de liquidação, não tendo sido 
determinado com esse objectivo.  

Consequentemente, os leitores das demonstrações financeiras do Banco são aconselhados a ter 
estes aspectos em consideração e a ser cautelosos na utilização desta informação, nomeadamente 
para efeitos de avaliação da situação financeira do Banco. 

 Para efeitos de apresentação nesta nota, os instrumentos financeiros são classificados de acordo 
com a seguinte hierarquia, conforme previsto na norma IFRS 7: 

• Nível 1 – cotações em mercado activo 

Esta categoria inclui instrumentos financeiros cotados em Bolsas de Valores.   

• Nível 2 – técnicas de valorização baseadas em dados de mercado 

 Neste nível são considerados os instrumentos financeiros valorizados por recurso a técnicas de 
valorização baseadas em dados de mercado para instrumentos com características idênticas ou 
similares aos instrumentos financeiros detidos pelo Banco ou em modelos internos que utilizam 
maioritariamente dados observáveis no mercado (como por exemplo curvas de taxas de juro ou 
taxas de câmbio).   Este nível inclui ainda os instrumentos financeiros valorizados por recurso a 
preços de compra de terceiros (bids indicativos), baseados em dados observáveis no mercado. 

• Nível 3 – técnicas de valorização utilizando principalmente inputs não baseados em dados 
observáveis em mercado.  Os activos e passivos financeiros são classificados no nível 3 caso se 
entenda que uma proporção significativa do seu valor de balanço resulta de inputs não 
observáveis em mercado, nomeadamente: 

-  obrigações e instrumentos financeiros derivados que são valorizados com recurso a modelos 
internos, não existindo no mercado um consenso geralmente aceite sobre os parâmetros a 
utilizar; e 

- obrigações valorizadas através de bids indicativos divulgados por terceiros, baseados em 
modelos teóricos. 

 De referir que para os instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado, o 
Banco Efisa apura o respectivo justo valor com recurso a técnicas de valorização.  Nesta nota, 
estes instrumentos financeiros são apresentados no nível 3, na medida em que se considera que 
o seu justo valor depende de dados relevantes não observáveis em mercado. 
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A comparação entre o justo valor e o valor de balanço dos principais activos e passivos, em 31 de 
Dezembro de 2010 e 2009, é apresentado como se segue: 
  

2010
Activos e passivos valorizados ao justo valor Activos valorizados

Metodologia de apuramento do justo valor ao custo histórico
Tipo de Valor Cotações em Ténicas de valorização

intrumentos líquido mercado activos Dados de mercado Outros Total Valor
financeiros contabilístico (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) justo valor Diferença contabilístico

Activo:
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 364 - - 364 364 - - 364
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.080 - - 1.080 1.080 - - 1.080
Activos financeiros detidos para negociação 1.101 - 1.101 - 1.101 - - 1.101
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 353 - - 353 353 - - 353
Activos financeiros disponiveis para venda 2.796 563 - - 563 - 2.233 2.796
Aplicações em instituições de crédito 1.446 - - 1.446 1.446 - - 1.446
Crédito a clientes (valores brutos) 110.975 - - 101.134 101.134 (9.841) 32.395 143.370
Activos não correntes detidos para venda 11.652 - - 11.652 11.652 - - 11.652
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 8 - - - - - 8 8

129.775 563 1.101 116.029 117.693 (9.841) 34.636 162.170

Passivo:
Passivos financeiros detidos para negociação 1.100 - 1.100 - 1.100 - - 1.100
Recursos de outras instituições de crédito 120.875 - - 120.875 120.875 - - 120.875
Recursos de clientes e outros empréstimos 7.035 - - 7.035 7.035 - - 7.035

129.009 - 1.100 127.909 129.009 - - 129.009

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidos em reservas de reavaliação (583)
(10.424)

Valor líquido 
contabilístico

�
[Informação sobre o apuramento do justo valor do crédito em 2009]. 

Os principais pressupostos utilizados na elaboração deste mapa foram os seguintes: 

• As rubricas “Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais”, “Disponibilidades em outras 
instituições de crédito” e “Aplicações em instituições de crédito”, dado tratarem-se de 
aplicações à vista ou de muito curto prazo, o Banco considera que o valor contabilístico é 
uma aproximação razoável do seu justo valor;  

• A coluna “Activos valorizados ao custo histórico” no que diz respeito a “Crédito a clientes” 
inclui operações de leasing vincendas, crédito vencido, crédito titulado e juros corridos;  

• Tendo em conta a revisão das condições do financiamento obtido junto do BPN ocorrida em 
12 de Outubro de 2010, o Banco considerou que o valor contabilístico corresponde à melhor 
aproximação do justo valor dos “Recursos de outras instituições de crédito”.  Em 31 de 
Dezembro de 2010 e 2009, tal como referido anteriormente, a única fonte de liquidez é o 
BPN.  Em 31 de Dezembro de 2010, a taxa média destas operações é de 3,27%; e 

• Para a rubrica “Recursos de clientes e outros empréstimos” foi considerado que o valor 
contabilístico constitui a melhor aproximação do justo valor, na medida em que uma parte 
significativa dos depósitos de clientes são à ordem, remunerados a uma taxa de juro de 0%.  
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 Em 31 de Dezembro de 2010, o detalhe do apuramento do justo valor do crédito a clientes 
apresenta-se de seguida: 

2010
Valor de Justo
balanço valor Diferença

Operações com plano financeiro definido 90.682 80.626 (10.056)
Operações sem plano financeiro definido 20.293 20.508 215

110.975 101.134 (9.841)
�

Para cada segmento, foi efectuado o desconto dos “cash-flows” futuros (capital e juros) à taxa de 
juro média para créditos concedidos nos 6 meses anteriores. Para as operações sem plano 
financeiro definido (créditos em conta corrente e descobertos em depósitos à ordem) foi assumido 
um “cash-flow” único futuro na data de vencimento. 

Conforme referido anteriormente, o Banco não concedeu novas operações de crédito, embora 
tenham sido efectuadas reestruturações de algumas operações, o que envolveu, regra geral, a 
revisão do “spread”.  Em 31 de Dezembro de 2010, as taxas médias utilizadas e os segmentos 
considerados com base nas operações que sofreram alterações contratuais nos 6 meses anteriores 
foram os seguintes: 

2010

Segmento # de operações
Capital 

vincendo
Capital 
vencido

Valor de 
balanço

Taxa média 
ponderada por 

montante

Empresa - CC 2 754 - 754 3,6719%

Empresa - Empréstimos 11 15.626 20 15.646 9,1724%

Empresa - Outros 2 2.998 - 2.998 5,1100%

Particular - CC (1) 1.640 1.132 17 1.149 7,8197%

Particular - Empréstimos 1 110 - 110 6,7740%

Particular - Outros (2) - - - - 22,0000%

1.656 20.620 37 20.657
�

(1) Para este segmento foi utilizada a taxa média apurada pelo BPN, na medida em que não 
existiam taxas médias apuradas para o Banco Efisa. 

(2) Para este segmento, foi utilizada a taxa média de Descoberto não autorizado, uma vez que em 
31 de Dezembro 2010, todas as operações deste segmento tinham esta tipologia. 
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RELATÓRIO RELATIVO AO GOVERNO DA SOCIEDADE

         1. Missão, objectivos e políticas da empresa  

O Banco Efisa é um banco de investimento e como tal tem uma pequena estrutura com quadros 
especializados, caracterizando-se a sua acção pela flexibilidade e agilidade de processos que conduzem, 
com os mecanismos já implementados pelo actual Conselho de Administração, a uma rápida, rigorosa e 
eficaz decisão.  

O Banco Efisa estando integrado no “Grupo BPN” adopta como missão os princípios fundamentais que 
presidiram à nacionalização, através da Lei nº 62-A/2008 de 11 de Novembro, de todas as acções 
representativas do capital social do BPN – Banco Português de Negócios S.A..  

A Gestão do Banco, adoptando princípios de bom governo das empresas do sector empresarial do 
Estado, procura acautelar, designadamente, os interesses dos depositantes, os interesses patrimoniais do 
Estado e a defesa dos direitos dos trabalhadores. 

Os objectivos e as políticas definidas para o Banco Efisa concorrem para o cumprimento dos princípios 
fundamentais acima referenciados. 

         2. Regulamentos Internos e Externos a que a Empresa está sujeita 

Do ponto de vista da actividade, o Banco Efisa, rege-se essencialmente pelas normas gerais e especiais 
aplicáveis às instituições de crédito, com destaque para o Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras (RGICSF), o Código dos Valores Mobiliários, as normas regulamentares emitidas 
pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e toda a legislação aplicável 
às sociedades anónimas, designadamente o Código das Sociedades Comerciais. 

O Banco Efisa dispõe de um conjunto de normas internas publicadas na sua rede informática interna, com 
destaque para um sistema de instruções de serviço e manuais de procedimentos para cada uma das 
áreas de negócio, contendo normas que dispõem sobre o funcionamento e o exercício da actividade.  
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         3. Informação sobre transacções relevantes com entidades relacionadas 

São consideradas entidades relacionadas com o Banco Efisa todas as empresas controladas pelo Banco, 
os órgãos de gestão do Banco, o Estado Português, o Banco Português de Negócios (accionista 
indirecto) e outras entidades controladas pelo mesmo accionista. 

Em 31 de Dezembro de 2010, as demonstrações financeiras do Banco Efisa incluem os seguintes saldos 
e transacções com entidades relacionadas: 

Direcção 
Geral do 
Tesouro e 
Finanças

Outras 
entidades 
do Estado 
Português Associadas

Membros do 
Conselho de 
Administração

Activos:

Disponibilidade e Aplicações em instituições de crédito - - 2.113.439,64 -
Títulos e instrumentos Financeiros derivados de negociação - - 157.640,00 -
Crédito a clientes - - 8.954.632,98 -
Outros activos - - 96.491,23 -
Outros activos não correntes detidos para venda - - 11.651.687,24 -

Garantias recebidas - - 36.897.000,00 -

Passivos:
Recursos de IC´s, de clientes e outros empréstimos - - -120.776.223,28 -
Outros passivos - - -13.181.112,11 -

Garantias prestadas - - 2.062.208,22 -

Proveitos:
Juros e rendimentos similares - - -76.851,53 -
Ganhos em operações financeiras - - -3.752.180,39 -
Rendimentos de serviços e comissões - - -1.051.367,71 -
Reversões e recuperações de perdas de Imparidades - - -82.968.937,28 -
Outros proveitos de exploração - - 0,00 -

Custos:
Juros e encargos similares - - 6.957.068,20 -
Perdas em operações finaceiras - - 587.519,00 -
Comissões - - 36.503,84 -
Outros custos de exploração - - 1.200.060,65 -

-151.092.421,30

31.12.2010

          4. Informação sobre outras transacções 

O Banco Efisa adopta procedimentos transparentes relativos à aquisição de bens e serviços, tratando 
com equidade os fornecedores de bens e serviços e adoptando critérios de adjudicação orientados por 
princípios de economia e eficácia. 

Na aquisição de bens e serviços, em 2010, o Banco Efisa consultou diversos fornecedores de forma a 
obter a melhor relação preço qualidade. As propostas apresentadas pelos fornecedores são analisadas 
quer do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da qualidade dos bens e serviços propostos, 
permitindo assim reunir informação que leve à melhor decisão sobre a escolha a tomar. 
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As despesas são autorizadas de acordo com competências delegadas, previstas em normativo próprio.  

Não existem transacções em 2010 que não tenham ocorrido em condições de mercado, tanto quanto é do 
conhecimento do actual Conselho de Administração. 

Os fornecedores mais significativos em termos de fornecimentos e serviços externos em 2010 
são (valores em euros): 

BPN Serviços – ACE 713.777,76 
BPN – Banco Português de Negócios  487.676,00 
Deloitte & Associados, Sroc, S.A. 239.750,00 

          5. Indicação do modelo de governo e identificação de todos os membros dos órgãos sociais 

O modelo de governo do Banco Efisa é composto pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o 
Conselho Fiscal e uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que não é membro do Conselho 
Fiscal. Este modelo societário foi adoptado na Assembleia Geral realizada no dia 13 de Novembro de 
2009, na qual também foram eleitos os actuais membros dos diversos órgãos sociais. 

Os membros dos órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

5.1 A Assembleia Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e os Estatutos lhe atribuam 
competência, competindo-lhe, em especial, deliberar sobre as matérias previstas no artigo 13º, número 2 
dos Estatutos. 

A mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário. 

Actualmente, a composição da mesa da Assembleia Geral é a seguinte: 

Presidente: João Manuel Travassos Dias Garcia 
Vice-Presidente: Joaquim Paulo Taveira de Sousa 
Secretário: José Manuel Ferreira Figueira de Faria. 

5.2 O Conselho de Administração tem as atribuições que lhe são genericamente conferidas por lei e as 
demais atribuições que lhe estão cometidas pelos Estatutos, competindo-lhe, em especial, o exercício dos 
poderes referidos no artigo 15º dos Estatutos. 
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O Conselho de Administração é composto por um mínimo de 3 e um máximo de 11 elementos, sendo um 
deles designado Presidente e outro Vice-Presidente.  

Actualmente, o Conselho de Administração tem a seguinte composição: 
Presidente: Francisco Manuel Marques Bandeira 
Vice-Presidente: Norberto Emílio Sequeira da Rosa 
Vogais: 
Pedro Manuel de Oliveira Cardoso 
Rui Manuel Correia Pedras 
José Lourenço Soares 
Mário Manuel Garcia Faria Gaspar 
Jorge António Beja Pessoa. 

5.3 O Conselho Fiscal tem as atribuições constantes da lei, competindo-lhe, em especial, o exercício dos 
poderes referidos no artigo 22º dos Estatutos. 

O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, dois Vogais efectivos e dois suplentes. 

A 31 de Dezembro de 2010, a composição do Conselho Fiscal era a seguinte: 
Presidente: Hernâni da Costa Loureiro 
Vogais efectivos:  
António José Nascimento Ribeiro 
João Vieira Gomes de Abreu 
Vogais suplentes: 
Fernando Gonçalves dos Santos 
Isabel Maria Almeida Outeiro Garcia Barreto. 

5.4 A sociedade de Revisores Oficiais de Contas tem as atribuições decorrentes da lei, competindo-lhe, 
em especial, os poderes referidos no artigo 22º dos Estatutos. 

Actualmente, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é a sociedade “Deloitte & Associados, 
SROC,S.A.”, representada por José António Mendes Garcia Barata.  

5.5 O Auditor Externo é a sociedade “Deloitte & Associados, SROC, S.A.” 

5.6 Actualmente, existem os seguintes órgãos especializados em que participam membros do Conselho 
de Administração: i) Conselho Delegado de Crédito e ii) Conselho Delegado de Crédito Alargado, com 
competências na área do crédito, definidas em regulamento interno e em deliberação do Conselho de 
Administração;  
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          6. Remunerações dos membros dos Órgãos Sociais  

Esta informação consta de documento anexo ao Relatório. 

          7. Análise de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental 

Encarar a sustentabilidade de uma forma estratégica implica construir sistemas, processos e uma 
estrutura coerente com os objectivos globais do GRUPO BPN. Implica inserir gradualmente a 
sustentabilidade na gestão diária e envolver os colaboradores em todo este processo, com um forte 
envolvimento por parte da Administração. Foi este o caminho que o Grupo BPN iniciou em 2007 e que 
pretende aperfeiçoar e desenvolver. 

Em 2007 o Grupo BPN desenvolveu um conjunto de acções que culminaram na elaboração de uma 
estratégia de sustentabilidade para anos futuros. O objectivo subjacente foi o de incorporar a 
sustentabilidade no modelo de governo do Banco Efisa e outras empresas financeiras do Grupo BPN, 
tendo por base três linhas estratégicas: 

- a gestão do impacto ambiental indirecto através da integração das questões ambientais e 
   sociais no core business; 

- a gestão do impacto ambiental directo através da incorporação das questões ambientais e 
   sociais na gestão operacional; 

- incorporação dos aspectos sociais e ambientais no relacionamento com a comunidade 
  envolvente, praticando a filantropia estratégica.

Todavia, as conhecidas circunstâncias da evolução da actividade e negócios do Banco Efisa, bem como 
as modificações verificadas a nível institucional e a necessidade de racionalização de recursos face à sua 
manifesta escassez, não permitiram desenvolver as iniciativas previstas nem estabelecer os 
compromissos necessários para a concretização do plano nos moldes traçados. 

O Plano de Acção estabelecido carece assim de uma revisão de forma a adequar-se aos novos desafios 
e orientações estratégicas do negócio que vierem a ser definidas para o Banco Efisa. 

Responsabilidade social: 
No que respeita à não discriminação, bem como à promoção da igualdade de oportunidades destaca-se a 
sua salvaguarda por parte do Banco Efisa, o que se ilustra com os dados a seguir apresentados. 
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Banco Efisa - ALGUNS INDICADORES DE CAPITAL HUMANO  

RUBRICA      2008   2009                   2010 
Total de efectivos     95   83                       72   
Taxa de crescimento efectivo    0,00%   -12,6%               -13,3% 
Efectivo médio      95   89                        80 

Regime de contrato 
Com contrato a termo certo     3    0                        0 
Com contrato sem termo (efectivo)   81   79                        72                  
Outros      11     4                        0  

Nível de Habilitações literárias 
Ensino Superior     62  53                         43  
Ensino Secundário    24  18                         20 
Outros        9   12                         9   

Estrutura Etária dos colaboradores 
> 55 anos     16   12                         9 
de 50 a 54 anos       7     9                         9 
de 45 a 49 anos     10    8                         10 
de 40 a 44 anos     12   15                         13 
de 35 a 39 anos    14    8                          8 
de 30 a 34 anos    16   15                          15 
de 25 a 29 anos     17  16                          8 
de 18 a 24 anos      3     0                          0 

Distribuição por sexos 
Masculino     46   37                          30 
Feminino     49   46                          42 

Taxa de Absentismo     3,29%   1,27%                       4,98% 

Participantes nas acções de formação   35  0                               0 
Hs dispendidas em acções de formação  585   0                               0 
Nº de acções de formação    20   0                               0 
Custos com acções de formação    6.114,00 €  0,00 €                       0,00€ 

Distribuição por Actividade 
Área Comercial     24   11                             8 
Serviços centrais    71  72                             64 

Distribuição por Função 
Quadros superiores    31   33                             26 
Outros      64   50                             46 
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Destaca-se ainda o seguinte: 
• 100% dos colaboradores pertencem aos quadros efectivos da empresa pelo que existe uma 

grande estabilidade nas relações de trabalho. 

• Mais de 60% dos colaboradores tem formação académica de nível superior e 30% da população 
activa interna tem menos de 40 anos, aspectos que reflectem o bom potencial humano existente 
particularmente no que respeita às habilitações escolares. 

• Por outro lado, existe uma relação equilibrada na distribuição por género, repartido por 42% do 
género masculino e 58% do género feminino. 

• A Taxa de absentismo em 2010 foi de 4,98% em grande parte motivada por licenças de parto. 

• Quanto a formação profissional, face as dificuldades e vicissitudes do negócio e escassez de 
recursos não foi realizado nenhum investimento na formação profissional. 

Como já foi referido, o mencionado contexto da actividade do Banco Efisa no ano de 2010, não permitiu 
avanços na implementação de um conjunto de políticas estruturais, essenciais para o desenvolvimento da
Sustentabilidade Empresarial, abrangendo e integrando várias vertentes como a Política Ambiental, 
Política de Responsabilidade Social,  entre outras. Neste sentido o plano de actividades foi naturalmente 
afectado. 

Na ausência destas políticas, a conjuntura interna em 2010, não permitiu a implementação de medidas 
com significado e impacto. 

- Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável: 

No âmbito da actividade do Banco Efisa, o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável é em 
grande medida, reflectido nos projectos em que participa e que potenciam positivamente a melhoria da 
utilização dos recursos, dos níveis de poluição ou no campo da responsabilidade social, projectos que 
contribuam para o desenvolvimento de regiões desfavorecidas ou subdesenvolvidas ou geradores de 
emprego, entre outros aspectos ambientais ou sociais. 

8. Avaliação sobre o grau de cumprimento dos Princípios de Bom Governo,  
devidamente  fundamentada 

O Banco Efisa tem vindo a tomar todas as medidas no sentido de assegurar o integral cumprimento das 
orientações e princípios de bom governo constantes da Resolução de Conselho de Ministros nº49/2007 
de 28 de Março de 2007, assinalando-se no quadro seguinte os pontos que, ainda, evidenciam lacunas 
na respectiva observância: 
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Avaliação sobre o grau de cumprimento dos Príncipios de Bom Governo, devidamente 
fundamentada 

Princípios Bom 
Governo  

RECOMENDAÇÕES  

Missão, 
Objectivos e 

Princípios Gerais 
de Actuação

- Obrigação de cumprimento, respeito e divulgação, da missão, objectivos 
e políticas, fixados de forma económica, financeira, social e ambientalmente 
eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, visando 
salvaguardar e expandir a sua competitividade, com respeito pelos princípios 
fixados de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e satisfação 
das necessidades da colectividade  
- Obrigação de tratamento com equidade de clientes, fornecedores e 
demais titulares de direitos legítimos, estabelecendo e divulgando 
procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços, 
adoptando critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e 
eficácia, que assegurem a eficiência das transacções realizadas e que garantem 
a igualdade de oportunidades para todos os interessados, devendo divulgar 
anualmente todas as transacções que não tenham ocorrido em condições de 
mercado e a lista dos fornecedores que representem mais de 5% dos 
fornecimentos e serviços externos  

Estruturas de 
Administração e 

Fiscalização

- Emissão de relatório de avaliação de desempenho anual dos gestores 
executivos e de avaliação global das estruturas e mecanismos de governo em 
vigor pela empresa, efectuado pelos membros do órgão de fiscalização 

- Implementação do sistema de controlo, que proteja os investimentos e 
activos da empresa e que abarque todos os riscos relevantes assumidos pela 
empresa  

Divulgação de 
informação 
relevante

- Disponibilizar para divulgação no sítio das empresas do Estado, de forma 
clara, relevante e actualizada, toda a informação antes enunciada, a informação 
financeira histórica e actual da empresa e a identidade e os elementos 
curriculares de todos os membros dos seus órgãos sociais  
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          9. Apresentação do Código de Ética 

O Banco Efisa dispõe de um Código Deontológico, acessível na intranet a todos os colaboradores, que 
reúne os princípios fundamentais pelos quais se deve reger a organização e funcionamento do mesmo, 
assim como um conjunto de regras que devem pautar o comportamento dos seus Colaboradores no 
exercício da sua actividade. 

O Conselho de Administração do Banco Efisa irá deliberar proximamente a aplicação a este Banco do 
Código de Conduta aprovado e divulgado pelo BPN-Banco português de Negócios, S.A., que cumpre o 
disposto no artigo 77º-B do RGICSF. 

  
10. Informação sobre a existência de um sistema de controlo compatível com a  
dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os  
seus activos, o qual deve abarcar todos os riscos relevantes pela Empresa  

A avaliação dos riscos, o seu controlo e os instrumentos e órgãos responsáveis pela sua análise e 
monitorização são uma das preocupações do Banco Efisa, pautando-se toda esta actividade pelos mais 
rigorosos critérios de independência e de ética empresarial. De seguida, descrevem-se de forma sintética 
as metodologias adoptadas para o efeito. 

• Riscos de Mercado 
Compete à Unidade de Riscos de Mercado do BPN o controlo das posições de risco dentro dos limites 
anualmente fixados para o efeito.  

Cabe à Administração definir a estratégia e a política de gestão dos Riscos de Mercado e assegurar que o 
Corpo Directivo tome as medidas necessárias para identificar, monitorar e controlar esses riscos. 

Enquadrado na política de gestão do risco estão estabelecidos pela Administração do Banco limites de 
exposição aos riscos de mercado. 
As metodologias de avaliação e sistemas de monitorização adoptados englobam todos os tipos de risco e 
fontes originadoras (“trading” e “non-trading”) e avaliam de forma consistente o impacto das variações do 
mercado nos resultados.  

Estão consagrados no “Manual de Princípios e Normas de Gestão de Risco para Operações Financeiras” 
que o Banco adoptou, o conjunto dos princípios recomendados pelo Comité de Basileia (BIS). O Banco 
Efisa utiliza ainda um conjunto de modernos e sofisticados instrumentos de medição dos riscos. 
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• Riscos de Liquidez 
O “funding” do Banco Efisa é quase exclusivamente assegurado pelo BPN de acordo com um orçamento 
estabelecido no início do ano e actualizado periodicamente. No sentido de permitir uma actuação eficiente 
e racional nos diversos mercados, compete à Sala de Mercados, de forma centralizada, fazer a gestão da 
liquidez do Banco Efisa.  

O Banco Efisa segue a metodologia determinada pelo Banco de Portugal para a avaliação do risco de 
liquidez considerando indicadores de curto prazo e outros, estruturais, de longo prazo.  

• Riscos de Crédito 
Para a avaliação e decisão da concessão de crédito bancário foi reformulado o anterior e criado um novo 
Regulamento Geral de Crédito, que entrou em vigor em 29 de Dezembro de 2009 e que rege toda a 
actividade nesta área. 

A concessão de crédito é analisada segundo níveis de competência, delegados através da Instrução de 
Serviço que transpõe o Regulamento de Crédito do Banco Efisa, e que vão do Gestor de Conta, 
passando por um Comité de Crédito Alargado, à Administração, a quem são submetidas para análise e 
decisão as operações de maior dimensão. 

As operações submetidas aos respectivos órgãos de decisão são acompanhadas de uma análise de risco 
pela Direcção de Análise de Risco do BPN. 

A decisão das operações de Private Equity é da competência do Conselho de Gestão. 

No âmbito do controlo do risco de crédito, é feito de forma sistemática e a vários níveis, um 
acompanhamento da qualidade da carteira de crédito para prevenir potenciais situações de 
incumprimento. 

A nível operativo, as prioridades de 2010 incluíram a avaliação de mecanismos de aferição do risco de 
crédito, a implementação de vários procedimentos de “Know Your Customwer” e despiste de situações de 
Branqueamento de Capital, de acordo com as mais recentes normas vigentes. 

• Riscos Operacionais 
Está já implementado um sistema de controlo de risco operacional que nos permite aferir diariamente as 
incidências nesta área. A coordenação da função de gestão do risco operacional é assegurada pelo 
Gabinete de Risco Operacional. Esta função inclui a definição dos princípios de funcionamento do 
Sistema de Gestão e Mediação de risco operacional, sua coordenação e supervisão, bem como a 
disponibilização de ferramentas informáticas de suporte ao sistema. 
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• Riscos de Compliance

Foi instituída na estrutura do Banco Efisa a figura do Compliance Officer, que é responsável pelo 
exercício da função de Compliance. Esta função consiste primordialmente na gestão do risco de 
Compliance da Instituição e é independente das áreas operacionais, Middle Office e Comercial, de forma 
a mitigar eventuais conflitos de interesses. 

Cabe ao Gabinete de Compliance do BPN, S.A., exercer uma função de coordenação, acompanhamento 
e apoio à função de Compliance do Banco Efisa, prestando toda a colaboração solicitada neste domínio e 
efectuando um controlo periódico sobre o modo do seu exercício.  

A função de Compliance visa assistir o Banco Efisa no acompanhamento e avaliação da adequação e da 
eficácia das medidas e procedimentos adoptados para detectar qualquer risco de incumprimento das 
obrigações legais e deveres a que a instituição se encontra sujeita e especialmente em matéria de 
prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. 

11. Identificação dos mecanismos adoptados com vista à prevenção de conflitos de     
interesses  

Decorre do ponto 22 da RCM nº 49/2007 que os membros dos órgãos sociais das empresas públicas 
devem: 

• Abster-se de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na 
aprovação de despesas por si realizadas e que no início de cada mandato, e sempre que se justificar, 
devem declarar ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspecção-Geral 
de Finanças, quaisquer participações patrimoniais importantes que detenham na empresa, bem como 
relações relevantes que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou 
quaisquer outros parceiros de negócio, susceptíveis de gerar conflitos de interesse. 

Os membros do Conselho de Administração do Banco Efisa: 

• Cumprem as disposições legais relativas à comunicação de cargos exercidos em acumulação; 

• Respeitam as normas relativas à abstenção de participar na discussão e deliberação de 
determinados assuntos; 

• Respeitam as normas relativas à comunicação de participações e interesses patrimoniais à 
Inspecção-Geral de Finanças. 

Nesta matéria o Banco Efisa cumpre estritamente o disposto nos artigos 85º e 86º do RGICSF. Além 
disso, obedece às regras relativas à declaração de interesses, bem como ao regime de 
incompatibilidades e impedimentos definido no “Estatuto do Gestor Público” (Decreto-Lei nº 71/2007).  


