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1. Introdução 

 
O ano referência do presente relatório, fica necessariamente marcado pela pandemia provocada pelo vírus 

COVID-19, que trouxe desafios novos e surpreendentes à gestão das sociedades e, neste caso, também 

ao Banco Efisa. Efetivamente, foi necessário preparar toda a estrutura do banco para que fosse possível 

corresponder às exigências legais, designadamente, o teletrabalho e condições sanitárias nas instalações 

onde o banco opera e, também, ao regime de moratórias definido pelo Estado para empresas e particulares.  

 

O regime das moratórias, em particular, veio trazer uma nova realidade e dinâmica na gestão dos clientes 

e suas posições de crédito junto do banco. Contudo, a reduzida exposição do banco e o número de clientes 

em causa (o banco teve 9 pedidos de moratória), permitiu o acompanhamento das diversas situações, tendo 

sido feito um acompanhamento caso-a-caso das várias solicitações dos clientes. Desta forma, tal regime 

não importou, até à elaboração do presente relatório, um impacto material negativo na atividade do banco.   

 

Outra situação que marcou o ano referência deste relatório e primeiro trimestre de 2021, foi o novo reporte 

prudencial exigido pelos supervisores Banco de Portugal (BDP) e Comissão de Mercados e Valores 

Mobiliários (CMVM), nomeadamente, os reportes ao abrigo do Aviso 3/2020 e Instrução 18/2020 do BDP e 

do Regulamento 9/2020 da CMVM.  

 

Estes novos reportes prudenciais, exigiram que fosse realizado um trabalho interno de adequação de 

diversas situações no âmbito do Controlo Interno que, ligadas ao esforço que já tinha vindo a ser 

desenvolvido nos últimos anos no sentido de solucionar as falhas e resolver as deficiências identificadas 

anteriormente, permitiram implementar um conjunto de medidas, das quais se destacam:  

(i) foram atribuídas competências e responsabilidades internas na área do reporting prudencial, 

com o intuito de assegurar uma monitorização do trabalho da Neyond – que presta serviços 

de Business Process Outsourcing ao Banco Efisa, associados às áreas contabilísticas, 

financeiras, fiscais e de reporting – nestas matérias, mas, também, capacitar o Banco para 

elaborar e assegurar, com recursos próprios, alguns reportes prudenciais;  

(ii) foram atualizadas e adequadas diversas Instruções de Serviço, em várias áreas, como por 

exemplo, da estrutura funcional e orgânica, Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo e Código de Conduta; 

(iii) foram atualizadas e/ou elaboradas diversas Políticas internas do Banco, como por exemplo, 

a Política de Recuperação de Crédito, Política de Seleção e Designação do ROC, Política de 

Remunerações. 

 

Ainda no contexto das novas exigências de supervisão (Aviso 3/2020 do BDP e Regulamento 9/2020 da 

CMVM), o presente relatório inclui um novo capítulo, exclusivamente dedicado àquele conjunto de 

normativos, que integra um resumo do “Relatório de Autoavaliação da Adequação e Eficácia da Cultura 

Organizacional e dos Sistemas de Governo e de Controlo Interno”, elaborado pelo Conselho Fiscal do 

Banco Efisa – que se encontra na parte IV do capítulo das demonstrações financeiras. 
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Nesse relatório, o Banco Efisa apresenta um conjunto global de 26 deficiências por corrigir, relacionadas 

sobretudo com a necessidade de atualização de normativo interno, monitorização de atividades de 

terceiros, e transposição para normativo interno de algumas atividades realizadas atualmente pelo banco, 

tendo o Conselho de Administração delineado um conjunto de medidas pensadas para corrigir uma grande 

parte dessas deficiências até ao final de 2021, reiterando, desta forma, todo o seu empenho, bem como o 

de todos os seus colaboradores, em continuar a desenvolver todos os esforços necessários para 

ultrapassar as deficiências ainda não encerradas, dentro dos constrangimentos em que a instituição opera 

e em estreita colaboração com as entidades de supervisão. 

 

Em paralelo e não menos importante, o Conselho de Administração continuou a sua missão de certificação 

de que as decisões e a atividade do banco são realizadas não apenas com o intuito de assegurar a boa 

gestão e o cumprimento de normativo imposto pelos supervisores, mas também, assegurando uma gestão 

dentro das circunstâncias permitidas pelo contrato de compra e venda de ações que a acionista única do 

Banco Efisa – a Parparticipadas, SGPS, SA – assinou com a IIB Group Holdings, no dia 2 de maio de 2019. 

Com efeito, a conclusão da transação aguarda ainda a não oposição do Banco Central Europeu (BCE).   

 

A concretização da transação de venda do banco, que se espera que venha a ocorrer durante o ano 2021, 

permitirá ao Banco Efisa ter um novo enquadramento e novas condições para poder desenvolver uma 

atividade normal e com outras perspetivas futuras. 

 

O Conselho de Administração agradece o esforço e dedicação dos seus colaboradores, assim como das 

equipas da Parvalorem que têm assegurado o bom funcionamento de várias áreas operacionais do banco 

e expressa o seu reconhecimento ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas pelo contributo 

prestado no acompanhamento da atividade do Banco Efisa e pela constante cooperação institucional. 

 

O Conselho de Administração 
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2. Estrutura Acionista 

 

O Banco Efisa, S.A., é detido, na totalidade, pela sociedade PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.. 

 

3. Órgãos Sociais do Banco Efisa 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

Presidente – Maria Eugénia Corte Real Beirão Magro Novais dos Reis  

Secretário – Márcia Lopo Cajarabille da Costa Pereira 

 

NOTA: por Deliberação Social Unânime por Escrito de 15 de março de 2021, a Assembleia-Geral do 

Banco Efisa deliberou designar para o triénio 2021 a 2023, os seguintes membros da Mesa da 

Assembleia-Geral:  

Presidente – Bruno Raposo de Castro Henriques  

Secretário – Armando José Fonseca Pinto 

 

Conselho de Administração 

 

Presidente – Sofia Brígida Correia dos Santos Marçal Teixeira Furtado Torres 

Vice-Presidente - Filipe Carlos Mendes de Sousa 

Vogal – Susana Cristina Vaz Velho Larisma 

 

Conselho Fiscal 

 

Vogal – David António Teixeira de Avelar 

Vogal – Miguel Mendes de Barros 

 

Revisor Oficial de Contas 

 

Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., com sede na Avenida da República, Nº 90, 6º 1600-

206 Lisboa, inscrita na OROC sob o n.º 178 e na CMVM sob o n.º 20161480, NIPC 501 776 311, 

Representada por António Filipe Dias da Fonseca Brás, ROC n.º 1661, NIF 199353107. 
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4. Organograma  

Apresentamos de seguida o Organograma do Banco Efisa: 
 
 

 
 
 

A Função de Auditoria Interna do Banco Efisa é da responsabilidade da Direção de Auditoria Interna (DAI) 

da Parvalorem, SA, que é um órgão diretamente dependente do Conselho de Administração comum da 

Parvalorem e Banco Efisa. 

 

A Função de Conformidade foi gradualmente incorporada na estrutura do Banco Efisa (anteriormente era 

assegurada exclusivamente pela Parvalorem), tendo sido criado em 2017 o Gabinete de Conformidade, 

que depende diretamente do Conselho de Administração. 

 

Face à situação muito particular do Banco Efisa, o Banco não dispõe de um responsável pela Função de 

Gestão de Riscos, na medida em que   atendendo à limitada atividade do Banco, e não havendo nova 

produção de crédito, o risco do Banco tem estado muito limitado, sendo controlado pelo Conselho de 

Administração e/ou pelo Comité de Crédito. 

 

Foi criada a figura da Assessoria à Administração em janeiro de 2020, que assumiu as funções de 

coordenação do quotidiano do banco, em articulação direta com o Conselho de Administração. 

 

Adicionalmente, o Banco Efisa subcontrata um conjunto de serviços a terceiros que através de contratos 

de prestação de serviços asseguram as seguintes tarefas: 

 

 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA PARVALOREM, S.A.  

No âmbito do Acordo de Prestação de Serviços celebrado entre o Banco Efisa e a Parvalorem em outubro 

de 2013, há um conjunto de serviços que são prestados pelas equipas da Parvalorem, nomeadamente:   

• Área de Sistemas de Informação e Tecnologias  
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• Área de Organização  

• Área de Aprovisionamento, Logística e Instalações  

• Área de Suporte Operacional  

• Área de Conformidade (Parcialmente)  

• Área de Recursos Humanos  

• Área de Auditoria Interna  

• Área de Assessoria Jurídica  

 

SERVIÇOS DE CONTENCIOSO E APOIO JURIDICO  

Para além das áreas enumeradas no ponto anterior, o Banco Efisa depende também da prestação de 

serviços por terceiros na área de Contencioso. O apoio nestas matérias é prestado por vários advogados 

ao abrigo de contrato de prestação de serviços, em particular com vista ao patrocínio referente a processos 

de Contencioso que são confiados pelo Banco, bem como ao exercício de aconselhamento jurídico. A 

prestação de serviços inclui o acompanhamento jurídico dos processos e representação do Banco em 

vendas judiciais e extrajudiciais e, ainda, nos processos especiais de recuperação de empresas e 

insolvência.   

  

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REPORTING E FISCAIS  

Os serviços profissionais de Business Process Outsourcing (“BPO”), associados às áreas contabilísticas, 

financeiras, fiscais e de reporting, são asseguradas pela empresa NEYOND desde 1/1/2020.  

 

SERVIÇOS DE APOIO FISCAL   

Finalmente, será de referir a prestação de serviços pela empresa FiscalNet, Lda, na assessoria em matérias 

fiscais. 
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5. Enquadramento Macroeconómico 

 

Enquadramento Internacional 
 
O ano de 2020 foi fortemente condicionado pela pandemia COVID-19 que começou na China, mas que 

rapidamente se propagou aos outros continentes.  

 

Os efeitos ao nível económico foram desastrosos, especialmente no segundo trimestre do ano. 

A única grande economia mundial que revelou uma evolução positiva do Produto Interno Bruto (PIB) em 

2020 foi a China com um crescimento de 2,3%. 

 

As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido com vista a um acordo do Brexit foram muito 

complicadas e arrastaram-se ao longo de 2020, culminando num entendimento apenas nos últimos dias do 

prazo (final do ano). 

 

Estes dois fatores, associados ao facto de em novembro ter havido eleições nos EUA, provocaram uma 

grande instabilidade económica e dos mercados financeiros ao longo de 2020 e ajudaram à perda de 

confiança dos agentes económicos, especialmente no segundo trimestre do ano. 

 

O PIB mundial registou uma evolução negativa de 3,3% em 2020, de acordo com os dados do Outlook 

económico do Fundo Monetário Internacional (FMI), contra um crescimento de 2,8% registado em 2019, 

sendo que a performance económica da Zona Euro foi significativamente mais afetada, com uma queda de 

6,6% no PIB. 

 

As economias desenvolvidas caíram 4,7% em 2020 quando em 2019 registaram um crescimento 

económico de 1,6%. 

 

As economias emergentes e em desenvolvimento caíram 2,2% em 2020 contra um crescimento de 3,6% 

em 2019. 

 

A economia dos EUA regrediu 3,5% em 2020, quando em 2019 o PIB tinha crescido 2,2%. 

 

A economia do Reino Unido recuou 9,9% em 2020, quando em 2019 tinha crescido 1,4%. 

 

A economia chinesa cresceu 2,3% em 2020, contra um crescimento do PIB de 6,0% em 2019. O surgimento 

no final de 2019 da epidemia COVID-19 teve impacto negativo na economia chinesa no primeiro trimestre 

do ano, mas recuperou nos trimestres seguintes. 
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Os dados de evolução do PIB em 2019 e 2020 segundo o FMI foram os seguintes: 

 
FMI - World Economic Outlook - Projeções de evolução do PIB (em percentagem) 

 
Rubrica 2019 2020  

PIB mundial 2,8% -3,3% 

  Economias desenvolvidas 1,6% -4,7% 

    EUA 2,2% -3,5% 

    Zona Euro 1,3% -6,6% 

      Alemanha 0,6% -4,9% 

      França 1,5% -8,2% 

      Itália 0,3% -8,9% 

      Espanha 2,0% -11,0% 

    Japão 0,3% -4,8% 

    Reino Unido 1,4% -9,9% 

    Canadá 1,9% -5,4% 
  Economias emergentes e em vias de desenvolvimento 3,6% -2,2% 

    Rússia   1,3% -3,1% 

    China 6,0% 2,3% 

    Índia 4,2% -8,0% 

    Brasil 1,4% -4,1% 

 
 

Os principais fatores de risco que irão condicionar a evolução da economia mundial são a evolução 

pandémica associada ao sucesso do programa de vacinação.  

 

Estes dois fatores serão determinantes numa mais rápida ou mais lenta recuperação da economia mundial.  

 

Os confinamentos no início de 2021 na Europa e em outras zonas do globo e os problemas de produção e 

distribuição de vacinas na Zona Euro e nas economias menos desenvolvidas, irá certamente ter um impacto 

negativo e gerar tensões com as empresas farmacêuticas.  

 

O possível surgimento de novas variantes do vírus também poderá ter efeitos negativos, como aconteceu 

recentemente com as variantes inglesa, sul africana e brasileira. 

  

 

Economia Portuguesa 
 

A economia portuguesa regrediu 7,6% em 2020 contra um crescimento de 2% em 2019. 

 

Os efeitos negativos da pandemia na economia portuguesa foram significativos, especialmente no segundo 

trimestre do ano, quando o país teve um confinamento geral prolongado. 

 

No segundo semestre do ano, a economia conseguiu recuperar, embora bastante mais no terceiro trimestre 

do que no quarto trimestre. 
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Contudo o novo confinamento no início de 2021, irá certamente atrasar a tão desejada recuperação 

económica do país. 

 

Apesar dos apoios decididos pelo governo, a economia não resistiu ao enquadramento pandémico a nível 

mundial e que afetou bastante os principais parceiros económicos do país, com saliência para Espanha, 

cujo PIB deverá ter caído em 2020 cerca de 11%. 

No quadro seguinte, constam as estimativas do Banco de Portugal: 

 

 
Projeções do Banco de Portugal - Taxa de variação anual em 

percentagem  
  Pesos        Boletim Económico 

Rubrica 2019 2019 2020  2021 (p) 

Produto Interno Bruto (PIB) 100 2,5 -7,6 3,9 

Consumo Privado 63,8 2,6 -5,9 3,9 

Consumo Público 16,8 0,7 0,4 4,9 

Formação Bruta de Capital Fixo 18,2 5,4 -1,9 4,4 

Procura Interna 99,6 2,8 -4,6 3,9 

Exportações 43,5 3,9 -18,6 9,2 

Importações 43,2 4,7 -12,0 8,8 

Contributo para o crescimento      

do PIB líquido de importações      

(em p.p.)        

       Procura Interna   1,6 -2,3 2,6 

       Exportações de bens   0,9 -5,2 1,5 

Balança Corrente e de Capital      

(% do PIB)   1,2 0,1 0,5 

Balança de Bens e Serviços      

(% do PIB)   0,7 -1,8 -1,9 

Índice Harmonizado de      

Preços no Consumidor   0,3 -0,1 0,3 
Fonte: Banco de Portugal e INE 
Notas: (p = projetado, p.p. = pontos percentuais. Para cada agregado apresenta-se a projeção 
correspondente ao valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses consideradas.  

 
 

As quebras do consumo privado, do investimento e das exportações estiveram na base da performance 

económica negativa do país. 

 

O desemprego aumentou devido ao aumento do número de insolvências de empresas e dos problemas 

havidos em alguns setores de atividades, mais ligados ao turismo. 
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6. Destaques das Áreas de Negócio e Outras Referências Operacionais 

 

Da atividade desenvolvida pelo Banco Efisa em 2020, nas várias áreas de intervenção, salientamos os 

seguintes factos: 

  

 Direção de Corporate Banking 

 

Dando continuidade aos exercícios económicos dos anos anteriores, a Direção de Corporate Banking 

manteve o foco na gestão corrente da carteira de crédito, com um especial enfoque nas dificuldades 

económico financeiras demonstradas pelos clientes resultado dos efeitos da pandemia Covid-19. 

 

No âmbito da pandemia da doença COVID-19, foi promulgado o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, que veio 

regulamentar a implementação das moratórias de crédito. Para os clientes do Banco Efisa que solicitaram 

a atribuição de moratória para os seus créditos junto do banco, foram analisados todos esses pedidos, 

tendo sido atribuída a moratória desde que cumprissem com os requisitos do Diploma. Todos os processos 

em causa foram apresentados e decididos em sede de Conselho de Crédito do Banco Efisa e aqueles que 

cumpriam com os requisitos legais e que viram os respetivos pedidos de adesão autorizados pelo banco, 

foram contatados por meio de carta comunicando a decisão. O número máximo de Clientes que aderiu à 

moratória atingiu os 9 durante o exercício de 2020, sendo que em janeiro de 2021, esse número reduziu 

para 8, fruto de uma liquidação total antecipada por iniciativa do próprio cliente.  

 

Dando continuidade aos anos anteriores, a área mantém o foco na reorganização de passivos financeiros, 

contribuindo assim para mitigar as dificuldades operacionais e de liquidez das empresas, e para a 

adequação das suas estruturas financeiras à efetiva capacidade de libertação de cash flow, privilegiando a 

recuperação a médio/longo prazo. 

 

Foi dada continuidade ao acompanhamento dos processos em contencioso, no âmbito (i) da recuperação 

de crédito e (ii) de ações judiciais (em ambas as situações como réu e autor); e também foi dada a 

continuidade no acompanhamento de participações financeiras do Banco Efisa. 

 

 

 Direção de Global Markets 

 

Durante o exercício de 2020, a Direção de Global Markets manteve a sua atividade corrente concentrada 

sobretudo na gestão da carteira de crédito e, em particular, nos efeitos que a pandemia Covid-19 provocou 

na qualidade da mesma. Paralelamente, a Direção manteve o acompanhamento dos processos de 

contencioso relacionados com a sua atividade. 

 

A atividade da Direção continua limitada, à semelhança de exercícios anteriores, pelos condicionalismos 

que têm afetado o Banco nos últimos anos e pelo número limitado de efetivos afetos a esta Direção. 
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A Direção manteve-se atenta aos desenvolvimentos nos mercados de Equity Capital Markets e Project & 

Leveraged Finance, nomeadamente às oportunidades que vão surgindo e aos projetos que vêm sendo 

desenvolvidos nestas áreas tanto no mercado doméstico, como no mercado internacional. 

 

A Direção esteve ainda envolvida em alguns processos internos com vista a manter o Banco habilitado a 

exercer a sua atividade e a cumprir com novos normativos legais que têm vindo a entrar em vigor nos 

últimos anos. De entre estes destacam-se a elaboração e revisão de vários normativos do Banco 

relacionados com a atividade da Direção e com a sua carteira de crédito. 

 

 

 Direção de Corporate Finance 

    

A atuação desta Direção centrou-se essencialmente na concretização do objeto dos mandatos em curso. 

Em 2020, foi internalizado um conjunto de tarefas que até à data, eram desenvolvidas pelo Grupo PAR’s 

(reporte prudencial e apoio na articulação e controlo dos trabalhos de contabilidade fornecidos por entidade 

externa). 

O desenvolvimento substancial da atividade desta Direção estará dependente da concretização do 

processo de alienação do Banco Efisa. 

 

Operações Estruturadas/ Debt Capital Markets 

A atividade da área de Operações Estruturadas, mantém-se essencialmente na prestação de serviços de 

assessoria financeira em duas vertentes, i) na atuação do Banco Efisa, na qualidade de Banco Agente, 

junto de sindicatos bancários compostos por investidores internacionais e referente a operações financeiras 

em curso e ii) na prestação de serviços de assessoria financeira, nomeadamente no acompanhamento de 

processos de notação de rating internacional. 

 

Em 2020, foi novamente renovado o mandato de assessoria financeira junto do Banco Efisa, relativo ao 

processo de revisão anual da notação de rating internacional atribuído à EDA – Electricidade dos Açores, 

S.A., por parte da agência de rating Moody’s, cujo serviço tem vindo a ser prestado pelo Banco Efisa 

ininterruptamente desde 2008, o que demonstra a confiança dos clientes do banco nos serviços prestados. 

No que se refere à atividade regular de acompanhamento e gestão on-going das operações, manteve-se a 

prestação de serviços, na qualidade de Banco Agente, relativamente a um conjunto de operações 

sindicadas, colocadas na sua maioria junto de investidores internacionais, cujo valor global ascende a 

aproximadamente EUR 180 milhões. 

 

Relativamente à atividade de titularização de créditos, mantém-se em vigor o mandato atribuído ao Banco 

Efisa no final de 2014, para prestação de serviços de Transaction Manager e Paying Agent no âmbito da 

emissão das obrigações titularizadas “Fénix 1 Asset-Backed Notes due 2037”. 

 

Reporte Prudencial 

Desde o início de 2020 que a Direção assegura um conjunto de tarefas que eram anteriormente 

desenvolvidas pelo Grupo PAR’s, nomeadamente, o reporte prudencial junto do Regulador - Banco de 



 

 
 

14 

Portugal, bem como, apoio à Direção Geral do banco na articulação e controlo dos trabalhos de 

contabilidade até à data fornecidos por uma entidade externa (Neyond).  

 

 

 Direção de Private Equity 

 

No ano de 2020 a atividade da Direção de Private Equity limitou-se, mais uma vez, ao acompanhamento 

de situações pendentes nomeadamente de caráter litigioso, originadas no âmbito da sua atividade passada. 

 

Esta situação é a resultante de, por um lado, esta área de negócio estar impedida de realizar novas 

operações de investimento no capital de empresas de elevado potencial de desenvolvimento e, por outro, 

de, em abril de 2014, ter procedido à liquidação do Fundo de Capital de Risco Banco Efisa – Dinamização 

e Competitividade Empresarial de que o Banco Efisa foi Entidade Gestora. 

 

 

 Retalho e Participadas 

 

A Direção de Retalho e Participadas durante o ano de 2020, tendo em conta que a situação do Banco Efisa 

não sofreu alterações nomeadamente no que concerne à produção de novas operações de crédito a 

clientes, manteve o seu foco nas seguintes atividades: 

▪ Gestão da carteira de contratos de Crédito ao Consumo, Locação Financeira e Aluguer de Longa 

Duração, assegurando o seu controlo operacional em termos de gestão do pré-contencioso e 

ligação com o contencioso externo.  As carteiras de Locação Financeira, Crédito ao Consumo e 

de Aluguer de Longa Duração encontram-se já todas vencidas visto que a maturidade das mesmas 

ocorreu em finais de 2016. Atendendo a que os processos judiciais são muito antigos, o que 

dificulta a vertente da recuperação seja por acordos efetuados ou por intervenção dos Agentes de 

Execução, registou um decréscimo de 38,57% nos valores recuperados face ao ano de 2019;  

▪ Acompanhamento da recuperação de créditos vencidos e processos de acordos judiciais em 

empresa de renting; 

▪ Participação constante no processo de comunicação dos saldos existentes à nova Central de 

Responsabilidades do Banco de Portugal. 

 

 Outras Referências Operacionais 

 

• No exercício de 2020, o quadro de pessoal do Banco foi reduzido em 20%, passando de um total 

de 20 (em 2019) para 16 colaboradores.  

 

• Uma breve nota relativamente ao prestador de serviços associados às áreas contabilísticas, 

financeiras, fiscais e de reporting. Efetivamente, desde 1 de janeiro de 2020 que a prestação 

de serviços nestas áreas é assegurada pela empresa EPIMETHEUS – SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E GESTÃO, S.A. (sob a designação NEYOND), em regime de subcontratação 

por parte da anterior prestadora destes serviços, a PARVALOREM SA. Estas três entidades – 

Banco Efisa, Neyond e Parvalorem – assinaram um contrato tripartido atendendo à impossibilidade 
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da Parvalorem continuar a assegurar tais serviços, fruto de uma reestruturação interna da própria 

Parvalorem, mas também com o objetivo de antecipar e preparar a separação da ligação EFISA-

Parvalorem na expetativa da conclusão do processo de venda do Banco. 

 

 

7. Análise à Situação Económico-Financeira do Banco Efisa 

 

O Ativo Líquido, em 31 de dezembro de 2020, ascendeu a 30,7 milhões de euros, que representa um 

decréscimo de 6,5% em relação a 31 de dezembro de 2019 (onde essa rubrica atingiu os 32,8 milhões de 

euros). Cerca de metade deste valor (16,7 milhões de euros), inclui disponibilidades em dinheiro junto de 

outras Instituições Financeiras, como se poderá verificar pelas Notas Anexas às Demonstrações 

Financeiras (DFs) números 3 e 6. A quase totalidade do remanescente do ativo do Banco inclui crédito a 

clientes, com um valor líquido de 7,5 milhões de euros (Nota 7), e ativos financeiros ao justo valor através 

de resultados, com um valor líquido de 3,9 milhões de euros (Nota 4), respeitante na sua quase totalidade 

à participação na Nexponor SEII (3,3 milhões de euros).   

 

Do lado do passivo, registou-se um ligeiro acréscimo de 4%, atingindo os 2,19 milhões de euros em 31 de 

dezembro de 2020. Este valor inclui 0,37 milhões de euros de Recursos de clientes e outros empréstimos 

(Nota 14), 0,92 milhões de euros de provisões (Nota 15) e 0,89 milhões de euros de Outros passivos (Nota 

16).  

 

Ao nível do Capital Próprio, houve um decréscimo de 7,2% (correspondente a 2,2 milhões de euros) quando 

comparado com o período homologo, atingindo-se assim um valor de 28,5 milhões de euros. Esta 

diminuição tem origem, fundamentalmente, no resultado líquido negativo do exercício 2020, correspondente 

a 2,2 milhões de euros.  

 

Relativamente à Demonstração de Resultados do Banco, a Margem Financeira manteve praticamente os 

níveis do ano anterior, atingindo os 0,41 milhões de euros, mas verificou-se um aumento de 71% do Produto 

Bancário (totalizando os 0,92 milhões de euros), justificado, sobretudo, pela rubrica “Ativos financeiros ao 

justo valor através de resultados” que atingiu os 0,58 milhões de euros (Nota 21) – valor obtido pelo 

montante recebido de 0,57 milhões de euros a título de indemnização do “Madoff Victim Fund”  pelas perdas 

incorridas no fundo “Fairfield Sentry”.   
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Gráfico: Decomposição do “Produto Bancário” – valores em milhares de euros 

 

 

 

 

Ao nível dos custos de estrutura, a rubrica de “Custos com pessoal” continuou a tendência de redução, 

tendo atingindo os 1,3 milhões de euros em 2020 (uma diminuição de 19%) que traduz a diminuição do 

número de colaboradores ao longo do ano. A rúbrica de “Gastos gerais administrativos” manteve-se 

praticamente inalterada nos 0,94 milhões de euros. Contudo, ao nível da rúbrica “Imparidade de ativos 

financeiros ao custo amortizado – crédito a clientes”, houve um agravamento de 0,5 milhões de euros (Nota 

15), fazendo com que o “Resultado antes de impostos” totalizasse os 1,8 milhões de euros e, em sequência 

e depois de deduzida a rúbrica de impostos, o “Resultado líquido do exercício” atingisse os 2,2 milhões de 

euros negativos (um agravamento, ainda assim, de 8,2%, quando comparado com o resultado do ano 

anterior, de 2,02 milhões de euros negativos).  
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I. Demonstrações Financeiras 
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II. Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(expressos em milhares de euros) 

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 O Banco Efisa, S.A. (“Banco Efisa” ou “Banco”) resultou da fusão entre as sociedades “Efisa – 

Engenharia Financeira, S.A.” e “Geoleasing – Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, S.A.” e tem 
como atividade principal a prestação de serviços bancários. 

 
 Em novembro de 2008, todas as ações 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 rutura 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, passando a ser detido pela 
Direção Geral do Tesouro e Finanças. 

 
 Durante o exercício de 2010, o Estado Português, acionista do BPN, aprovou a reprivatização deste 

através do Decreto-Lei n.º 2/2010 de 5 de janeiro, tendo em 9 de dezembro de 2011 celebrado um 
acordo quadro com o Banco BIC Português, S.A. (EuroBIC). 

 
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 ativos relevantes.  

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

 
No âmbito do processo de reprivatização do BPN, foi aprovada pelo Despacho n.º 825/11 – SETF de 
3 de junho de 2011, a aquisição pelo Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e 
Finanças, da totalidade das ações representativas do capital social da Parparticipadas, SGPS, S.A., 
acionista do Banco, operação que se concretizou em fevereiro de 2012. Com a aprovação deste 
despacho, a Parparticipadas passou, durante o exercício de 2012, a integrar o setor Institucional das 
Administrações Públicas, nos termos do código do sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais. 

 
 As participações financeiras detidas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 pelo Banco Efisa em 

empresas associadas são apresentadas na Nota 8. 
 
 Por outro lado, o Banco exerceu as funções de entidade gestora do Fundo de Capital de Risco Banco 

Efisa – Dinamização e Competitividade Empresarial (“Fundo”) (Nota 16) até 10 de abril de 2014, data 
de liquidação do Fundo.  Até á data de elaboração deste relatório, corria um processo judicial que 
envolvia o Fundo, contudo, durante o primeiro semestre de 2021, o processo findou, sem lugar a 
qualquer indeminização reclamada. 

 
 Em 2 de maio de 2019, a Parparticipadas, SGPS, S.A., enquanto acionista único do Banco, celebrou 

um contrato de venda da totalidade das ações representativas do capital do Banco com a IIGROUP 
HOLDINGS WLL, pelo montante de 27.000 m.euros. Nos termos do ponto 5.1 do referido contrato, a 
transação está subordinada à verificação da condição suspensiva de autorização/não oposição do 
Banco Central Europeu à transação, nos termos do artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 1024/2013, de 
15 de outubro de 2013. À data da elaboração do presente relatório, o processo entre comprador e 
supervisor, ainda está em curso. 

 
 As demonstrações financeiras do Banco relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram 

aprovadas pelo Conselho de Administração em 02 de junho de 2020, mas estão pendentes de 
aprovação pela Assembleia Geral. No entanto, o Conselho de Administração do Banco admite que as 
mesmas venham a ser aprovadas sem alterações significativas. 
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2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 2.1. Bases de apresentação 
 
  O Aviso n.º 5/2015 do Banco de Portugal, de 30 de dezembro, define que todas as instituições 

sob sua supervisão devem elaborar as demonstrações financeiras de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), tal como adotadas, em cada momento, por 
Regulamento da União Europeia e respeitando a estrutura conceptual para a preparação e 
apresentação de demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas. Desta forma as 
demonstrações financeiras do Banco foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS) adotadas pela União Europeia. 

 
  As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota são consistentes com as utilizadas na 

preparação das demonstrações financeiras do exercício anterior. 
   
  As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas no pressuposto da continuidade 

das operações, com base nos livros e registos contabilísticos preparados e mantidos de acordo 
com os princípios previstos na IAS 1 – Apresentação das demonstrações financeiras. 

 
 2.2. Normas, interpretações, emendas e revisões que entraram em vigor no exercício 
 

Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram adotadas pela União 
Europeia as seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória 
ao exercício económico iniciado em 1 de janeiro de 2020: 
 

− Estrutura conceptual ‘Alterações na referência a outras IFRS’. Como resultado da 
publicação da nova Estrutura Conceptual, o IASB introduziu alterações no texto de 
várias normas e interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 
8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de forma 
a clarificar a aplicação das novas definições de ativo / passivo e de gasto / rendimento, 
além de algumas das características da informação financeira. Essas alterações são 
de aplicação retrospetiva, exceto se impraticáveis.  
 

− IAS 1 e IAS 8 (alteração), ‘Definição de material’. Esta alteração introduz uma 
modificação ao conceito de “material” e clarifica que a menção a informações pouco 
claras refere-se a situações cujo efeito é similar a omitir ou distorcer tais informações, 
devendo a entidade avaliar a materialidade considerando as demonstrações 
financeiras como um todo. São ainda efetuadas clarificações quanto ao significado de 
“principais utilizadores das demonstrações financeiras”, sendo estes definidos como 
‘atuais e futuros investidores, financiadores e credores’ que dependem das 
demonstrações financeiras para obterem uma parte significativa da informação de que 
necessitam.  
 

− IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 (alteração), 'Reforma das taxas de juro de referência – fase 
1'. Estas alterações fazem parte da primeira fase do projeto ‘IBOR reform’ do IASB e 
permitem isenções relacionadas com a reforma do benchmark para as taxas de juro 
de referência. As isenções referem-se à contabilidade de cobertura, em termos de: i) 
componentes de risco; ii) requisito 'altamente provável'; iii) avaliação prospetiva; iv) 
teste de eficácia retrospetivo (para adotantes da IAS 39); e v) reciclagem da reserva 
de cobertura de fluxo de caixa, e têm como objetivo que a reforma das taxas de juro 
de referência não determine a cessação da contabilidade de cobertura. No entanto, 
qualquer ineficácia de cobertura apurada deve continuar a ser reconhecida na 
demonstração dos resultados.  
 

− IFRS 3 (alteração), ‘Definição de negócio’. Esta alteração constitui uma revisão à 
definição de negócio para efeitos de contabilização de concentrações 
de atividades empresariais. A nova definição exige que uma aquisição inclua 
um input e um processo substancial que conjuntamente gerem outputs. 
Os outputs passam a ser definidos como bens e serviços que sejam prestados a 
clientes, que gerem rendimentos de investimentos financeiros e outros rendimentos, 
excluindo os retornos sob a forma de reduções de custos e outros benefícios 
económicos para os acionistas. Passam a ser permitidos ‘testes de concentração’ 
para determinar se uma transação se refere à aquisição de um ativo ou de um 
negócio.  
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Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras do Banco no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, decorrente da adoção das normas, interpretações, 
emendas e revisões acima referidas. 

 
 2.3. Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros 
 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em 
exercícios económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações 
financeiras, adotadas pela União Europeia: 
 

− IFRS 16 (alteração), “Locações - Bonificações de rendas relacionadas com a COVID-
19” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de junho de 2020). Esta 
alteração introduz um expediente prático para os locatários (mas não para os 
locadores), que os isenta de avaliar se as bonificações atribuídas pelos locadores no 
âmbito da COVID-19, qualificam como “modificações” quando estejam cumpridos 
cumulativamente três critérios: i) a alteração nos pagamentos de locação resulta numa 
retribuição revista para a locação que é substancialmente igual, ou inferior, à 
retribuição imediatamente anterior à alteração; ii) qualquer redução dos pagamentos 
de locação apenas afeta pagamentos devidos em, ou até 30 de junho de 2021; e iii) 
não existem alterações significativas a outros termos e condições da locação. Os 
locatários que optem pela aplicação desta isenção, contabilizam a alteração aos 
pagamentos das rendas, como rendas variáveis de locação no(s) período(s) no(s) 
qual(ais) o evento ou condição que aciona a redução de pagamento ocorre. Esta 
alteração é aplicada retrospetivamente com os impactos refletidos como um 
ajustamento nos resultados transitados (ou noutra componente de capital próprio, 
conforme apropriado) no início do período de relato anual em que o locatário aplica a 
alteração pela primeira vez.  
 

− IFRS 4 (alteração), ‘Contratos de seguro – diferimento da aplicação da IFRS 9’ (a 
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de junho de 2021). Esta alteração 
refere-se às consequências contabilísticas temporárias que resultam da diferença 
entre a data de entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e da futura 
IFRS 17 – Contratos de Seguro. Em especial, a alteração efetuada à IFRS 4 adia até 
2023 a data de expiração da isenção temporária da aplicação da IFRS 9 a fim de 
alinhar a data efetiva desta última com a da nova IFRS 17.  
 

− IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (alterações) 'Reforma das taxas de juro de 
referência - fase 2' (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro 
de 2021). Estas alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de uma 
taxa de juro de referência, incluindo a substituição de uma taxa de juro de referência 
por outra alternativa, permitindo a adoção de isenções como: i) alterações na 
designação e documentação de cobertura; ii) valores acumulados na reserva de 
cobertura de fluxo de caixa; iii) avaliação retrospetiva da eficácia de uma relação de 
cobertura no âmbito da IAS 39; iv) alterações nas relações de cobertura para grupos 
de itens; v) presunção de que uma taxa de referência alternativa, designada como 
uma componente de risco não especificada contratualmente, é identificável 
separadamente e qualifica como um risco coberto; e vi) atualizar a taxa de juro efetiva, 
sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos financeiros mensurados ao 
custo amortizado com variações nos fluxos de caixa contratuais em consequência da 
reforma da IBOR, incluindo locações que são indexadas a uma IBOR.  

 
Estas normas apesar de endossadas pela União Europeia, não foram adotadas pelo Banco em 
2020, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. O Conselho de Administração 
entende que a aplicação destas normas não terá um impacto materialmente relevante nas 
demonstrações financeiras do Banco. 
 

 2.4. Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não adotadas pela União Europeia 
 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em 
exercícios económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas demonstrações 
financeiras, endossadas pela União Europeia: 
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− IFRS 3 (alteração) ‘Referências à Estrutura conceptual’ (a aplicar nos exercícios que 
se iniciem em ou após 1 de junho de 2022). Esta alteração atualiza as referências à 
Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não tendo sido introduzidas alterações aos 
requisitos contabilísticos para as concentrações de atividades empresariais. Esta 
alteração também clarifica o tratamento contabilístico a adotar relativamente aos 
passivos e passivos contingentes no âmbito da IAS 37 e IFRIC 21, incorridos 
separadamente versus incluídos numa concentração de atividades empresariais. 
Esta alteração é de aplicação prospetiva. 
 

− IAS 16 (alteração) ‘Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento’ (a 
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Alteração do 
tratamento contabilístico dado à contraprestação obtida com a venda de produtos que 
resultam da produção em fase de teste dos ativos fixos tangíveis, proibindo a sua 
dedução ao custo de aquisição dos ativos. Esta alteração é de aplicação retrospetiva, 
sem reexpressão dos comparativos.  
 

− IAS 37 (alteração) ’Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato’ (a 
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Esta alteração 
especifica que na avaliação sobre se um contrato é ou não oneroso, apenas podem 
ser considerados os gastos diretamente relacionados com o cumprimento do 
contrato, como os custos incrementais relacionados com mão-de-obra direta e 
materiais e a alocação de outros gastos diretamente relacionados como a alocação 
dos gastos de depreciação dos ativos tangíveis utilizados para realizar o contrato. 
Esta alteração deverá ser aplicada aos contratos que, no início do primeiro período 
anual de relato ao qual a alteração é aplicada, ainda incluam obrigações contratuais 
por satisfazer, sem haver lugar à reexpressão do comparativo.  

 

− Melhorias às normas 2018 – 2020 (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 
1 de janeiro de 2022). Este ciclo de melhorias altera os seguintes normativos: IFRS 1, 
IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41.  

 

− IAS 1 (alteração), ‘Apresentação das demonstrações financeiras - classificação de 
passivos’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023). 
Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos correntes 
ou não correntes em função dos direitos que uma entidade tem de diferir o seu 
pagamento, no final de cada período de relato. A classificação dos passivos não 
é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação deverá determinar se um direito 
existe, mas não deverá considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito), ou por 
eventos ocorridos após a data de relato, como seja o incumprimento de um covenant. 
Esta alteração inclui ainda uma nova definição de “liquidação” de um passivo. Esta 
alteração é de aplicação retrospetiva.  

 

− IFRS 17 (nova), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2023). Esta nova norma substitui a IFRS 4 e é aplicável a todas 
as entidades que emitam contratos de seguro, contratos de resseguro e contratos de 
investimento com características de participação discricionária. A IFRS 17 baseia-se 
na mensuração corrente das responsabilidades técnicas, as quais são reavaliadas a 
cada data de relato. A mensuração corrente pode ser efetuada pela aplicação do 
modelo completo (building block approach) ou simplificado 
(premium allocation approach). O modelo completo baseia-se em cenários de fluxos 
de caixa descontados ponderados pela probabilidade de ocorrência e ajustados pelo 
risco, e uma margem de serviço contratual, a qual representa a estimativa do lucro 
futuro do contrato. Alterações subsequentes dos fluxos de caixa estimados são 
ajustados contra a margem de serviço contratual, exceto se esta se tornar negativa. 
A IFRS 17 é de aplicação retrospectiva com algumas isenções na data da transição. 

 
- IFRS 17 (alteração), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em 

ou após 1 de janeiro de 2023). Esta alteração compreende alterações específicas em 
oito áreas da IFRS 17, tais como: i) âmbito; ii) nível de agregação dos contratos de 
seguros; iii) reconhecimento; iv) mensuração; v) modificação e desreconhecimento; 
vi) apresentação da Demonstração da posição financeira; vii) reconhecimento e 
mensuração da Demonstração dos resultados; e viii) divulgações.  Esta alteração 
também inclui clarificações, que têm como objetivo simplificar alguns dos requisitos 
desta norma e agilizar a sua implementação.   
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 2.5. Instrumentos financeiros (IFRS 9) 
 
  Em 1 de janeiro de 2018, o Banco adotou a IFRS 9 Instrumentos Financeiros, a qual substituiu 

a norma IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, que esteve em 
vigor até 31 de dezembro de 2017. O Banco optou por não adotar antecipadamente nenhuma 
das disposições da IFRS 9. 

 
  Conforme permitido pelas disposições transitórias da norma IFRS 9, o Banco tomou a decisão 

de não proceder à reexpressão de períodos anteriores. Todos os ajustamentos aos valores 
contabilísticos dos ativos e passivos financeiros na data de transição foram reconhecidos em 
capitais próprios com referência a 1 de janeiro de 2018.  

 
  Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na demonstração da posição financeira do 

Banco quando, e apenas quando, este se torna uma parte nas disposições contratuais do 
instrumento. 

 
  Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor. Os custos 

de transação que são diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos ou passivos 
financeiros (outros que não os ativos e passivos financeiros mensurados ao justo valor através 
de resultados (FVTPL)) são adicionados ou deduzidos do justo valor dos ativos ou passivos 
financeiros, conforme apropriado, no momento do reconhecimento inicial. Os custos de 
transação atribuíveis diretamente à aquisição dos ativos ou passivos financeiros ao FVTPL são 
reconhecidos imediatamente em resultados. 

 
a)  Ativos financeiros 

 
  o Banco procede no momento do reconhecimento inicial dos seus ativos financeiros à 

respetiva classificação destes instrumentos em função das características dos fluxos de 
caixa contratuais destes ativos e do modelo de negócio utilizado para a gestão dos 
mesmos. A classificação dos ativos financeiros determina a forma como os ativos serão 
subsequentemente mensurados. 

 
  Os ativos financeiros são, no momento do reconhecimento inicial, classificados numa das 

seguintes categorias: 
 

i) Ativos financeiros ao custo amortizado; 
ii) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral; ou, 
iii) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados. 

 
  Avaliação se os fluxos de caixa contratuais correspondem apenas ao reembolso de 

capital e juros (SPPI – Solely Payments of Principal and Interest) 
 
  A avaliação se os fluxos de caixa contratuais correspondem apenas ao reembolso de 

capital e juros é efetuada sempre que os ativos financeiros são originados (e que 
cumprem com os critérios para reconhecimento), tendo por base os seus termos 
contratuais originais.  

 
  Para o âmbito desta avaliação, considera-se capital como o justo valor do ativo financeiro 

no momento do reconhecimento inicial. O montante de capital pode sofrer alterações ao 
longo da vida útil do ativo financeiro (por exemplo, se existirem reembolsos de capital). O 
juro corresponde à remuneração pelo efeito do valor temporal do dinheiro, do risco de 
crédito associado ao montante em dívida durante um determinado período, de outros 
riscos e custos relativos a contratos de empréstimo assim como pode incluir uma margem 
de lucro. A análise SPPI é efetuada na moeda em que o ativo financeiro está denominado. 

 
  Os fluxos de caixa contratuais que correspondem apenas ao reembolso de capital e juros 

são consistentes com um acordo de empréstimo básico. Cláusulas contratuais que 
introduzam exposição a riscos ou volatilidade dos fluxos de caixa contratuais que não 
estejam relacionados com um contrato básico de empréstimo não dão origem a fluxos de 
caixa contratuais que são apenas pagamentos relativos a capital e a juros calculados 
sobre o montante de capital em dívida. 
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  No âmbito da sua avaliação às características dos fluxos de caixa contratuais, e não 
obstante as considerações acima descritas, o Banco tem em particular consideração: 

 
o Se os elementos mais significativos da componente de juros correspondem à 

retribuição pelo valor temporal do dinheiro e pelo risco de crédito; 
 
o Existência de opções de compra (“call”) ou venda (“put”); 
 
o Existência de derivados embutidos; e, 
 
o Existência de desfasamento temporal entre o indexante de taxa de juro do ativo 

financeiro e o prazo de refixação da respetiva taxa. 
 
  Avaliação do Modelo de Negócio 
 
  O Banco avaliou os seus modelos de negócios tendo por base a sua política de 

investimentos e gestão de riscos, numa perspetiva de portfólio.  
 
   a1)  Ativos financeiros ao custo amortizado 
 

   Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao custo 
amortizado” quando são cumpridas cumulativamente as duas condições seguintes: 

 
o O ativo financeiro está inserido num modelo de negócio cujo objetivo é manter 

os ativos financeiros de forma a obter os cash-flows contratuais associados; e, 
 

o Os termos contratuais do ativo financeiro dão lugar, em datas específicas, a 
fluxos de caixa contratuais que respeitam apenas a capital e juros, relativos ao 
montante de capital em dívida. 

 
   Esta categoria inclui as rubricas de aplicações em instituições de crédito e crédito a 

clientes. 
 
   Mensuração subsequente  
 
   Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados ao 

custo amortizado. 
 
   Os juros dos ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos na margem 

financeira na rubrica “Juros e rendimentos similares”. 
 
   As perdas de crédito esperadas são estimadas desde o reconhecimento inicial 

destes ativos financeiros e de acordo com os princípios descritos na alínea f), sendo 
reconhecidas em resultados na rubrica “Imparidade de ativos financeiros ao custo 
amortizado”. 

 
   Os ganhos ou perdas geradas no momento do desreconhecimento de ativos 

financeiros ao custo amortizado são reconhecidos em resultados na rubrica “Ganhos 
/ (perdas) com o desreconhecimento de ativos financeiros ao custo amortizado”. 

 
  a2) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
 

  Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento integral” quando são cumpridas cumulativamente as 
duas condições seguintes: 

 
o O ativo financeiro está inserido num modelo de negócio cujo objetivo é atingido 

não só pela obtenção dos cash-flows contratuais associados, como também pela 
venda dos respetivos ativos; e 

 
o Os termos contratuais do ativo financeiro dão lugar, em datas específicas, a 

fluxos de caixa contratuais que respeitam apenas a capital e juros, relativos ao 
montante de capital em dívida. 
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  Adicionalmente, o Banco pode optar, de forma irrevogável no momento do 
reconhecimento inicial, por classificar um instrumento de capital na categoria de 
“Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral”, desde que o 
mesmo não seja detido para negociação, nem apresente uma retribuição 
contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de atividades 
empresariais à qual se aplica a IFRS 3. Esta alternativa é exercida investimento a 
investimento e são apenas elegíveis os instrumentos financeiros que se enquadram 
no âmbito da definição de instrumentos de capital prevista nas disposições da IFRS 
9 e IAS 32. 

 
  Mensuração subsequente  
 
  Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são 

subsequentemente mensurados ao justo valor.  
 
  As variações no justo valor dos instrumentos de dívida são reconhecidas em outro 

rendimento integral na rubrica “Outro rendimento integral acumulado” e, no momento 
da sua alienação, os respetivos ganhos ou perdas acumuladas nesta rubrica são 
reclassificados para uma rubrica específica de resultados designada “Ganhos ou 
perdas com o desreconhecimento de ativos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral”. 

 
  Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor através de outro 

rendimento integral são reconhecidos na rubrica de “Juros e rendimentos similares”. 
 
  As perdas de crédito esperadas para os instrumentos de dívida são estimadas desde 

o reconhecimento inicial destes ativos financeiros de acordo com os princípios 
descritos na alínea f), sendo reconhecidas em resultados na rubrica “Imparidade de 
ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral”, por 
contrapartida da rubrica de “Outro rendimento integral acumulado”, e não reduzem 
o valor de balanço destes ativos financeiros. 

 
  Os ganhos ou perdas geradas no momento do desreconhecimento de instrumentos 

de dívida são reconhecidos em resultados na rubrica “Ganhos / (perdas) com o 
desreconhecimento de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento 
integral”. 

 
  As variações no justo valor dos instrumentos de capital são reconhecidas em outro 

rendimento integral na rubrica “Outro rendimento integral acumulado”, sendo os 
ganhos ou perdas geradas no momento do desreconhecimento transferidos para 
“Resultados transitados”. Os dividendos são reconhecidos em resultados na rubrica 
“Rendimentos de instrumentos de capital” quando for atribuído o direito ao seu 
recebimento e o montante possa ser mensurado com razoabilidade. 

 
  Não são reconhecidas perdas de crédito esperadas para os instrumentos de capital 

ao justo valor através de outro rendimento integral.  
   

a3)  Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 
 

   Um ativo financeiro é classificado na categoria de “Ativos financeiros ao justo valor 
através de resultados” quando não se qualifica para ser mensurado ao custo 
amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento integral. 

 
   Adicionalmente, e ainda que o ativo financeiro cumpra com os critérios para 

mensuração ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento 
integral, o Banco pode optar por, de forma irrevogável e no momento do 
reconhecimento inicial, designar o ativo financeiro ao justo valor através de 
resultados, desde que tal elimine ou reduza significativamente um accounting 
mismatch, que de outra forma seria originado pela mensuração de ativos ou 
passivos ou pelo reconhecimento de ganhos e perdas sobre os mesmos em 
diferentes bases. 
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   Em 31 de dezembro de 2020, os ativos financeiros classificados nesta rubrica 
correspondem a instrumentos de capital e a unidades de participação em fundos de 
investimento e de capital de risco. 

 
   Mensuração subsequente  

 
   Os ativos financeiros ao justo valor através de resultados são subsequentemente 

mensurados ao justo valor.  
 
   As variações no justo valor destes ativos financeiros, bem como os ganhos ou 

perdas geradas no momento da sua alienação são reconhecidas em resultados na 
rubrica “Resultados em operações financeiras – Ativos financeiros designados ao 
justo valor através de resultados. 

 
   Os juros inerentes aos ativos financeiros e as diferenças entre o custo de aquisição 

e o valor nominal (prémio ou desconto) são reconhecidos em resultados na rubrica 
de “Juros e rendimentos similares”. 

 
   Os rendimentos de títulos de rendimento variável são registados como proveitos na 

rubrica “Rendimentos de instrumentos de capital” quando é estabelecido o direito do 
Banco ao seu recebimento. 

 
  Justo valor 
 
  Conforme acima referido, os ativos financeiros registados nas categorias de “Ativos 

financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral” e “Ativos financeiros ao 
justo valor através de resultados” são valorizados pelo justo valor. 

 
  De acordo com a IFRS 13 entende-se por justo valor o preço que seria recebido pela 

venda de um ativo ou pago para transferir um passivo numa transação efetuada entre 
participantes no mercado à data de mensuração. Na data de contratação ou de início de 
uma operação, o justo valor é geralmente o valor da transação.   

   
 O justo valor de ativos financeiros é determinado com base em: 
 
• Cotação de fecho na data de balanço para instrumentos transacionados em mercados 

ativos;  
 
• Preços (bid-prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira, 

nomeadamente a Bloomberg; 
 
• As unidades de participação são valorizadas ao último valor conhecido e divulgado 

pela respetiva entidade gestora ou, se aplicável, ao último preço do mercado onde se 
encontrarem admitidas à negociação, deduzido de eventuais haircuts de iliquidez. 
   

b)  Reclassificação de ativos e passivos financeiros 
 

Os ativos financeiros devem ser reclassificados sempre que ocorra uma alteração do 
modelo de negócio do respetivo portfólio. Nesta situação, todos os ativos financeiros 
que compõem o portfólio cujo modelo de negócio alterou, devem ser reclassificados, 
sendo que os requisitos de classificação e mensuração relativos à nova categoria são 
aplicados prospectivamente a partir da data da reclassificação, não devendo ser 
reexpressos quaisquer ganhos, perdas ou juros anteriormente reconhecidos.  
 

Não é permitida a reclassificação de passivos financeiros. 

 

c)  Desreconhecimento e modificação de ativos financeiros 
 

  O princípio geral é o de que os ativos financeiros são desreconhecidos do balanço quando 
(i) os direitos contratuais do Banco sobre os respetivos fluxos de caixa do respetivo ativo 
financeiro expiraram, ou (ii) o Banco transferiu substancialmente todos os riscos e 
benefícios associados à sua detenção. 
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  Uma renegociação ou modificação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro 
pode conduzir ao seu desreconhecimento e, ao subsequente reconhecimento de um novo 
ativo financeiro. Nestas circunstâncias, o desreconhecimento implica (i) o reconhecimento 
da perda ou ganho que resulta da diferença entre o custo amortizado do ativo original e o 
valor atual líquido (NPV) do novo ativo financeiro em resultados, (ii) a avaliação se as 
novas características dos fluxos de caixa contratuais correspondem somente a capital e 
juros sobre o montante de capital em dívida, o que pode implicar a reclassificação do ativo 
para uma categoria de mensuração diferente e, (iii) a avaliação, no momento do 
reconhecimento inicial, e desde que não seja classificado na categoria de “ativos 
financeiros ao justo valor através de resultados”, da existência de imparidade no ativo 
originado. Caso o novo ativo financeiro seja originado com imparidade (POCI), é aplicada, 
até à maturidade do contrato, uma probabilidade de default lifetime para o respetivo 
apuramento das perdas de crédito esperadas, sendo determinada a taxa de juro efetiva 
ajustada pelo crédito. 

 
  O Banco considera que uma modificação nos termos contratuais do ativo financeiro 

resulta no seu desreconhecimento e no subsequente reconhecimento de um novo ativo 
financeiro quando a modificação se traduz em pelo menos uma das seguintes condições: 

 
  i) Transferência do risco de crédito do instrumento para outro mutuário acompanhado 

de uma redução muito significativa do spread; ou 
 

  ii) Mudança das características qualitativas, designadamente os fluxos de caixa 
contratuais deixarem de corresponder apenas ao reembolso de capital e juros. 

 
  Caso uma renegociação ou modificação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo 

financeiro não resulte em nenhuma das condições acima descritas, considera-se que se 
está perante um ativo financeiro modificado, isto é, o ativo financeiro não é 
desreconhecido, o que implica (i) o reconhecimento da perda ou ganho que resulta da 
diferença entre o valor bruto contabilístico da operação original e o NPV da nova operação 
em resultados e, (ii) a aplicação dos critérios descritos na nota 2.5 alínea f) para avaliação 
do aumento significativo do risco de crédito. 

 
d)  Política de writte-off 

 
  O Banco reconhece um crédito abatido ao ativo quando não tem expetativas razoáveis 

de recuperar o ativo na sua totalidade. Este registo ocorre após todas as ações 
desenvolvidas pelo Banco se revelarem infrutíferas e estiverem reunidas todas as 
condições para a sua dedutibilidade fiscal. Os créditos abatidos ao ativo são registados 
em contas extrapatrimoniais. 

 
e)  Ativos financeiros adquiridos e/ou originados em imparidade de crédito 

 
  Os ativos financeiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito (POCI) são ativos 

que apresentam evidências objetivas de imparidade de crédito no momento do seu 
reconhecimento inicial. Um ativo está em imparidade de crédito se um ou mais eventos 
tiverem ocorrido com um impacto negativo nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo. 

   
f)  Imparidade 

 
 O Banco reconhece perdas por imparidade para os seguintes instrumentos: 

 
o Crédito concedido a clientes; 
o Garantias e compromissos assumidos; 
o Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito; 

 
As perdas por imparidade apuradas são reconhecidas por contrapartida de resultados 
do exercício. No caso de, em períodos futuros, se verificar uma redução da perda de 
crédito esperada estimada, a imparidade inicialmente registada é igualmente revertida 
por contrapartida de resultados.   
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Classificação dos ativos financeiros por stages 
 
O apuramento das perdas por imparidade resulta da prévia classificação por Stage de 
imparidade de todas as exposições de acordo com seu nível de risco de crédito, 
conforme sintetizado abaixo: 
 
o Stage 1 – Sem alterações significativas no risco de crédito desde o reconhecimento 

inicial; 
 

o Stage 2 – Aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial; 
 
o Stage 3 – Crédito em situações de imparidade (evidência objetiva de imparidade de 

crédito); 
 
O Banco determina as perdas por imparidade para cada operação em função da 
deterioração do risco de crédito observada desde o momento do seu reconhecimento 
inicial. Neste contexto, as operações são classificadas num dos seguintes stages de 
imparidade: 

 
o Stage 1: são classificadas neste stage todas as operações para as quais não existe 

evidência de um aumento significativo do risco de crédito (SICR) desde o seu 
reconhecimento inicial e que não se encontram em situação de default. As perdas por 
imparidade associadas a operações classificadas neste stage correspondem a perdas 
de crédito esperadas que resultem de um evento de default suscetível de ocorrer no 
prazo de 12 meses a contar da data de reporte. 

 
o Stage 2: são classificadas neste stage todas as operações para as quais existe 

evidência de um aumento significativo do risco de crédito (SICR) desde o seu 
reconhecimento inicial (sub-nota “Aumento significativo do risco de crédito (SICR)”), 
mas que não se encontram em situação de default. As perdas por imparidade 
associadas a operações classificadas neste stage correspondem a perdas de crédito 
esperadas, resultantes de eventos de default que poderão ocorrer ao longo do período 
de vida residual esperado das operações (perdas de crédito esperadas “lifetime”). 

 
o Stage 3: são classificadas neste stage todas as operações que se encontrarem em 

situação de default (sub-nota “Definição de default”). As perdas por imparidade 
associadas a operações classificadas neste stage correspondem a perdas de crédito 
esperadas “lifetime”. 

 
Aumento significativo do risco de crédito (SICR) 

 
A avaliação do aumento significativo do risco de crédito (SICR) desde o reconhecimento 
inicial tem por base a observação de pelo menos um dos seguintes critérios qualitativos: 

 

• Devedor com pelo menos um crédito com atraso no pagamento superior a 30 dias; 

• Devedor com pelo menos um crédito em contencioso; 

• Devedor com pelo menos 1 crédito reestruturado por dificuldades financeiras ou 
perspetiva/pedido de reestruturação; 

• Devedor com pelo menos 1 crédito no sistema bancário em situação de 
incumprimento, capital e juros abatidos/anulados ou contencioso, de acordo com a 
informação disponível na Central de Risco de Crédito do Banco de Portugal; 

• Devedor com cheques devolvidos e/ou inibição de uso de cheques; 

• Crédito com decréscimo material do valor da garantia real (superior a 20%), quando 
tal resulte num Loan-to-value superior a 80% (aplicável nos casos em que o crédito 
está associado a um projeto imobiliário específico); 

• Devedor com efeitos protestados / não cobrados; 

• Devedor com expetativa de insolvência ou objeto de programas especiais de 
recuperação; 

• Devedor com dívidas ao Fisco ou à Segurança Social em situação de incumprimento 
ou de penhora executada pelo Estado; 

• Outros fatores que indiciem a deterioração da capacidade de cumprir com o serviço 
da dívida (v.g. a inexistência de um mercado ativo para os bens subjacentes ao 
financiamento, redução significativa do volume de negócios e/ou perda de um cliente 
relevante (para empresas), situações de desemprego (particulares). 
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Definição de default 

 
São considerados em situação de default os clientes em que se observe pelo menos um 
dos critérios seguintes: 
 
• Devedores com pelo menos um crédito com atrasos no pagamento superior a 90 dias; 
• Devedores classificados como improdutivos; 
• Imparidade individual atribuída superior a 20%; 
• Reestruturação por dificuldades económicas;  
• Devedores com juros anulados; 
• Devedores em processo de insolvência; 
• Devedores para os quais o Banco deixou de cobrar juros. 

 
Apuramento de perdas por imparidade para crédito concedido a clientes, e garantias e 
compromissos irrevogáveis 

 
Análise individual 
 
Atendendo às caraterísticas da sua carteira, o Banco efetua uma análise individual de 
todos os créditos que apresentam exposição líquida. 
 
Para estas exposições é efetuada uma análise de stage com base em critérios qualitativos 
e quantitativos, sendo calculadas perdas por imparidade com base nas seguintes 
abordagens: 

 
• “Going Concern” - O apuramento de taxa de imparidade segue uma perspetiva de 

“Going” sempre que a entidade ou devedor conseguem gerar cash-flows suficientes 
para fazer face ao serviço da dívida. Pressupõe a continuidade do negócio/ atividade. 

 
• “Gone Concern” (cessação da atividade) - Num cenário de “cessação da atividade”, 

as garantias são executadas e os fluxos de caixa operacionais do devedor cessam.  
 
Para os clientes classificados em stage 1 o Banco aplica uma percentagem de imparidade 
de 1% à exposição bruta dos clientes. 
 
Análise coletiva 

 
O Banco não dispõe de um modelo de análise coletiva de imparidade em conformidade 
com a norma IFRS 9. Contudo, atendendo às caraterísticas da sua carteira, os créditos 
não analisados individualmente não apresentavam exposição líquida em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019. 

 
g)  Passivos financeiros 

 
  Os passivos financeiros são registados na data de contratação pelo respetivo justo valor, 

deduzido de custos diretamente atribuíveis à transação.  
 
   Os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: 
 
   i) Passivos financeiros ao custo amortizado 
 

   Esta categoria inclui os recursos de clientes e outros empréstimos. 
 

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

   
   ii) Passivos financeiros detidos para negociação 
 

   Estes passivos financeiros encontram-se registados ao justo valor, sendo os ganhos 
e perdas resultantes da sua atualização ao justo valor registados na rubrica de 
“Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de 
resultados”. 
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   Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Banco não detinha passivos financeiros 
nesta categoria. 

 
h) Reconhecimento de juros 

   
   Os resultados gerados pelos instrumentos financeiros ativos e passivos mensurados ao 

custo amortizado e pelos instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de 
outro rendimento integral na denominação de juros são reconhecidos na margem 
financeira, mais especificamente nas rubricas de "Juros e proveitos similares" ou "Juros 
e custos similares". Os juros são reconhecidos pelo método da taxa de juro efetiva.  

 
   A taxa de juro efetiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos 

futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando 
apropriado, por um período mais curto) para o valor líquido atual de balanço do ativo ou 
passivo financeiro. 

 
   Para a determinação da taxa de juro efetiva, o Banco procede à estimativa dos fluxos de 

caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro, não 
considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou 
recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação 
e todos os prémios ou descontos diretamente relacionados com a transação. 

 
   Os proveitos com juros reconhecidos em resultados associados a contratos classificados 

em stage 1 ou 2 são apurados aplicando a taxa de juro efetiva de cada contrato sobre o 
seu valor de balanço bruto. O valor de balanço bruto de um contrato é o seu custo 
amortizado, antes da dedução da respetiva imparidade. Para os ativos financeiros 
incluídos no stage 3, os juros são reconhecidos em resultados com base no seu valor de 
balanço líquido (deduzido de imparidade). O reconhecimento de juros é realizado sempre 
de forma prospetiva, i.e. para ativos financeiros que entrem em stage 3 os juros são 
reconhecidos sobre o custo amortizado (líquido de imparidade) nos períodos 
subsequentes.  

 
   Para ativos financeiros originados ou adquiridos em imparidade de crédito (POCIs) a taxa 

de juro efetiva reflete as perdas de crédito esperadas na determinação dos fluxos de caixa 
futuros expectáveis a receber do ativo financeiro. 

 
 2.6. Ativos não correntes detidos para venda 
 

O Banco regista nesta rubrica os imóveis, equipamentos e outros bens recebidos em dação 
ou arrematação para pagamento de operações de crédito vencido, quando estes se 
encontram disponíveis para venda imediata na sua condição presente e existe a probabilidade 
de alienação no período de um ano.  
 
Estes ativos são registados pelo valor de aquisição definido no âmbito de processos de 
execução judicial ou adjudicação fiscal, pelo valor constante do contrato de dação em 
pagamento ou pelo valor de venda imediata resultante de avaliação a preços de mercado, 
caso este seja inferior. Os bens recuperados na sequência da rescisão de contratos de 
locação financeira são registados no ativo pelo valor do capital em dívida à data da rescisão 
do contrato 
 
Os ativos registados nesta rubrica não são amortizados, sendo valorizados ao menor entre a 
quantia escriturada e o justo valor, deduzido dos custos a incorrer na venda. O justo valor destes 
ativos é determinado com base em avaliações periódicas efetuadas por peritos avaliadores 
independentes. Sempre que o valor decorrente dessas avaliações (líquido de custos de venda) 
for inferior ao valor pelo qual se encontram contabilizados, são registadas perdas por 
imparidade na rubrica “Imparidade de outros ativos, líquida de reversões e recuperações. 
 

 2.7. Outros ativos tangíveis 
 
  Estes ativos são registados ao custo de aquisição, deduzido de 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”. 
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As amortizações são calculadas numa base sistemática ao longo da vida útil estimada dos 
bens, a qual corresponde ao período em que se espera que os ativos estejam disponíveis para 
uso. Os anos de vida útil estimada para as principais classes de ativos tangíveis do Banco são 
como seguem: 
 

     Anos de  
     vida útil 
 
  Obras em edifícios arrendados 10 
  Equipamento 4 a 10 
  Outras imobilizações 10 
 
  O património artístico não é objeto de amortização. 
 
 2.8. Ativos intangíveis 
 

Esta rubrica compreende essencialmente despesas relativas a software. 
 

Os ativos 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 
ativos, a qual corresponde em média a um período de 3 anos. 

 
As despesas com manutenção de software são registadas como custo no exercício em que 
são incorridas. 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os ativos intangíveis encontravam-se totalmente 
amortizados. 
 

 2.9. Locação (IFRS 16) 
 

Em 1 de janeiro de 2019, o Banco adotou, conforme descrito na nota 2.1 Bases de 
apresentação, a IFRS 16 Locação, a qual substituiu a norma IAS 17. A informação comparativa 
apresentada relativa a 2018 não foi reexpressa, pelo que é apresentada, tal como anteriormente 
reportada, de acordo com a IAS 17 e as interpretações relacionadas. 
 
A IFRS 16 estabelece os princípios aplicáveis ao reconhecimento, à mensuração, à 
apresentação e à divulgação de locações. O objetivo é garantir que os locatários e os locadores 
fornecem informações pertinentes de uma forma que represente fielmente essas transações. 
Estas informações constituem a base para os utilizadores das demonstrações financeiras 
avaliarem o efeito que as locações têm na posição financeira, no desempenho financeiro e nos 
fluxos de caixa de uma entidade. 
 
Um locatário pode optar por não aplicar os requisitos previstos na norma a: 
a) Contratos de locação de curto prazo;  
b) Contratos de locação em que o ativo subjacente seja de baixo valor. 
 
O Banco optou por não aplicar os requisitos de reconhecimento, mensuração, apresentação e 
divulgação previstos na norma aos contratos de locação de curto prazo (instalações) e às 
locações em que o ativo subjacente seja de baixo valor (material de escritório), reconhecendo 
os pagamentos de locação associados a esses contratos como um custo, numa base linear e 
ao longo do prazo da locação. 
 

 2.10. Investimentos em associadas 
 

Esta rubrica inclui as participações financeiras em empresas nas quais o Banco Efisa exerce 
uma influência significativa, mas sobre as quais não exerce um controlo efetivo sobre a sua 
gestão (“associadas”). Assume-se a existência de influência significativa sempre que a 
participação financeira do Banco se situa entre 20% e 50% do capital ou dos direitos de voto 
da associada. 
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Os investimentos em associadas, são contabilizados nas demonstrações financeiras do Banco 
ao seu custo histórico deduzido de perdas de imparidade, uma vez que as demonstrações 
financeiras do Banco são incluídas nas contas consolidadas da Parparticipadas, SGPS, S.A. 
 
O valor recuperável dos investimentos em associadas é avaliado anualmente, com referência 
ao final de cada ano ou sempre que existam indícios de eventual perda de valor. As perdas por 
imparidade são apuradas tendo por base a diferença entre o valor recuperável dos 
investimentos em associadas e o seu valor contabilístico. As perdas por imparidade são 
registadas por contrapartida da demonstração dos resultados, sendo subsequentemente 
revertidas pela demonstração dos resultados caso se verifique uma redução do montante da 
perda estimada, num período posterior. O valor recuperável é determinado com base no maior 
entre o valor de uso dos ativos e o justo valor deduzido dos custos de venda. 

 
 2.11. Impostos sobre lucros 
 

Impostos correntes 
 

O Banco está sujeito ao regime geral de IRC consignado no Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC).  
 
Os impostos sobre lucros (correntes ou diferidos) são refletidos nos resultados do exercício, 
exceto nos casos em que as transações que os originaram tenham sido refletidas noutras 
rubricas de capital próprio (por exemplo, no caso da reavaliação de ativos financeiros ao justo 
valor através de outro rendimento integral). Nestas situações, o correspondente imposto é 
igualmente refletido por contrapartida de capital próprio, não afetando o resultado do exercício. 
 
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, bem como de ajustamentos resultantes de variações patrimoniais positivas e/ou 
negativas não refletidas no resultado contabilístico, às quais deva ser dada relevância fiscal 
em conformidade com a legislação fiscal aplicável. O cálculo do imposto corrente tem 
igualmente em consideração as tributações autónomas devidas no exercício.  
 
A taxa de imposto corrente é decomposta em: 
 

• A taxa de IRC para os exercícios de 2020 e 2019 de 21% sobre a matéria coletável. A 
este valor acresce a Derrama Municipal prevista na Lei das Finanças Locais (taxa máxima 
de 1,5%), aplicável sobre o lucro tributável apurado no exercício; e 
 

• A Derrama Estadual, introduzida pela Lei n.º 12 – A/2010, de 30 de Junho, é devida pelos 
sujeitos passivos que apurem um lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a 
1.500 m.euros, de acordo com os seguintes escalões do lucro tributável:  

  
- Menor do que 1.500 m.euros   0%   
- Entre 1.500 m.euros e 7.500 m.euros   3%    
- Superior a 7.500 m.euros    5%   

 
As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco durante um 
período de 4 anos, exceto nos casos de utilização de prejuízos fiscais reportáveis, em que o 
prazo de caducidade é o do exercício desse direito, podendo resultar devido a diferentes 
interpretações da legislação eventuais correções ao resultado fiscal dos exercícios em aberto 
para inspeção tributária. O exercício de 2018 encontra-se a ser objeto de inspeção pela 
Autoridade Tributária, tendo o Banco já sido inspecionado quanto aos exercícios de 2015, 2016 
e 2017. 
 
Os prejuízos fiscais reportáveis podem ser deduzidos aos lucros tributáveis futuros dentro dos 
respetivos prazos de reporte, com o limite de 70% do lucro tributável, sem prejuízo de a parte 
não deduzida poder ser reportada dentro dos prazos previstos na lei. 
 
O prazo de reporte dos prejuízos fiscais é de 7 anos para os prejuízos gerados nos exercícios 
de 2017, 2018 e 2019 e de 14 anos para prejuízos dos exercícios compreendidos entre 2014 
e 2016. 
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Com a publicação do Aviso n.º 5/2015 do Banco de Portugal, o Banco passou a elaborar as 
demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IAS/IFRS), tal como adotadas, em cada momento, por Regulamento da União Europeia e 
respeitando a estrutura conceptual para a preparação e apresentação de demonstrações 
financeiras que enquadra aquelas normas. 
 
A publicação desta norma veio também revogar o Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal e por 
conseguinte, o Banco passou a estar sujeito ao registo de perdas por imparidade calculadas 
de acordo com os requisitos previstos nas Normas Internacionais de Relato Financeiro IAS 39, 
até 31 de dezembro de 2017 e IFRS 9 a partir de 1 de janeiro de 2018, em detrimento do registo 
de provisões para risco específico de crédito, provisões para riscos gerais de crédito e 
provisões para risco-país. 
 
O Decreto Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de dezembro, veio estabelecer o regime fiscal das 
imparidades para o ano de 2018, mantendo-se o critério de dedução fiscal das imparidades de 
crédito até os limites mínimos previstos pelo revogado Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal, 
bem como a restrição à dedução fiscal de imparidades sobre créditos cobertos por direitos reais 
sobre imóveis. 
 
O Decreto Regulamentar n.º 11/2017, de 28 de dezembro, estabeleceu o regime fiscal das 
imparidades para o ano de 2017, tendo-se mantido como referência para efeitos de dedução 
fiscal das imparidades de crédito, os limites mínimos previstos pelo revogado Aviso n.º 3/95 do 
Banco de Portugal. 
 
Em 2018, o Banco procedeu à adoção da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, sendo que 
relativamente a esta matéria não existe um regime transitório que estabeleça o tratamento 
fiscal a conferir aos ajustamentos de transição para a IFRS 9, pelo que o tratamento conferido 
resultou da interpretação do Banco da aplicação das regras gerais do Código do IRC.  

 
Contribuição para o setor bancário 

 
Com a publicação da Lei n.º 55 - A/2010, de 31 de dezembro, o Banco passou a estar abrangido 
pelo regime de contribuição sobre o setor bancário. Esta contribuição tem a seguinte base de 
incidência: 

 
a) O passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos deduzidos dos fundos próprios de 

base “Tier I” e complementares “Tier II” e dos depósitos abrangidos pelo Fundo de 
Garantia de Depósitos. Ao passivo apurado são deduzidos: 
 

- Elementos que segundo as normas de contabilidade aplicáveis sejam reconhecidos 
como capitais próprios;  

- Passivos associados ao reconhecimento de responsabilidades por planos de 
benefício definido; 

-  Passivos por provisões; 

- Passivos resultantes da reavaliação de instrumentos financeiros derivados; 

- Receitas com rendimento diferido, sem consideração das referentes a operações 
passivas; e 

- Passivos por ativos não desreconhecidos em operações de titularização; 

- Outros passivos tratados, para efeitos prudenciais, como fundos próprios 
complementares (Tier 2). 

 
b) O valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço apurado pelos 

sujeitos passivos, com exceção dos instrumentos financeiros derivados de cobertura ou 
cuja posição em risco se compensa mutuamente. 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as taxas aplicáveis às bases de incidência definidas pelas 
alíneas a) e b) anteriores eram 0,110% e 0,00030%, respetivamente, em função do valor 
apurado, conforme previsto nos números 1 e 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 121/2011, de 30 de 
março, alteradas pela Portaria n.º 176-A/2015 de 12 de junho e Portaria n.º 165-A/2016, de 14 
de junho. 
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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 ativos 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 os ativos por impostos diferidos só são reconhecidos até ao montante em 
que seja provável a sua realização, nomeadamente através da existência de lucros tributáveis 
futuros que permitam a utilização das correspondentes diferenças temporárias dedutíveis ou 
do reporte dos 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. 

 
  Em 2014, foi publicada a Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, a qual aprovou o regime especial 

aplicável aos ativos por impostos diferidos que tenham resultado da não dedução de gastos e 
variações patrimoniais negativas referentes a perdas por imparidade em créditos concedidos 
e a benefícios pós-emprego de longo prazo atribuídos a colaboradores. Este regime foi 
aplicável às realidades acima descritas contabilizadas no exercício de 2015, bem como aos 
ativos por impostos diferidos, daquela natureza, que se encontravam registados nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014. Por outro lado, e de acordo com a 
Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, este regime deixou de ser aplicável aos gastos e às variações 
patrimoniais negativas contabilizadas nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 
de janeiro de 2016 e aos ativos por impostos diferidos a estes associados. 

   
  No âmbito deste regime, o valor contabilístico dos ativos por impostos diferidos que tenha 

resultado da não dedução, para efeitos fiscais, dos referidos gastos e variações patrimoniais 
negativas, é convertido em crédito tributário quando o sujeito passivo: 

  
1. Registe um resultado líquido negativo nas suas contas anuais, depois de aprovadas 

pelos órgãos sociais, nos termos da legislação aplicável; ou 
 

2. Entre em liquidação por dissolução voluntária, insolvência decretada por sentença judicial 
ou, quando aplicável, revogação da respetiva autorização por parte da autoridade de 
supervisão competente. 

 
  Caso se verifique a conversão dos referidos ativos por impostos diferidos em crédito tributário, 

deve ser constituída uma reserva especial no montante do crédito tributário, majorada em 10% 
(a qual está sujeita ao regime de reserva legal). Simultaneamente, devem ser emitidos e 
atribuídos ao Estado Português direitos de conversão em ações. Decorrente da emissão dos 
direitos de conversão poderá ser necessário ajustar o valor da reserva especial em 
conformidade. 

 
Os créditos tributários poderão ser compensados com dívidas tributárias dos beneficiários ou 
reembolsados pelo Estado. O enquadramento legal antes descrito foi densificado pela Portaria 
n.º 259/2016, de 4 de outubro, a qual veio certificar a necessidade do controlo e utilização dos 
créditos tributários, pela Portaria n.º 293-A/2016, de 18 de novembro, a qual estabelece as 
condições e procedimentos para a aquisição por parte dos acionistas dos referidos direitos do 
Estado e pela Portaria n.º 272/2017, de 13 de setembro, que procede à primeira alteração ao 
artigo 6.º da Portaria n.º 293-A/2016, de 18 de novembro. 

 
No que respeita aos ativos por impostos diferidos que não tenham sido ainda convertidos em 
crédito tributário, a sua dedutibilidade futura passa a estar limitada, em cada exercício, ao valor 
do lucro tributável calculado antes da dedução inerente a esses gastos e variações patrimoniais 
negativas, isto é, a dedução que se opera por se encontrarem verificadas as condições para a 
dedutibilidade fiscal desses gastos e variações patrimoniais negativas não se verifica se da 
mesma resultar o apuramento de prejuízo fiscal ou verifica-se até à parte que determine o 
apuramento de um resultado fiscal nulo. 
 
A adesão do Banco Efisa ao regime especial acima referido foi aprovada por deliberação da 
Assembleia Geral no dia 18 de dezembro de 2014. 
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Em 2020, o Banco Efisa procedeu à reversão de ativos por impostos diferidos associados a 
perdas por imparidade em créditos concedidos, no montante de 360 m.euros (Nota 12). No 
exercício de 2019, não foram revertidos ativos por impostos diferidos associados a perdas por 
imparidade em créditos concedidos, tendo em conta que o Banco Efisa apurou prejuízo fiscal 
nesse exercício, antes da dedução dos gastos e variações patrimoniais negativas elegíveis ao 
abrigo do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos.  

 
Considerando que o Banco Efisa apurou resultados contabilísticos negativos nos exercícios de 
2015 a 2019, durante os exercícios de 2016 a 2020, o Banco converteu ativos por impostos 
diferidos em crédito tributário, nos montantes de 216 m.euros, 242 m.euros, 239 m.euros, 129 
m.euros e 58 m.euros, respetivamente, ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 61/2014, de 26 de 
agosto (Nota 12). 
 
O valor convertido em crédito tributário corresponde à proporção entre o montante do resultado 
líquido negativo dos exercícios de 2015 a 2019 e o total dos capitais próprios em 31 de 
dezembro de 2015 a 2019 (excluindo o resultado do período e incluindo, entre outros, o capital 
social e prémios de emissão associados, as reservas e os resultados transitados). 
 
De acordo com a Lei n.º 61/2014, e com a Portaria n.º 293-A/2016, de 18 de novembro, o 
Banco Efisa, deverá, em conformidade com os artigos 6.º, 8.º, e 11.º da Lei n.º 61/2014, 
proceder à constituição de uma reserva especial, correspondente a 110% do montante do 
crédito tributário, e proceder, em simultâneo, à emissão dos direitos de conversão, a favor do 
Estado. 
 
Na data de emissão dos direitos de conversão o acionista do Banco Efisa terá o direito 
potestativo de adquirir esses mesmos direitos ao Estado português.  
 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2020, o acionista único, Parparticipadas, SGPS, SA, manifestou 
junto do Estado português o interesse em adquirir esses direitos de conversão. 
 
Em 31 de dezembro de 2020, a referida reserva especial encontra-se constituída para os ativos 
por impostos diferidos convertidos em crédito tributário nos exercícios de 2015 a 2019 (Nota 
18). 

 
Considerando que o Banco Efisa apurou um resultado contabilístico negativo no exercício de 
2020, nos termos previstos no presente regime, mais concretamente ao abrigo do artigo 6.º, 
8.º e 11.º da Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, vão ser aplicáveis os mesmos mecanismos de 
conversão de ativos por impostos diferidos em crédito tributário, bem como a constituição de 
uma reserva especial e de direitos de conversão, após aprovação das suas demonstrações 
financeiras pelos órgãos sociais do Banco. Neste contexto, com base nas demonstrações 
financeiras do Banco em 31 de dezembro de 2020, o crédito tributário e a reserva especial 
estimados a constituir ascendem a 37 m.euros e 41 m.euros, respetivamente. 

 
 2.12. 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 objeto 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 diversas 

do Banco, nomeadamente a processos judiciais em curso e outros riscos específicos da sua 
atividade. 

 
 2.13. Benefícios aos empregados 
 
  O Banco não subscreveu o Acordo Coletivo de Trabalho Vertical para o setor bancário, pelo 

que os seus empregados ou as suas famílias têm apenas direito a pensões de reforma, 
invalidez e sobrevivência da Segurança Social. 
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 2.14. Conversão de saldos e transações em moeda estrangeira 
 
   As contas do Banco são preparadas de acordo com a divisa utilizada no ambiente económico 

em que opera (denominada “moeda funcional”). Os resultados e posição financeira são 
expressos em euros, a moeda funcional do Banco. 

 
   As transações em moeda distinta da moeda funcional, e os correspondentes proveitos e custos, 

são registadas ao câmbio da data em que ocorrem. Em cada data de balanço, os ativos e 
passivos expressos em moeda distinta da moeda funcional são convertidos à taxa de câmbio 
de fecho (fixing do Banco de Portugal). 

 
 2.15. Comissões 
 
   As comissões relativas a operações de crédito e outros instrumentos financeiros, 

nomeadamente comissões cobradas ou pagas na origem das operações, são reconhecidas ao 
longo do período das operações pelo método da taxa efetiva em “Juros e rendimentos 
similares” e “Juros e encargos similares”. 

 
   As comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao longo 

do período de prestação do serviço ou de uma só vez, se corresponderem à compensação 
pela execução de atos únicos. 

 
 2.16. Especialização dos exercícios 
 

O Banco adota o princípio contabilístico da especialização dos exercícios em relação à 
generalidade das rubricas das demonstrações financeiras. Assim, os custos e proveitos são 
registados à medida que são gerados, independentemente do momento do seu pagamento ou 
recebimento. 

 
 2.17. Caixa e seus equivalentes 
 

Para efeitos de preparação da demonstração dos fluxos de caixa, o Banco considera como 
“Caixa e seus equivalentes” o total da rubrica de “Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais 
e em outras instituições de crédito”. 

 
2.18. Estimativas contabilísticas críticas e aspetos julgamentais mais relevantes na aplicação das 

políticas contabilísticas 
 

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

 
  Determinação de perdas de imparidade para ativos mensurados ao custo amortizado 
 
  O Conselho de Administração do Banco considera que as perdas por imparidade, 

determinadas com base na metodologia referida na Nota 2.5 f) refletem adequadamente o risco 
associado à sua carteira de ativos financeiros ao custo amortizado. No entanto, caso o Banco 
utilizasse critérios e pressupostos distintos na determinação das perdas por imparidade para 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, os valores apurados seriam diferentes dos 
atualmente refletidos nas demonstrações financeiras. 

 
O Banco não dispõe de um modelo de imparidade para a sua carteira de crédito concedido em 
conformidade com a totalidade dos requisitos previstos na IFRS 9, nomeadamente um modelo 
de análise de imparidade coletiva. Contudo, atendendo às caraterísticas da sua carteira, os 
créditos não analisados individualmente não apresentam exposição líquida em 31 de dezembro 
de 2020. 
 
Para os clientes analisados individualmente classificados em stage 1 o Banco aplica uma 
percentagem de imparidade de 1% à exposição bruta dos clientes. 
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  Avaliação dos colaterais nas operações de crédito 
 
  As avaliações dos colaterais nas operações de crédito, nomeadamente hipotecas de imóveis, 

foram efetuadas com o pressuposto da manutenção de todas as condições do 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 instrumentos financeiros não transacionados em mercados ativos 
 
  De acordo com a Norma IFRS 9, o Banco valoriza ao justo valor todos os instrumentos 

financeiros, com exceção dos registados ao custo amortizado. Na valorização de instrumentos 
financeiros não negociados em mercados líquidos, são utilizados modelos e técnicas de 
valorização com base na informação disponível à data. As valorizações obtidas correspondem 
à melhor estimativa do justo valor dos referidos instrumentos na data do balanço.  

 
Recuperabilidade do IRC pago referente a 2010 

 
As vendas de ativos efetuadas 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, para efeitos do apuramento do lucro tributável em sede de IRC do exercício de 
2010, o Conselho de Administração do Banco entendeu efetuar um ajustamento em sede de 
preços de transferência. Decorrente do ajustamento de preços de transferência efetuado, não 
foi apurado lucro tributável em 2010.  
 
Na sequência da correção efetuada por parte das Autoridades Fiscais à declaração de IRC 
daquele exercício, o Banco ao abrigo do Regime Excecional de Regularização de Dívidas 
Fiscais (Decreto-Lei n.º 151-A/2013 de 31 de outubro), procedeu ao pagamento do montante 
de 1.379 m.euros. Por não concordar com os motivos daquela correção, baseado na opinião 
dos seus consultores legais e fiscais, o Banco registou o pagamento efetuado como um ativo 
e apresentou um recurso hierárquico, não tendo constituído qualquer provisão nas 
demonstrações financeiras associada àquela situação (Nota 13). No decorrer de 2020, não 
existiram desenvolvimentos neste processo. 

 
Impostos diferidos ativos 
 
O reconhecimento de impostos diferidos ativos pressupõe a existência de resultados e de 
matéria coletável futura. Desta forma, o Banco tem registado ativos por impostos diferidos por 
diferenças temporárias dedutíveis, até ao montante que entende ser recuperável em função 
dos estudos de que dispõe e que demonstram a probabilidade de obtenção de lucros fiscais 
no futuro (Notas 2.11 e 12).  
 
Adicionalmente, os impostos diferidos ativos foram determinados com base na interpretação 
da legislação fiscal atual. Deste modo, alterações na legislação fiscal ou na sua interpretação 
por parte das autoridades competentes podem ter impacto no valor dos impostos diferidos. 

 
Determinação do desfecho dos processos judiciais em curso 

 
O desfecho dos processos judiciais em curso, bem como a respetiva necessidade de 
constituição de provisões, é estimado tendo por base a opinião da Direção de Assuntos 
Jurídicos (DAJ) da Parvalorem (no âmbito do contrato de prestação de serviços entre as duas 
entidades), e sobretudo dos advogados externos do Banco, a qual no entanto poderá vir a não 
se concretizar. 

 
Continuidade das operações 

 
As demonstrações financeiras do Banco relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações apesar destas 
apresentarem perdas acumuladas superiores a metade do capital social, situação que 
determina a aplicação das disposições do nº 1 do artigo 35º do Código das Sociedades 
Comerciais. Adicionalmente, em 23 de janeiro de 2018, foi publicado em Diário da República o 
lançamento do concurso público para a venda da totalidade das ações do Banco cujo prazo 
para apresentação de propostas não vinculativas terminou no dia 8 de maio de 2018, seguindo-
se posteriormente de um período de envio de propostas vinculativas que ocorreu até ao dia 4 



 

 
 

43 

de junho de 2018. Em fevereiro de 2019, o Ministério das Finanças aprovou a venda do Banco 
Efisa, S.A.. Consequentemente, em 2 de maio de 2019, a Parparticipadas, SGPS, S.A., 
enquanto acionista único do Banco, celebrou um contrato de venda da totalidade das ações 
representativas do capital do Banco com a IIGROUP HOLDINGS WLL, pelo montante de 
27.000 m.euros. Contudo, nos termos do ponto 5.1 do referido contrato, a transação está 
subordinada à verificação da condição suspensiva de autorização/não oposição do Banco 
Central Europeu à transação, nos termos do artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 1024/2013, 
de 15 de outubro de 2013. Na data de elaboração do presente relatório, o processo de não 
oposição em causa, entre o comprador e o supervisor, ainda se encontra em curso. 
 
Desta forma, a continuidade das operações do Banco encontra-se dependente das políticas e 
decisões a adotar pelas entidades que o controlem direta e indiretamente, nomeadamente no 
que respeita ao seu suporte financeiro e às perspetivas futuras quanto à sua atividade. 

 
3. CAIXA, DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS E DISPONIBILIDADES EM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 

 
 
 A rubrica “Depósitos à ordem no Banco de Portugal” inclui os depósitos constituídos para satisfazer 

as exigências do Regime de Reservas Mínimas do Eurosistema. 
  
 As reservas mínimas são remuneradas à média da taxa marginal de colocação (ponderada de acordo 

com o número de dias de calendário) das operações principais de refinanciamento do Eurosistema.  
 
 O valor das reservas mínimas a cumprir por cada instituição é determinado a partir da aplicação dos 

coeficientes de reservas à base de incidência, a qual resulta do somatório de um subconjunto de 
rubricas do passivo do seu balanço. As responsabilidades de prazo igual ou inferior a 2 anos estão 
sujeitas ao coeficiente de 1%, sendo este de 0% para as restantes. 

 
 De acordo com a Decisão do Conselho do Banco Central Europeu BCE/2014/23 de 5 de junho de 

2014, os depósitos que excedam o valor médio de reservas mínimas a cumprir serão remunerados a 
uma taxa de zero por cento ou à taxa de juro da facilidade permanente de depósito, consoante a que 
for mais baixa. Como tal, sobre as reservas excedentárias poderá incidir uma taxa de juro negativa. 

 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os depósitos à ordem no Banco de Portugal que excediam o 

valor médio das reservas mínimas do BCE eram remunerados à taxa de juro negativa de 0,50%. 
  
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Depósitos à ordem – no país” refere-se, 

essencialmente, a depósitos à ordem domiciliados junto do Banco BIC Português, S.A. 
  

2020 2019

Caixa 13 8

Depósitos à ordem no Banco de Portugal 1.598 1.604

1.611 1.612

Depósitos à ordem

No País 1.493 1.475

No Estrangeiro 106 115

1.599 1.590

Outras disponibilidades - No País - 2

3.209 3.204
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4. ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição:  
 

 

 
 

 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o justo valor das unidades de participação detidas na Nexponor 
– Sociedade Especial de Investimento Imobiliário foi apurado com base no valor por unidade de 
participação auditado e divulgado pela respetiva Sociedade Gestora com referência àquelas datas, 
deduzido de um desconto de iliquidez apurado pelo Banco, em virtude das potenciais dificuldades de 
transação dos ativos de uso específico da Entidade. 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o justo valor das ações detidas na Acacia Real Estate foi apurado 
com base nas demonstrações financeiras aprovadas e auditadas desta Entidade, com referência 
àquelas datas. 
 
Durante o ano de 2020, o Banco recebeu a titulo de indeminização do “Madoff Victim Fund” (MVF) um 
montante de 574 m.euros referente ao investimento que havia sido efetuado no fundo “Fairfield Sentry” 
(Nota 21). Tendo em conta que, na sequência das petições apresentadas pelo Banco, o montante 
elegível aprovado pelo MVF para ser restituído ao Banco foi de 882 m.dólares americanos, existe a 
possibilidade de, no futuro, virem a ser recebidas distribuições adicionais. No entanto a Gestão do 
Banco não dispõe, à data, de informação suficiente que possibilite aferir a probabilidade de ocorrência 
destas restituições adicionais, o seu montante ou a data das mesmas. 

Quantidade

Custo de 

aquisição

Valor de 

balanço

Instrumentos de capital

De residentes

Nexponor - Sociedade Especial de Investimento Imobiliário 1.712.000 8.573 3.318

Fund Box - Sociedade Gestora de Fundos de Inv. Imobiliário 69.276 434 12

Portugal Ventures - Sociedade de Capital de Risco 1.010 5 6

9.012 3.336

De não residentes

Acacia Real Estate 1.008.671 898 570

SWIFT 1 3 3

Compras em Grupo Moçambique 34.073 72 -

Sensorent 1.900 58 -

Fairfield Sentry Limited 989 815 -

Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund Limited 63.617 395 -

Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund III Limited 45.027 263 -

2.503 573

11.515 3.909

2020

Quantidade

Custo de 

aquisição

Valor de 

balanço

Instrumentos de capital

De residentes

Nexponor - Sociedade Especial de Investimento Imobiliário 1.712.000 8.573 3.423

Fund Box - Sociedade Gestora de Fundos de Inv. Imobiliário 69.276 434 12

Portugal Ventures - Sociedade de Capital de Risco 1.010 5 6

9.012 3.441

De não residentes

Acacia Real Estate 1.008.671 981 512

SWIFT 1 3 3

Compras em Grupo Moçambique 34.073 81 -

Coimbravita 15.000 75 -

Sensorent 1.900 58 -

Schoolgest 800 10 -

Fairfield Sentry Limited 989 890 -

Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund Limited 63.617 431 -

Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund III Limited 45.027 287 -

2.816 515

11.828 3.956

2019
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5. ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe dos títulos classificados em ativos financeiros ao justo 

valor através de outro rendimento integral era o seguinte: 
 

 
 

 
 
6. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Aplicações em instituições de crédito no país – Aplicações 
de curto prazo”, corresponde a duas aplicações mantidas junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
com vencimento em janeiro de 2021 e com taxas de juro negativas de 0,51% e 0,48%. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, as taxas de juro negativas eram de 0,37% e 0,35%, respetivamente. 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os prazos residuais das aplicações em instituições de crédito, 
excluindo os juros a receber, apresentavam a seguinte composição: 
 

 
  

Quantidade

Cotação 

unitária

Custo de 

aquisição

Valor de 

balanço

Instrumentos de dívida - De dívida pública

O.T. 5.65% 15/02/2024 5.000 1,1949 6 6

2020

Quantidade

Cotação 

unitária

Custo de 

aquisição

Valor de 

balanço

Instrumentos de dívida - De dívida pública

OT - 4,80% 06/20 5.000 1,0236 5 5

O.T. 5.65% 15/02/2024 5.000 1,2378 6 7

2019

2020 2019

Aplicações em instituições de crédito no país

Aplicações de curto prazo 13.300 12.600

Depósitos a prazo 50 50

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

Depósitos a prazo 116 126

13.466 12.776

Imparidade para aplicações em instituições de crédito (Nota 15) (20) (26)

13.446 12.750

2020 2019

Até 3 meses 13.416 12.726

De três meses a um ano 50 50

13.466 12.776
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7. CRÉDITO A CLIENTES 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 
 

 O aumento do crédito vivo comparativamente ao crédito vencido, a 31 de dezembro de 2020, face a 
31 de dezembro de 2019, resulta essencialmente de operações de reestruturação de crédito.  

 
 Em 2020, o aumento do crédito bruto a clientes resulta maioritariamente das seguintes situações: 

(i) uma componente da carteira de leasing foi reclassificada da rubrica de “outros ativos” para “crédito 
a clientes” no montante de 635 m.euros, tendo em consideração que os contratos se 
enquadravam na atividade de concessão de crédito a retalho desenvolvida pelo Banco (Nota 
13). Esta reclassificação foi acompanhada da respetiva componente de imparidade (Nota 15) 
e teve impacto nulo no saldo líquido da rubrica de ‘crédito a clientes’; 

(ii) um acordo de partes aceite entre o Banco e um cliente, tendo este último assumido uma dívida de 
outra contraparte, em relação de domínio total, tornando-se solidariamente devedor de um 
montante total superior em 720 m.euros face ao registado no ativo à data desta operação. 
Este incremento foi contabilizado diretamente por contrapartida do respetivo aumento da 
imparidade acumulada associado a este crédito (Nota 15), tendo assim impacto nulo no saldo 
líquido da rubrica de ‘crédito a clientes’ 

 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os prazos residuais do “Crédito a clientes” têm a seguinte 

decomposição: 
  

  
 
 Nas mesmas datas, a antiguidade do "Crédito a clientes” apresentava a seguinte estrutura: 
 

2020 2019

Crédito interno

Empréstimos 23.722 15.886

Créditos em conta corrente 3.423 3.739

Descobertos em depósitos à ordem 3 11

Papel comercial - -

Outros créditos 27 39

Crédito ao exterior

Empréstimos 3.873 4.186

31.048 23.860

Crédito e juros vencidos 12.876 20.000

Juros a receber, líquidos de proveitos diferidos de comissões 185 47

44.109 43.906

Imparidade para crédito a clientes (Nota 15) (36.609) (35.293)

7.500 8.613

2020 2019

Até três meses 3.699 58

De três meses a um ano 16 7.543

De um a cinco anos 14.531 875

Mais de cinco anos 25.863 35.430

44.109 43.906
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o crédito concedido a clientes apresentava a seguinte estrutura 
por setores de atividade: 

 

 

 

Em 2020 e 2019, o apuramento da imparidade para crédito a clientes foi efetuado de acordo com a 
metodologia descrita na Nota 2.5 f). Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a imparidade registadas tem 
a seguinte composição: 

 

 

  
 As responsabilidades e a imparidade resultante das análises individual e coletiva, bem como outra 

informação relevante sobre o risco de crédito encontra-se detalhada na secção “Risco de crédito” da 
Nota 29. 

  

Crédito vivo

2020 2019

Até três meses 3.501 57

De três meses a um ano 16 3.739

De um a cinco anos 12.432 26

Mais de cinco anos 15.284 20.084

31.233 23.906

Crédito e juros vencidos

2020 2019

Até três meses 198 1

De três meses a um ano - 3.804

De um a cinco anos 2.099 849

Mais de cinco anos 10.579 15.346

12.876 20.000

Total 44.109 43.906

2020 2019

Empresas

Atividades financeiras 17.567 17.358

Atividades imobiliárias 2.382 3.426

Construção 3.572 3.740

Comércio por grosso/retalho de automóveis, motociclos e bens pessoais 

e domésticos 2.202 983

Indústrias transformadoras

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos

Outras indústrias 446 587

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 211 26

Outras atividades 16.338 16.413

42.718 42.533

Particulares

Outros fins 1.391 1.373

44.109 43.906

2020 2019

Análise individual 33.114 32.032

Análise coletiva 3.495 3.261

36.609 35.293
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8. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo desta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 
 

 
 
9. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 

 

 
 
 O Banco mantém a expectativa de alienar os imoveis no curto prazo exceto se as condições de 

mercado não o permitirem. 
 

10. OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS 
 
 O movimento ocorrido nesta rubrica nos exercícios de 2020 e 2019, foi o seguinte: 
 

  
 

2020

% de 

participação

Custo de 

aquisição

Imparidade

(Nota 15)

Valor 

líquido

No país

Lugab 25,00% 1.309 (1.309) -

BPN Serviços ACE 9,33% 8 - 8

Nearent 20,00% 18 (18) -

Ergorent 20,00% 3 (3) -

1.338 (1.330) 8

No estrangeiro

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00% 81 (81) -

Nearent Ibérica 20,00% 6 (6) -

Fenton Ventures & Resources INC 30,00% 2 (2) -

90 (90) -

1.428 (1.420) 8

2019

% de 

participação

Custo de 

aquisição

Imparidade

(Nota 15)

Valor 

líquido

No país

Lugab 25,00% 1.309 (1.309) -

BPN Serviços ACE 9,33% 8 - 8

Nearent 20,00% 18 (18) -

Ergorent 20,00% 3 (3) -

1.338 (1.330) 8

No estrangeiro

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00% 89 (89) -

Nearent Ibérica 20,00% 6 (6) -

Fenton Ventures & Resources INC 30,00% 2 (2) -

98 (98) -

1.436 (1.428) 8

2020 2019

Imóveis 147 147

Investimentos em associadas 11 11

159 159

Aquisições

Saldo em 

31.12.2020

Valor bruto

Amortizações  

acumuladas Valor bruto Valor bruto

Amortizações  

acumuladas

Amortizações 

do exercício Valor líquido

Equipamento

Mobiliário e material de escritório 466 (466) - (228) 228 - -

Material de transporte 399 (399) - - - - -

Máquinas e ferramentas 54 (54) - (3) 3 - -

Instalações interiores 14 (14) - - - - -

Equipamento informático 59 (59) 2 - - - 2

Equipamento de segurança 2 (2) - - - - -

Outro equipamento 2 (2) - (2) 2 - -

Imóveis de serviço próprio 45 (25) - - - (1) 19

Outros ativos tangíveis 5 (5) - - - - -

1.047 (1.027) 2 (233) 233 (1) 21

2020

Alienações e AbatesSaldo em 31.12.2019
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de “Outros ativos tangíveis” correspondia a património 
artístico.  

 
11. ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios de 2020 e 2019, não ocorreram movimentos no saldo desta rubrica, sendo o 
seu saldo líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 nulo. 

 
12. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 
 Os saldos de ativos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

são como seguem: 
  

  
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de “Ativos por impostos correntes – Crédito tributário 
(Lei n.º 61/2014)”, inclui o valor de ativos por impostos diferidos convertidos em crédito tributário, de 
acordo com o seguinte detalhe: 
 

 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Ativos por impostos correntes – Pagamentos especiais 
por conta” refere-se essencialmente aos pagamentos especiais por conta respeitantes aos exercícios 
de 2013, 2014, 2015 e 2016, os quais não foram ainda utilizados por ausência de coleta e que se 
encontram provisionados na rubrica “Provisões para outros riscos e encargos” (Nota 15).  
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Banco não reconheceu nas suas demonstrações financeiras 
ativos por impostos diferidos referentes a prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não dispõe 
de projeções que demonstrem a probabilidade de obtenção de lucros tributáveis futuros que permitam 
suportar a sua recuperabilidade, no montante de, aproximadamente 3.244 m.euros (prejuízos fiscais 
gerados nos exercícios de 2014 e 2017). 
 

Aquisições

Saldo em 

31.12.2019

Valor bruto

Amortizações  

acumuladas Valor bruto Valor bruto

Amortizações  

acumuladas

Amortizações 

do exercício Valor líquido

Equipamento

Mobiliário e material de escritório 536 (536) (70) 70 - -

Material de transporte 436 (428) (37) 37 (8) -

Máquinas e ferramentas 61 (61) (8) 8 - -

Instalações interiores 14 (14) - - - -

Equipamento informático 63 (63) (4) 4 - -

Equipamento de segurança 2 (2) - - - -

Outro equipamento 2 (2) - - - -

Imóveis de serviço próprio 45 (24) - - (1) 20

Outros ativos tangíveis 63 (5) (59) - - -

1.222 (1.135) - (178) 119 (9) 20

Alienações e AbatesSaldo em 31.12.2018

2019

2020 2019

Ativos por impostos correntes

Crédito tributário (Lei n.º 61/2014) 58 826

Pagamentos especiais por conta 55 55

Outros 37 37

150 917

Ativos por impostos diferidos - REAID 521 939

Passivos por impostos correntes

Imposto sobre o rendimento a pagar (6) (7)

665 1.849

2020 2019

Crédito tributário referente a 2019 58

Crédito tributário referente a 2018 129 129

Crédito tributário referente a 2017 239 239

Crédito tributário referente a 2016 241 241

Crédito tributário referente a 2015 213 213

880 822
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No exercício de 2019, não foram revertidos ativos por impostos diferidos associados a perdas por 
imparidade em créditos concedidos, tendo em conta que o Banco apurou prejuízo fiscal naquele ano, 
antes da dedução dos gastos e variações patrimoniais negativas elegíveis ao abrigo do regime 
especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. No exercício de 2020, o Banco procedeu à 
reversão de ativos por impostos diferidos associados a perdas por imparidade em créditos concedidos, 
no montante de 360 m.euros. 
 
O custo com impostos sobre lucros registado em resultados, bem como a respetiva 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:  
 

 
 
A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de imposto nos exercícios de 2020 e 2019 pode 
ser apresentada como se segue: 

 

 
 

As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco durante um período de 
quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenham sido gerados prejuízos 
fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou 
impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou 
suspensos. O Banco tem sido objeto de inspeções por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
cujo último relatório se refere ao exercício de 2018. As declarações fiscais do Banco ainda não 
inspecionadas poderão ainda vir a ser revistas e a matéria coletável alterada. No entanto, na opinião 
do Conselho de Administração do Banco, não é previsível que qualquer correção relativa aos 
exercícios acima referidos seja significativa para as demonstrações financeiras anexas. 
 
O Banco não aderiu ao regime definitivo, consagrado pelos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 98/2019 de 4 de 
setembro, mantendo assim a aplicabilidade às perdas por imparidade e outras correções de valor para 
risco de crédito o regime vigente anterior à entrada em vigor da lei referida neste paragrafo. 

  

2020 2019

Impostos correntes

Imposto sobre o rendimento a pagar - Tributação Autónoma 6 7

Correções de exercícios anteriores - -

6 7

Impostos diferidos 360 -

Total de impostos em resultados 366 7

Resultado antes de impostos (1.826) (2.018)

Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos (1.826) (2.018)

Imposto apurado com base na taxa nominal 22,50% (411) 22,50% (454)

Ativos por impostos diferidos não reconhecidos -22,51% 411 -22,51% 454

Tributação autónoma -0,30% 6 -0,37% 7

Reversão de provisões não aceites fiscalmente - - - -

Outros - - - -

Imposto registado em resultados n.a. 6 n.a. 7

20192020
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13. OUTROS ATIVOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição:  
 

  
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Devedores diversos – Outros devedores diversos” 
inclui o pagamento efetuado pelo Banco ao abrigo do Regime Excecional de Regularização de Dívidas 
Fiscais (Decreto-Lei n.º 151-A/2013 de 31 de outubro), no montante de 1.379 m.euros na sequência 
de uma correção efetuada por parte das Autoridades Fiscais à sua declaração de IRC do exercício de 
2010. Por não concordar com os motivos daquela correção, baseado na opinião dos seus consultores 
legais e fiscais, o Banco registou o pagamento efetuado como um ativo e apresentou um recurso 
hierárquico, não tendo constituído qualquer provisão nas demonstrações financeiras associada àquela 
situação. 
 
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da rubrica “Devedores diversos – Outros devedores diversos” 
inclui um depósito caução constituído a favor do Estado Português no âmbito do regime especial 
aplicável aos ativos por impostos diferidos, no montante de 141 m.euros, correspondente ao preço de 
exercício do direito potestativo de aquisição pelo acionista ao Estado Português da totalidade dos 
direitos de conversão em ações do Banco do exercício de 2018. No final 2020, a Direção Geral do 
Tesouro, reembolsou o depósito caução constituído a favor do Estado Português no montante de 766 
m.euros, em virtude de o acionista único do Banco, PARPARTICIPADAS, S.G.P.S, S.A, ter adquirido 
esses mesmos direitos ao Estado Português. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da rubrica de “Crédito – faturas vencidas” refere-se a faturas 
vencidas de contratos de leasing, para as quais o Banco registou 100% de imparidade em exercícios 
anteriores. Em 2020 esse valor de 635 m.euros, foi reclassificado para a rubrica de “Credito a clientes” 
por se considerar que as faturas emitidas se enquadravam na atividade desenvolvida pelo Banco e 
enquadráveis nessa rubrica (Nota 7). Esta reclassificação foi acompanhada da respetiva componente 
de imparidade (Nota 15). Em 2019, o Banco abateu ao ativo parte destas faturas, no montante de 
cerca de 44 m.euros (Nota 15). 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de “Suprimentos” refere-se a suprimentos concedidos 
à “CGM – Compras em Grupo Moçambique”, para os quais o Banco tem registado 100% de 
imparidade. 
 
O movimento ocorrido nos exercícios de 2020 e 2019 na “Imparidade para outros ativos” é apresentado 
na Nota 15. 

  

2020 2019

Devedores diversos e outras aplicações

Outros devedores diversos 2.728 3.310

Crédito - faturas vencidas 987 1.629

Suprimentos 67 73

Outros 2 7

Despesas com encargo diferido 34 33

Outros 79 46

3.897 5.099

Imparidade para outros ativos (Nota 15)

Imparidade para outros devedores diversos (1.035) (1.112)

Imparidade para crédito - faturas vencidas (987) (1.629)

Imparidade para suprimentos (67) (73)

Imparidade para outros ativos (34) (34)

(2.123) (2.848)

1.774 2.251
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14. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS 
  
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 
  
15. IMPARIDADE E PROVISÕES 
 
 O movimento ocorrido nos exercícios de 2020 e 2019 na imparidade e nas provisões do Banco foi o 

seguinte:  
 

 
 

  
  

 
O saldo apresentado em ‘Outros movimentos’, que totaliza 720 m.euros, resulta dos termos do acordo 
de partes entre o Banco e um cliente, tendo este último assumido uma dívida de outra contraparte, 
em relação de domínio total, tornando-se solidariamente devedor. Nesta operação de assunção de 
dívida, este aumento da imparidade foi contabilizado diretamente por contrapartida do respetivo 
aumento da exposição bruta que se verificou decorrente desta operação (Nota 7). 
 
O montante de 635 m.euros em transferências, decorreu da reclassificação de que foram alvo os 
respetivos saldos a receber relativos a alguns contratos de leasing, passando da rubrica de “outros 
ativos” para “crédito a clientes” pela consideração de que se enquadram na atividade de concessão 
de credito operada pelo Banco (Notas 7 e 13). 
 

 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as provisões para outros riscos e encargos destinam-se a fazer 

face a contingências fiscais diversas. 
 

  
 

O valor de 880 m.euros refere-se, maioritariamente, a provisões constituídas sobre processos judiciais 
em curso relativos a IRC dos exercícios de 1997 no montante de 276 m.euros, 1998 no montante de 
146 m.euros e 1999 no montante de 212 m.euros que aguardam, ainda, decisão final e correspondem 
aos valores, eventualmente, a regularizar, de acordo com o risco provável de vir a existir obrigações 
futuras. 

2020 2019

Depósitos à ordem 353 234

Outros recursos

Cheques e ordens a pagar 16 16

369 250

Saldo em 

31.12.2019 Reforços

Reposições e 

anulações Utilizações Transferências

Outros

movimentos

Diferenças 

de câmbio

Saldo em 

31.12.2020

Imparidade de ativos financeiros ao custo amortizado

Para disponibilidades em outras instituições de crédito (Nota 3) - - - - - - - -

Para aplicações em instituições de crédito (Nota 6) 26 - (6) - - - - 20

Para crédito a clientes (Nota 7) 35.293 1.181 (670) (4) 596 720 (507) 36.609

35.319 1.181 (676) (4) 596 720 (507) 36.629

Imparidade para investimentos em associadas (Nota 8) 1.428 - - - - - (8) 1.420

Imparidade para outros ativos (Nota 13) 2.848 1 - - (636) - (90) 2.123

Provisões para outros riscos e encargos 880 - - - 40 - - 920

40.475 1.182 (676) (4) 0 720 (605) 41.093

2020

Saldo em 

31.12.2018 Reforços

Reposições e 

anulações Utilizações Transferências

Outros

movimentos

Diferenças 

de câmbio

Saldo em 

31.12.2019

Imparidade de ativos financeiros ao custo amortizado

Para disponibilidades em outras instituições de crédito (Nota 3) 46 - (46) - - - - -

Para aplicações em instituições de crédito (Nota 6) 26 - - - - - - 26

Para crédito a clientes (Nota 7) 34.920 1.558 (1.523) (44) 265 - 117 35.293

34.992 1.558 (1.569) (44) 265 - 117 35.319

Imparidade para investimentos em associadas (Nota 8) 1.426 - - - - - 1 1.428

Imparidade para outros ativos (Nota 13) 3.107 - (9) (6) (265) - 21 2.848

Provisões para outros riscos e encargos 880 - - - - - - 880

40.405 1.558 (1.578) (50) - - 139 40.475

2019

2020 2019

Processos fiscais em curso 880 880

Garantias prestadas 40 -

920 880
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Importa referir, que relativamente ao Processo Jurisdicional 1313/2004-825/2005 (03788/10), cujo 
objeto foi a decisão do Tribunal Tributário de Lisboa de 2009.10.08, na parte que julgou improcedente 
a impugnação judicial apresentada de IRC do exercício de 1999, foi em, 28 de Junho de 2019, 
proferida sentença do TCA Sul, que concedeu provimento ao recurso, ordenando a devolução do 
processo à 1ª instância para produção de prova testemunhal requerida e posterior prolação de nova 
sentença que conheça e decida de todos os fundamentos invocados na p.i., que são, também, 
extensíveis aos restantes dois processos (1997 e 1998). Com esta decisão, irá ser agendada a 
inquirição de testemunhas e, nessa sequência, o Banco apresentará as necessárias alegações, 
esperando que a nova sentença venha a ser favorável, na parte que foi julgada improcedente. 
Daí se entender que é muito pouco provável que venham a existir quaisquer outras obrigações futuras 
para além das estimativas de perdas já reconhecidas, acrescidos dos respetivos juros de mora, no 
total de 880 m.euros. 
 

16. OUTROS PASSIVOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

  
 

 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo da rubrica “Credores – Outros”, inclui 65 m.euros e 61 
m.euros, respetivamente, referentes a contratos de locação financeira que se encontram vencidos que 
foram cedidos a outras entidades, mas cuja gestão ficou a cargo do Banco. Estes montantes deverão 
ser liquidados às respetivas entidades quando os mesmos forem regularizados pelos diversos clientes.  

 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Outras operações a liquidar” inclui o saldo da conta 

de depósitos à ordem do Fundo de Capital de Risco Banco Efisa – Dinamização e Competitividade 
Empresarial (Fundo gerido pelo Banco até abril de 2014), o qual se encontra à guarda do Banco 
enquanto liquidatário do Fundo, para fazer à resolução de um processo judicial que envolve o Fundo, 
no montante de 519 m.euros. Contudo durante o primeiro semestre de 2021, os advogados do 
processo comunicaram ao Banco que o processo se encontra findo, podendo o valor do depósito ser 
devolvido aos ex-participantes do Fundo de Capital de Risco, após eventuais deduções de custos 
judiciais. 

 
17. CAPITAL 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social do Banco estava representado por 23.100.000 

ações com um valor nominal de 5 euros cada. 
 
 Durante o exercício de 2015 foi subscrito um aumento de capital social em numerário no montante 

total de 52.500 m.euros, o qual resultou na emissão de 10.500.000 ações com um valor nominal de 5 
euros cada. Este aumento de capital social foi realizado em numerário repartido em quatro tranches, 
uma de 15.000 m.euros, e três de 12.500 m.euros que ocorreram nos meses de março, junho, 
setembro e dezembro de 2015. A totalidade das novas ações foi subscrita e realizada pela acionista 
única, Parparticipadas, S.G.P.S, S.A. 

2020 2019

Credores

Setor público administrativo 35 56

Fornecedores de locação financeira 4 4

Outros 180 138

Encargos a pagar

Gastos com pessoal 131 126

Outros encargos a pagar 9 1

Receitas com rendimento diferido - -

Outras contas de regularização

Outras operações a liquidar:

Direito Potestativo (Nota 13) - -

Outras operações 538 638

Outras operações a regularizar - 2

897 966
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 O capital social do Banco em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é integralmente detido pela 

Parparticipadas. 
 
 Os resultados básicos por ação são calculados efetuando a divisão do resultado líquido pelo número 

médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o exercício. Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019, o resultado básico por ação era o que se apresenta: 

 

 
 

 Nas reuniões de Assembleia Geral ocorridas nos dias 26 de dezembro de 2018, 20 de julho de 2018 
e 22 de dezembro de 2017, o acionista deliberou a emissão e atribuição de 166.251, 141.873 e 
110.777 direitos de conversão a favor do Estado Português, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 
61/2014, de 26 de agosto, relativos aos ativos por impostos diferidos convertidos em créditos 
tributários nos exercícios de 2017, 2016 e 2015. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2018, o 
Estado Português possuía 418.901 direitos de conversão em ações do Banco. 

 
 Em 31 de dezembro de 2018, e nos termos do número 2, do artigo 10.º da Lei n.º 61/2014, de 26 de 

agosto o acionista único, Parparticipadas, exerceu o direito potestativo de adquirir os 418.901 direitos 
de conversão já emitidos a favor do Estado Português.  

 
 Nas reuniões de Assembleia Geral de 25 de outubro de 2019 e 17 de dezembro de 2020, o acionista 

deliberou a emissão e atribuição nos termos do artigo 9.º do REAID, ao Estado Português, de 
respetivamente 102.834 e 49.531 direitos de conversão no aumento de capital do Banco. 

 
18. OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL ACUMULADO, OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS 

TRANSITADOS E RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: 

 

 
 

 A legislação portuguesa aplicável ao setor bancário exige que a reserva legal seja anualmente 
creditada em pelo menos 10% do lucro líquido anual, até à concorrência do capital social. A reserva 
legal só pode ser utilizada para cobrir prejuízos ou para aumentar o capital social.  

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo da rubrica “Outras reservas” inclui reservas especiais 
constituídas no âmbito da adesão do Banco em dezembro de 2014 ao regime especial aplicável aos 
ativos por impostos diferidos, nos termos da Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, nos montantes de 972 
m.euros e 908 m.euros, respetivamente (Nota 2.11). 
 
Em 2020 e 2019, nos termos do referido regime, foram constituídas reservas especiais, nos montantes 
de 64 m.euros e 142 m.euros, respetivamente. Em 2019, face a inexistências de reservas livres 

2020 2019

Resultado líquido do exercício (2.192) (2.025)

Número médio ponderado de ações ordinárias emitidas 23.100.000 23.100.000

Resultado básico por ação -0,0949 -0,0877

2020 2019

Ativos financeiros disponíveis para venda

Reserva de justo valor (Nota 32) - -

Outras reservas e resultados transitados

Reserva legal 1.613 1.613

Outras reservas

Reservas especiais 972 908

Reservas livres - -

972 908

Resultados transitados (87.382) (85.271)

(84.797) (82.750)

Resultado líquido do exercício (2.192) (2.025)

(86.989) (84.775)
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disponíveis, a reserva especial foi constituída por contrapartida de resultados transitados, que se 
apresentam negativos. 

 
 Ao abrigo deste regime o valor contabilístico dos ativos por impostos diferidos que tenha resultado da 

não dedução, para efeitos fiscais, dos gastos e variações patrimoniais negativas, é convertido em 
crédito tributário quando o sujeito passivo (i) registe um resultado líquido negativo nas suas contas 
anuais, depois de aprovadas pelos órgãos sociais, nos termos da legislação aplicável; ou (ii) entre em 
liquidação por dissolução voluntária, insolvência decretada por sentença judicial ou, quando aplicável, 
revogação da respetiva autorização por parte da autoridade de supervisão competente. Desta forma, 
nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, o Banco efetuou a referida conversão de ativos por 
impostos diferidos em crédito tributário nos montantes de 216 m.euros, 242 m.euros, 239 m.euros e 
129 m.euros, respetivamente, tendo sido constituída nas demonstrações financeiras do Banco uma 
reserva especial no montante do crédito tributário, majorada em 10%. 

 
Considerando que o Banco Efisa apurou um resultado contabilístico negativo no exercício de 2020, 
vão ser aplicáveis os mesmos mecanismos de conversão de ativos por impostos diferidos em crédito 
tributário, bem como a constituição de uma reserva especial e de direitos de conversão, após 
aprovação das suas demonstrações financeiras pelos órgãos sociais do Banco. Neste contexto, com 
base nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, o crédito tributário e a reserva 
especial estimados a constituir ascendem a 37 m.euros e 41 m.euros, respetivamente. 
 
 

19. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES / JUROS E ENCARGOS SIMILARES 
 
 Em 2020 e 2019, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: 
  

  
 

 
  

  

2020 2019

Juros e rendimentos similares:

Juros de ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito - -

Crédito a clientes

Crédito interno 341 328

Crédito ao exterior 93 113

Crédito vencido 42 25

Outros créditos e valores a receber - 4

Juros e rendimentos similares de outros ativos financeiros:

Juros de ativos financeiros ao justo valor através de outro 

rendimento integral - -

Outros juros e rendimentos similares 1 3

477 473

Comissões reconhecidas pelo custo amortizado 8 8

485 482

Juros e encargos similares 2020 2019

Juros de passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes e outros empréstimos

De outros residentes 7 7

Outros juros e encargos similares 64 35

71 42

Comissões reconhecidas pelo custo amortizado - -

71 42
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20. RENDIMENTOS E ENCARGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES 
 
 Em 2020 e 2019, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: 
  

  
 

  
  
21. RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 Em 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 

 

 
 
Em 2020, a rubrica “Resultados em ativos financeiros ao justo valor através de resultados” inclui 
essencialmente, o montante recebido de 574 m.euros a titulo de indeminização do “Madoff Victim 
Fund”  pelas perdas incorridas no fundo “Fairfield Sentry” (Nota 4). 
 
Em 2019, a rubrica “Resultados em ativos financeiros ao justo valor através de resultados” inclui, 
essencialmente, o efeito da variação negativa do justo valor do Fundo Imobiliário Nexponor no 
montante de 79 m.euros, e rendimentos no montante de 30 m.euros. 

 
22. RESULTADOS DE REAVALIAÇÃO CAMBIAL E RESULTADOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS NÃO 

FINANCEIROS 
 
 Em 2020 e 2019, o saldo da rubrica “Resultados de reavaliação cambial” correspondia, 

essencialmente, à reavaliação da posição cambial dos Dólares dos Estados Unidos face aos Euros. 
 
 Em 2020 e 2019, o saldo da rubrica “Resultados de alienação de outros ativos não financeiros” referia-

se às mais e menos-valias realizadas com outros ativos tangíveis. 
  

  
 

  

2020 2019

Rendimentos de serviços e comissões

Prestação de serviços a terceiros 10 22

Por garantias prestadas 1 1

Outros - 1

10 24

2020 2019

Encargos com serviços e comissões

Por garantias recebidas 4 4

Por serviços prestados por terceiros 9 9

Outros - -

13 12

2020 2019

Resultados em ativos financeiros ao justo valor através de resultados 584 (60)

Perdas em ativos financeiros pelo justo valor através de outro 

rendimento integral - Em instrumentos de dívida - -

584 (60)

2020 2019

Resultados em ativos não financeiros

Outros ativos tangíveis 2 (36)

2 (36)
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23. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 
 
 Em 2020 e 2019, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: 
  

 
 

 Em 2007, o BPN Serviços – Serviços Administrativos, Operacionais e Informáticos, A.C.E. (BPN ACE), 
do qual o Banco tem uma participação de 9,3%, foi alvo de uma inspeção tributária em sede de 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado relativamente aos exercícios de 2003 a 2005, da qual resultaram 
liquidações adicionais, incluindo juros compensatórios, no montante de aproximadamente 7.934 
m.euros. Em resultado da impugnação judicial apresentada pelo ACE, em 2013 o Tribunal Tributário 
de Lisboa proferiu sentença, na qual foi decidida a anulação de liquidações adicionais de IVA e juros 
compensatórios no montante de 3.754 m.euros. 

 
 De tal decisão, a Autoridade Tributária e o BPN ACE interpuseram recursos para o Tribunal Central 

Administrativo Sul, que, por acórdão de 2018.03.22, decidiu negar provimento ao recurso interposto 
pela Fazenda Pública e conceder provimento parcial ao BPN ACE, anulando as liquidações adicionais 
relativas a juros compensatórios, no total de 796 m.euros e julgando improcedente o recurso, na parte 
correspondente às liquidações adicionais de IVA no montante de 3.385 m.euros, acrescido de juros 
de mora e custas processuais. 

 
No exercício de 2020 e na sequência desta decisão, a Autoridade Tributária procedeu ao reembolso 
dos valores de IVA, pagos em excesso, no âmbito do plano prestacional, entretanto, concedido ao 
BPN ACE, para a regularização da sua situação tributária, ao abrigo do Programa Especial de 
Redução do Endividamento do Estado (PERES), no montante total de 2.354 m.euros, bem como ao 
pagamento de juros indemnizatórios e de mora devidos, nos termos dos nºs. 1 e 5, ao art.º 43.º da 
LGT, de 281 m.euros e 508 m.euros, respetivamente, totalizando o valor global de 3.143 m.euros, de 
cuja repartição o Banco Efisa recebeu 292 m.euros, valor correspondente à sua participação de 
9,3% no ACE, apresentado em ‘Outros ganhos de exploração – Outros’. 
 

 
24. CUSTOS COM PESSOAL E NÚMERO MÉDIO DE EMPREGADOS 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 
  

  
 
 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 outras. Nos exercícios de 2020 e 2019, esta 

2020 2019

Outros ganhos de exploração

Rendimentos de prestações de serviços diversas 48 48

Reembolso de despesas 1 2

Recuperação de crédito 26 11

Outros 298 262

373 324

Outros custos de exploração

Impostos indiretos 213 194

Impostos diretos 5 4

Contribuições para o Fundo de Resolução 2 3

Outros custos de exploração 60 4

280 205

93 119

2020 2019

Remuneração de empregados 739 971

Remunerações dos órgãos de gestão e de fiscalização 21 21

Contribuições para a Segurança Social 199 252

Outros encargos sociais 4 5

Outros custos com o pessoal 336 349

1.299 1.597
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rubrica incluía ainda 282 m.euros e 277 m.euros, respetivamente, relativos a indemnizações por 
rescisão de contratos de trabalho. 
No exercício de 2020, o quadro de pessoal do Banco foi reduzido em 20%, passando de um total de 
20 (em 2019) para 16 colaboradores.  

 
 Os membros do Conselho de Administração deixaram de auferir qualquer remuneração pelo exercício 

das suas funções a partir de novembro de 2009.  
 
 
25. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS  
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 

 

  
 

 Nos exercícios de 2020 e 2019, a rubrica “Com serviços especializados – Outros serviços 
especializados” inclui os honorários de revisão legal das contas e de outros serviços de garantia de 
fiabilidade, de acordo com o seguinte detalhe, excluindo o Imposto Sobre o Valor Acrescentado: 

 

  
  

2020 2019

Com fornecimentos 5 9

Com serviços

Serviços especializados

Informática 319 321

Avenças e honorários 66 102

Outros serviços especializados 329 326

Rendas e alugueres 4 29

Comunicações 45 52

Outros serviços 167 128

935 966

2020 2019

Revisão Legal das Contas 45 53

Outros serviços de garantia de fiabilidade

. Exigidos por Lei 56 59

. Outros

 101  112
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26. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS 
 
  Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os passivos contingentes e os compromissos associados à 

atividade bancária encontravam-se registados em rubricas extrapatrimoniais e apresentavam o 
seguinte detalhe: 

 

  
  

2020 2019

Garantias prestadas e outros passivos eventuais

Garantias e avales prestados de residentes 200 200

Ativos dados em garantia 147 147

347 347

Compromissos

Compromissos revogáveis de residentes - linhas de crédito revogáveis - -

Compromissos irrevogáveis de residentes - Outros compromissos irrevogáveis 150 150

150 150

Responsabilidades por prestação de serviços

Depósito e guarda de valores 565 418

De cobrança de valores 161 161

726 579

Garantias recebidas

Garantias e avales 58.148 66.788

Aceites e endosso 58.941 67.905

Outras 9.363 9.664

Ativos recebidos em garantia 61.846 68.777

188.298 213.134

Serviços prestados por terceiros

Depósito e guarda de valores 9.060 9.108

Valores recebidos para cobrança 12 12

9.072 9.120

Outras contas extrapatrimoniais

Créditos abatidos ao ativo 4.696 4.697

Juros vencidos 1.177 1.862

5.873 6.559
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27. ENTIDADES RELACIONADAS 
 
 Em 31 de dezembro de 2020, são consideradas entidades relacionadas do Banco Efisa o seu 

acionista, as suas participadas, a Direção Geral do Tesouro e Finanças, outras entidades do Estado 
Português e os órgãos de gestão do Banco. 

 

  
 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os principais saldos e transações mantidas com entidades 
relacionadas são como segue:  
 
 

Nome Sede

Acionista do Banco Efisa

Parparticipadas SGPS, SA Portugal

Outras entidades relacionadas

BPN Serviços ACE Portugal

Caixa Geral de Depósitos, SA Portugal

Compras em Grupo Moçambique Moçambique

Ergorent Portugal

Nearent Portugal

Parups, SA Portugal

Parvalorem, SA Portugal

Sensorent, S.A. Portugal

NEXPONOR Portugal

Fund Box SGFII, SA Portugal

Acacia Investments B.S.C. © Bahrain

SWIFT USA

Lugab Portugal

ALC Leasing, S.A.R.L. Moçambique

Fenton Ventures & Resources INC Ilhas Virgens

Nearent Ibérica Portugal

Membros do Conselho de Administração do Banco Efisa

Sofia Brigida Correia dos Santos Marçal Teixeira Furtado Torres

Filipe Carlos Mendes de Sousa

Susana Cristina Vaz Velho Larisma
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2020 2019

Ativo 19.824 18.913

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 13.300 12.600

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 13.300 12.600

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.903 3.950

Nexponor 3.318 3.423

Acacia Investments B.S.C. © 570 512

Fund Box SGFII, SA 12 12

SWIFT 3 3

Ativos financeiros ao custo amortizado - Crédito a clientes (Valores brutos) 2.325 1.967

Sensorent, S.A. 1.590 1.372

Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 445 358

Nea Rent - Aluguer e Comércio de Equipamentos, S.A. 290 237

Investimentos em associadas 8 8

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 8 8

Outros ativos (Valores brutos) 276 377

Sensorent S.A. - 218

Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. - 86

Nea Rent - Aluguer e Comércio de Equipamentos, S.A. - 53

Compras em Grupo Moçambique 121 20

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 155 -

Fenton Ventures & Resources INC 1 -

Ativos não correntes detidos para venda 11 11

Parups S.A. 11 11

Passivo 57 68

Passivos financeiros ao custo amortizado - Recursos de clientes e outros empréstimos 34 31

Parvalorem, S.A. 10 10

Parups, SA 9 10

Sensorent, S.A. 2 2

Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 13 9

Outros passivos 13 32

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE - 21

Parvalorem, S.A. - -

SWIFT 2 -

Parups, S.A. 11 11

Provisões 10 5

Fund Box SGFII, SA 10 5

Demonstração de resultados (521) (217)

Juros e rendimentos similares (64) (35)

Caixa Geral de Depósitos, S.A. (64) (35)

Resultados em operações financeiras - Ativos financeiros ao justo valor através de 

resultados 10 -

NEXPONOR (105) -

Acacia Investments B.S.C. © 115 -

Custos com pessoal (21) (182)

Orgãos Sociais (21) -

Gastos gerais administrativos (142) (91)

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE (142) (91)

Imparidade de ativos financeiros ao custo amortizado (304) -

Ergorent (86) -

Sensorent, S.A. (218) -
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28. PASSIVOS CONTINGENTES ASSOCIADOS A PROCESSOS JUDICIAIS 
 
 Até 31 de dezembro de 2020 e 2019, foram intentados contra o Banco Efisa um conjunto de processos 

judiciais cuja decisão final por parte dos respetivos tribunais ainda não tinha sido proferida. O montante 
total reclamado pelos autores dos diversos processos judiciais é o seguinte: 

 

 
 
Durante o exercício de 2013 o Banco foi notificado da instauração de um processo judicial contra si, 
no seguimento da execução de um penhor associado a uma operação de crédito por si concedida em 
exercícios anteriores, no qual é reclamado um montante de, aproximadamente, 7.964 m.euros (8.947 
mil Dólares dos Estados Unidos). A Autora da ação declarativa de condenação invoca a nulidade do 
contrato de garantia assinado com o Banco Efisa como justificação para a instauração daquele 
processo. 

        
       Durante o exercício de 2013, o Banco Efisa apresentou a sua contestação, sendo que este processo 

se encontra atualmente em curso, estando a ser preparada a audiência final. Em 31 de dezembro de 
2019, não foram constituídas provisões nas demonstrações financeiras anexas para fazer face a um 
eventual desfecho desfavorável daquele processo na medida em que o Conselho de Administração 
entende que irá ganhar o mesmo. 

 
       Em 2015, um terceiro propôs uma ação declarativa de condenação, visando a condenação do BPN 

ACE no pagamento da quantia de 1.033 m.euros (dos quais 734 m.euros correspondem a capital e 
299 m.euros aos juros de mora vencidos). O Banco foi constituído réu neste processo enquanto 
agrupado do BPN ACE. Em abril de 2019, foi conhecida a prolação do Acórdão do Tribunal da Relação 
de Lisboa, na qual se conclui pela absolvição dos réus deste processo. O Proc.º 30326/15.2T8LSB 
encontra-se encerrado por Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de janeiro de 2020. 

 
 Em 2018, o Banco foi peticionado a pagar 300 m.euros, acrescido de juros à taxa supletiva legal, 

contados desde 26 de janeiro de 2009 e até efetivo e integral pagamento, correspondente ao montante 
investido pelos Autores em papel comercial CNE, subscrição que teria ocorrido junto do anterior BPN. 
O Banco contestou a ação em fevereiro de 2019, tendo sido proferida decisão de absolvição do Banco 
Efisa por ilegitimidade. Foi apresentado recurso pelos Autores, tendo, contudo, o Acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora, em maio 2020, julgado improcedente o recurso apresentado, absolvendo 
novamente o Banco. Foi novamente interposto recurso de revista excecional pelos Autores, sendo 
que em fevereiro de 2021 foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que considerou que 
a absolvição da instância do Banco Efisa transitou em julgado, dando por encerrado este processo 
(ver Nota 31). 

 
Em agosto de 2020, foi apresentada uma Ação de Processo Comum contra o BCP; o BPI; a CGD; o 
Banco Efisa; e o Bankinter, para o pagamento da quantia de: € 6.163.853,69, dos quais € 775.721,89 
dizem respeito ao Banco Efisa. Esta ação está relacionada com o Sindicado Bancário, liderado pelo 
BCP, no âmbito de um Programa de Emissão de Papel Comercial da CIMA iniciado em 2006 e 
reestruturado em 2012, apenas com o Banco Efisa. Em novembro de 2020 foi apresentada 
contestação em nome do Banco Efisa. Nesta fase do processo os advogados do Banco Efisa ainda 
não conseguem dar qualquer previsão do desfecho deste processo. 

 
 O Conselho de Administração do Banco, considerando a opinião dos seus consultores jurídicos, 

entende que tem maior probabilidade de ganhar estas ações, motivo pelo qual classifica como pouco 
provável o sucesso dos processos judiciais acima referidos e, consequentemente não registou 
qualquer provisão para os mesmos. 

 
 
 
 
 
 

2020 2019

Processo n.º 2446/12.2TVLSB 7.291 7.964

Processo n.º 30326/15.2T8LSB - 1.033

Processo n.º 2695/18.0T8LSB-B - -

Processo n.º 3159/18.7T8STR - 300

Processo n.º 16645/20.0T8LSB 776 -           

8.067 9.297
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29. DIVULGAÇÕES RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 A preparação das divulgações relativas a instrumentos financeiros apresenta limitações decorrentes 

da falta de qualidade da informação de base. Neste contexto, as informações apresentadas refletem 
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 do 
Banco resultante 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 atividade, contrata operações com fluxos 
financeiros futuros sensíveis a eventuais variações da taxa de juro. 

 
Risco de liquidez 

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

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a liquidez do Banco é assegurada quase na sua totalidade de 
forma indireta pelo Estado Português.  

 
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 fatores de risco, nomeadamente taxas 
de juro, taxas de câmbio, spreads de crédito, preços de ações 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 2020 e 2019, os cash-flows previsionais (fluxos de capital) dos instrumentos 

financeiros, de acordo com a respetiva maturidade contratual, apresentavam o seguinte detalhe: 
  

 

 
 

 
 

  
 

2020

Maturidades contratuais remanescentes

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras 

instituições de crédito 3.209 3.209

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.909 3.909

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro 

rendimento integral 6 6

Ativos financeiros ao custo amortizado

  Aplicações em instituições de crédito 1 13.300 116 50 13.466

  Crédito a clientes 1 3.699 16 3.838 10.704 11.317 3.857 10.679 44.109

Outros ativos 3.897 3.897

20.208 116 50 16 3.838 10.710 11.317 3.857 18.485 68.596

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

   Recursos de clientes e outros empréstimos (369) (369)

 Outros passivos (897) (897)

(369) - - - - - - - (897) (1.266)

Grau de liquidez 19.839 116 50 16 3.838 10.710 11.317 3.857 17.588 67.330

1 Exposição bruta.

De 5 Anos a 10 Anos Mais de 10 anos Indeterminado TotalAté 1 Mês

De 1 Mês a 3 

Meses

De 3 Meses a 

6 Meses De 6 Meses a 1 ano

De 1 Ano a 3 

Anos

De 3 Anos a 

5 Anos

2019

Maturidades contratuais remanescentes

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras 

instituições de crédito 3.204 3.204

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.956 3.956

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro 

rendimento integral 5 6 12

Ativos financeiros ao custo amortizado

  Aplicações em instituições de crédito 1 12.726 50 12.776

  Crédito a clientes 1 3.750 467 4.250 11.505 3.887 20.046 43.906

Outros ativos 2.251 2.251

19.680 0 55 0 467 4.257 11.505 3.887 26.253 66.105

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

   Recursos de clientes e outros empréstimos -250 -250

 Outros passivos -966 -966

-250 0 0 0 0 0 0 0 -966 -1.216

Grau de liquidez 19.430 0 55 0 467 4.257 11.505 3.887 25.287 64.889

1 Exposição bruta.

Até 1 Mês

De 1 Mês a 3 

Meses

De 3 Meses a 

6 Meses De 6 Meses a 1 ano

De 1 Ano a 3 

Anos

De 3 Anos a 

5 Anos De 5 Anos a 10 Anos Mais de 10 anos Indeterminado Total
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Risco de taxa de juro  
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe dos instrumentos financeiros por exposição ao risco 
de taxa de juro apresenta o seguinte detalhe: 
 

 
 

 
 

 
 

  Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 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: 

  

 
 

 
  

2020

Exposição a

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.209 3.209

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.909 3.909

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 6 6

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 1 13.350 116 13.466

Crédito a clientes 1 13.008 18.039 13.061 44.109

Outros ativos 3.897 3.897

26.365 18.039 24.193 68.596

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes e outros empréstimos 369 369

Outros passivos 897 897

- - 1.266 1.266

Não sujeito a 

risco de taxa de 

juro TotalTaxa fixa Taxa variável

2019

Exposição a

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.204 3.204

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.956 3.956

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 12 12

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 1 12.650 126 12.776

Crédito a clientes 1 3.895 19.213 20.798 43.906

Outros ativos 2.251 2.251

16.557 19.213 30.335 66.105

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes e outros empréstimos 250 250

Outros passivos 966 966

                          -                          -   1.216,44   1.216,00 

1 Exposição bruta.

Não sujeito a 

risco de taxa de 

juro TotalTaxa fixa Taxa variável

2020

Datas de refixação / Datas de maturidade

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.209 3.209

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.909 3.909

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 6 6

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 1 13.300 50 116 13.466

Crédito a clientes 1 2.461 13.460 2.094 742 11.978 313 13.061 44.109

Outros ativos 3.897 3.897

2.461 26.760 2.094 792 11.978 - 319 24.193 68.596

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes e outros empréstimos (369) (369)

Outros passivos (897) (897)

- - - - - - - (1.266) (1.266)

Exposição Líquida 2.461 26.760 2.094 792 11.978 - 319 22.927 67.330

1 Exposição bruta.

> 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

2019

Datas de refixação / Datas de maturidade

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.204               3.204               

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.956               3.956               

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 5                    6                  12                    

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 1 12.600             50                  126                  12.776             

Crédito a clientes 1 2.785             14.107             5.004             1.199             14                20.798             43.906             

Outros ativos 2.251               2.251               

2.785             26.707             5.004             1.254             -               -               20                30.335             66.105             

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

Recursos de clientes e outros empréstimos 250 -                 250 -                 

Outros passivos 966 -                 966 -                 

-                 -                   -                 -                 -               -               -               1.216 -              1.216 -              

Exposição Líquida 2.785             26.707             5.004             1.254             -               -               20                29.119             64.889             

1 Exposição bruta.

< = 7 Dias

> 7 Dias 

< = 1 Mês

> 1 Mês 

< = 3 Meses

> 3 Meses 

< = 6 Meses

> 6 Meses 

< = 12 Meses

> 12 Meses 

< = 3 Anos > 3 Anos Indeterminado Total
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 A coluna “Indeterminado” inclui essencialmente o crédito vencido e os instrumentos de capital. 
 
 Risco de crédito 
 

a) Informação quantitativa e qualitativa relativa às perdas por imparidade 
 

 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os instrumentos financeiros sujeitos à aplicação dos requisitos 
de imparidade previstos na IFRS 9, por stage de imparidade, encontram-se detalhados nos quadros 
seguintes: 

 

 

Exposiçao bruta

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito (Nota 3) 3.209 - - 3.209

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral (Nota 5) 6 - - 6

Ativos financeiros ao custo amortizado - - - -

Aplicações em instituições de crédito (Nota 6) 13.466 - - 13.466

Crédito a clientes (Nota 7) 3.173 315 40.621 44.109

19.854 315 40.621 60.790

Perdas por imparidade

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito (Nota 3) - - - -

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral (Nota 5) - - - -

Ativos financeiros ao custo amortizado - - -

Aplicações em instituições de crédito (Nota 6) (20) - - (20)

Crédito a clientes (Nota 7) (32) (16) (36.561) (36.609)

(52) (16) (36.561) (36.629)

Exposição líquida

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito (Nota 3) 3.209 - - 3.209

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral (Nota 5) 6 - - 6

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito (Nota 6) 13.446 - - 13.446

Crédito a clientes (Nota 7) 3.141 299 4.060 7.500

19.802 299 4.060 24.161

Exposição bruta

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.204 - - 3.204

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 12 - - 12

Ativos financeiros ao custo amortizado - - -

Aplicações em instituições de crédito 12.776 - - 12.776

Crédito a clientes 3.338 328 40.240 43.906

19.330 328 40.240 59.898

Perdas por imparidade

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito - - - -

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral - - - -

Ativos financeiros ao custo amortizado - - -

Aplicações em instituições de crédito (26) - - (26)

Crédito a clientes (34) (58) (35.201) (35.293)

(60) (58) (35.201) (35.319)

Exposição líquida

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.204 - - 3.204

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 12 - - 12

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 12.750 - - 12.750

Crédito a clientes 3.304 270 5.039 8.613

19.270 270 5.039 24.579

31 de dezembro de 2019

31 de dezembro de 2020

31 de dezembro de 2020

31 de dezembro de 2020

31 de dezembro de 2019

31 de dezembro de 2019
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De seguida apresenta-se a análise dos principais fatores que justificam as variações nas perdas por 
imparidade para crédito a clientes durante o ano de 2020: 

 

  
 
b) Exposição ao risco de crédito 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as operações de crédito e garantias prestadas classificadas em 
“stage 1”, “stage 2” e “stage 3” apresentam a seguinte exposição e imparidade em base individual e 
coletiva: 

 

  
 

 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a carteira de crédito do Banco, e respetiva 
imparidade, apresenta o seguinte detalhe, por setor de atividade: 

  

 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Perdas por imparidade em 31 de dezembro 2019 34 58 35.201 35.293

Perdas por imparidade em 1 de janeiro 2020 34 58 35.201 35.293

Variação nas perdas por imparidade

- Transferência para o Stage 3 - - - -

- Aumentos devido a alterações no risco de crédito - - 1.181 1.181

- Diminuições devido a alterações no risco de crédito (2) - (668) (670)

- Write-offs - - (4) (4)

Variações cambiais e outras - (42) 851 809

Perdas por imparidade em 31 de dezembro de 2020 32 16 36.561 36.610

31 de dezembro de 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Segmento Exposição Imparidade Exposição Imparidade Exposição Imparidade bruta líquida

Retalho - - - - 143 143 143 -

Leasing - - - - 5.544 5.544 5.544 -

Outros créditos 3.173 32 315 16 34.934 30.874 38.422 7.500

3.173 32 315 16 40.621 36.561 44.109 7.500

31 de dezembro de 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Segmento Exposição Imparidade Exposição Imparidade Exposição Imparidade bruta líquida

Retalho - - - - 143 143 143 -

Leasing - - - - 4.911 4.911 4.911 -

Outros créditos 3.338 34 327 58 35.187 30.147 38.852 8.613

3.338 34 327 58 40.241 35.201 43.906 8.613

Exposição total

Exposição total

31 de dezembro de 2020

Setor de atividade Exposição Imparidade % Exposição Imparidade % Exposição Imparidade % Exposição Imparidade %

Comércio - - - - - - 2.413 2.213 91,7% 2.413 2.213 92%

Construção - - - - - - 3.559 2.139 60,1% 3.559 2.139 60%

Indústria - - - - - - 550 550 100,0% 550 550 100%

Outros - - - 187 8 4,3% 1.619 1.606 99,2% 1.806 1.614 89%

Serviços 3.173 32 1,0% 128 8 6,3% 31.962 29.535 92,4% 35.263 29.575 84%

Transportes - - - - - - 518 518 100,0% 518 518 100%

3.173 32 1,0% 315 16 5,1% 40.621 36.561 90,0% 44.109 36.609 83%

31 de dezembro de 2019

Setor de atividade Exposição Imparidade % Exposição Imparidade % Exposição Imparidade % Exposição Imparidade %

Comércio - - - - - - 2.229 1.963 88,1% 2.229 1.963 88%

Construção - - - - - - 3.823 2.295 60,0% 3.823 2.295 60%

Indústria - - - - - - 530 530 100,0% 530 530 100%

Outros - - - 194 10 4,6% 1.570 1.555 99,1% 1.764 1.565 89%

Serviços 3.338 34 1,0% 133 48 36,1% 31.632 28.401 89,8% 35.103 28.483 81%

Transportes - - - - - - 457 457 100,0% 457 457 100%

3.338 34 1,0% 327 58 17,7% 40.241 35.201 87,5% 43.906 35.293 80%

Total

Total

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Stage 1 Stage 2 Stage 3
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 Exposição máxima ao risco de crédito 
 
 Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento 
financeiro pode ser resumida como segue: 
 

  
 
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. 
 
Risco de taxa de juro – Análise de sensibilidade 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o impacto no valor dos instrumentos financeiros sensíveis a risco 
de taxa de juro a deslocações paralelas na curva das taxas de juro de referência de 50, 100 e 200 
basis points (bp), respetivamente, pode ser demonstrado pelos seguintes quadros: 
 

 
 

 
 

No quadro seguinte é apresentado o efeito na margem financeira projetada para os exercícios de 2021 
e 2020, respetivamente, 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: 
 

 
 

2020 2019

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito (Nota 3) 3.209 3.204

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados (Nota 5) 3.909 3.956

Ativos financeiros ao custo amortizado - aplicações em instituições de crédito (Nota 6) 13.446 12.750

Crédito a clientes (Nota 7) 7.500 8.613

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral (Nota 5) 6 12

28.070 28.535

Extrapatrimoniais:

Garantias prestadas e créditos documentários abertos 200 200

Compromissos revogáveis e irrevogáveis 150 150

350 350

28.420 28.885

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

Aplicações em instituições de crédito 1 27 13 7 (7) (13) (27)

Crédito a clientes 1 224 112 56 (56) (112) (224)

Total do Ativo sensível 252 126 63 (63) (126) (252)

Total ganho/perda 252 126 63 (63) (126) (252)

1 Exposição bruta.

2020

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

Aplicações em instituições de crédito 1 26 13 6 (6) (13) (26)

Crédito a clientes 1 55 27 14 (14) (27) (55)

Total do Ativo sensível 80 40 20 (20) (40) (80)

Total ganho/perda 80 40 20 (20) (40) (80)

1 Exposição bruta.

2019

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

Proveitos  com juros (339) (170) (85) 85 170 339

Margem financeira (339) (170) (85) 85 170 339

Projeção da Margem Financeira - Exercício de 2021
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Foi considerado como pressuposto na projeção da Margem Financeira, a refixação da taxa de juro no 
meio do mês.  
 
Risco cambial 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os instrumentos financeiros apresentavam o seguinte detalhe 
por moeda: 
 

   
 

 
 
Justo valor 

 
Sempre que possível, o Banco apurou o justo valor utilizando cotações em mercados ativos ou 
técnicas de valorização baseadas em dados de mercado para instrumentos com características 
idênticas ou similares aos instrumentos financeiros por si detidos.  
 
No entanto, para a generalidade dos instrumentos financeiros, incluindo nomeadamente o crédito a 
clientes, não existe atualmente um mercado ativo em Portugal com transações entre contrapartes 
igualmente conhecedoras e interessadas em efetuar essas transações. 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 subjetivas, 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 objetivo.  
 
Consequentemente, os leitores das demonstrações financeiras do Banco são aconselhados a ter 
estes aspetos em consideração e a ser cautelosos na utilização desta informação, nomeadamente 
para efeitos de avaliação da situação financeira do Banco. 
 

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

Proveitos  com juros (661) (330) (165) 165 330 661

Margem financeira (661) (330) (165) 165 330 661

Projeção da Margem Financeira - Exercício de 2020

2020

Moeda

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 2.767 409 19 15 3.209

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.339 570 - - 3.909

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 6 - - - 6

Ativos financeiros ao custo amortizado - Aplicações em instituições de crédito 1 13.350 116 - - 13.466

Crédito a clientes 1 37.158 6.951 - - 44.109

56.620 8.046 19 15 64.699

Passivo

Recursos de clientes e outros empréstimos (341) (28) - - (369)

(341) (28) - - (369)

Exposição líquida 56.961 8.074 19 15 65.068

1 Exposição bruta.

Euro

Dólar Norte 

Americano

Libra 

Esterlina Outras Total

2019

Moeda

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 1.764      1.402      22           16           3.204      

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.444      512         3.956      

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 12           12           

Aplicações em instituições de crédito 1 12.650    126         12.776    

Crédito a clientes 1 36.210    7.696      43.906    

54.080   9.736     22           16           63.854   

Passivo

Recursos de clientes e outros empréstimos 238 -        12 -          250 -        

238 -        12 -          -           -           250 -        

Exposição líquida 54.318   9.748     22           16           64.104   

1 Exposição bruta.

Euro

Dólar Norte 

Americano

Libra 

Esterlina Outras Total
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Para efeitos de apresentação nesta Nota, os instrumentos financeiros são classificados de acordo com 
a seguinte hierarquia, conforme previsto nas normas IFRS 7 e IFRS 13: 

 

• Nível 1 – cotações em mercado ativo 
 

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 ativos e passivos financeiros são classificados neste nível caso se 
entenda que uma proporção significativa do seu valor de balanço resulta de inputs não 
observáveis em mercado. 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a comparação entre o justo valor e o valor de balanço dos 
principais ativos e passivos financeiros, é apresentado como se segue: 
 

  
 

 
 
Os principais pressupostos utilizados na estimativa do justo valor dos ativos e passivos financeiros 
foram os seguintes: 
 

• Para as rubricas “Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito” 
e “Aplicações em instituições de crédito”, dado tratar-se de aplicações à vista ou de curto prazo, 
o Banco considerou que o valor contabilístico é uma aproximação razoável do seu justo valor; 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 os depósitos de 
clientes junto do Banco são à ordem, remunerados a uma taxa de juro de 0%.  

 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe do apuramento do justo valor do crédito a clientes 
apresenta-se de seguida: 
 

2020

Valor ao

Tipo de instrumentos financeiros

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.209 - 3.209 3.209 - - - -

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.909 3.909 - 3.909 - - 3.909 3.909

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 6 6 - 6 6 - - 6

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 13.446 - 13.446 13.446 - - - -

Crédito a clientes 7.500 - 7.500 7.500 - - - -

28.070 3.915 24.155 28.071 6 - 3.909 3.915

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

   Recursos de clientes e outros empréstimos 369 - 369 369 - - - -

369 - 369 369 - - - -

Total 

Justo ValorNível 1 Nível 2Valor líquido contabilístico Justo Valor Custo ou custo amortizado Total Nível 3

2019

Valor ao

Tipo de instrumentos financeiros

Ativo

Caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito 3.204 3.204 3.204 -

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 3.956 3.956 3.956 3.956 3.956

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 12 12 12 12 12

Ativos financeiros ao custo amortizado

Aplicações em instituições de crédito 12.750 12.750 12.750 -

Crédito a clientes 8.613 8.613 8.613 -

28.535 7.172 21.363 28.535 12 - 3.956 3.967

Passivo

Passivos financeiros ao custo amortizado

   Recursos de clientes e outros empréstimos 250 250 250 -

250 - 250 250 - - - -

Valor líquido contabilístico Justo Valor Custo ou custo amortizado Total Nível 3

Total 

Justo ValorNível 1 Nível 2
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(*) correspondem a: (i) juros a receber líquidos de proveitos diferidos e comissões; (ii) créditos e juros 
vencidos. 

 
Para cada segmento, foi efetuado o desconto dos “cash-flows” futuros (capital e juros) às taxas de 
juro médias indicadas abaixo. 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.  

 
Durante o exercício de 2020 e 2019, não existiram novas operações de crédito, pelo que o Banco 
utilizou para efeitos do desconto dos “cash-flows” futuros as seguintes taxas médias, recolhidas junto 
do Banco de Portugal: 
 
 

 
 

 
 
 

Valor de 

balanço
Justo Valor Diferença

Operações com plano financeiro definido 27.622 26.956 666

Operações sem plano financeiro definido 3.426 3.528 (102)

31.048 30.484 564

Outros (*) 13.061 13.061 -

44.109 43.545 564

Imparidade (36.609) (36.608) (1)

7.500 6.937 563

2020

Valor de 

balanço
Justo Valor Diferença

Operações com plano financeiro definido 20.110 20.086 24

Operações sem plano financeiro definido 3.748 3.802 (54)

23.858 23.888 (30)

Outros (*) 20.048 20.048 -

43.906 43.936 (30)

Imparidade (35.293) (35.293) -

8.613 8.643 (30)

2019

Segmento
Taxa média 

ponderada por

Empresa - Contas Correntes 2,00%

Empresa - Empréstimos 2,00%

Empresa - Outros 2,00%

Particular - Contas Correntes 2,97%

Particular - Empréstimos 6,09%

Particular - Outros 15,30%

2020

Segmento
Taxa média 

ponderada por

Empresa - Contas Correntes 2,12%

Empresa - Empréstimos 2,12%

Empresa - Outros 2,12%

Particular - Contas Correntes 3,74%

Particular - Empréstimos 6,55%

Particular - Outros 15,70%

2019
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30. FUNDO DE RESOLUÇÃO 
 

Medida de resolução do Banco Espírito Santo, S.A. 
 

Em 3 de agosto de 2014, com o intuito de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro, o Banco 
de Portugal, aplicou uma medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. (BES) nos termos do 
disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 145º C do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras (RGICSF), na modalidade de transferência parcial de ativos, passivos, 
elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão para um banco de transição, o Novo Banco, S.A. 
(Novo Banco), constituído por deliberação do Banco de Portugal dessa mesma data.  

  
O Novo Banco tem como único acionista o Fundo de Resolução, o qual foi criado pelo Estado 
Português em 2012, tendo iniciado atividade em junho desse ano. O Fundo de Resolução é financiado 
pelas instituições financeiras que operam em Portugal, através de contribuições iniciais e periódicas 
e, devido à medida de resolução acima descrita, através de um empréstimo concedido por um 
sindicato bancário, num montante de cerca de 700.000 m.euros (o Banco não participou neste 
sindicato bancário), e de um empréstimo concedido pelo Estado Português de, aproximadamente, 
3.900.000 m.euros. 

  
Por comunicado público de 28 de setembro de 2016, o Fundo de Resolução anunciou ter acordado 
com o Ministério das Finanças a revisão do empréstimo de 3.900.000 m.euros originalmente 
concedido ao Fundo de Resolução em 2014 para financiamento da medida de resolução aplicada ao 
BES. De acordo com o Fundo de Resolução, a revisão visa assegurar a capacidade do Fundo de 
Resolução para cumprir as suas obrigações através das suas receitas regulares, independentemente 
das eventuais contingências a que o Fundo de Resolução esteja exposto. No mesmo dia, o Gabinete 
do Ministro das Finanças anunciou igualmente que aumentos de responsabilidades decorrentes da 
materialização de contingências futuras, determinarão o ajustamento da maturidade dos empréstimos 
do Estado e dos Bancos ao Fundo de Resolução, de forma a manter o esforço contributivo exigido ao 
setor bancário nos níveis atuais. 

 
Em 15 de fevereiro de 2017, de forma a ajustar o plano de reembolso à capacidade do Fundo de 
Resolução para cumprir integralmente as obrigações emergentes do contrato mútuo com base nas 
suas receitas regulares, excluindo assim o recurso a contribuições especiais ou qualquer outro tipo de 
contribuição extraordinária, foi efetuado um aditamento ao contrato de mútuo em que a sua data de 
vencimento passou para 31 de dezembro de 2046. 
 
Foi ainda neste aditamento consagrado o tratamento pari passu das obrigações do Fundo de 
Resolução emergentes deste contrato de mútuo e dos contratos de empréstimo celebrados pelo 
Fundo de Resolução com o Estado. 
 
Em 15 de janeiro de 2016, o Conselho de Administração do Banco de Portugal iniciou um segundo 
processo de venda da participação do Fundo de Resolução no Novo Banco, após ter optado por 
interromper, em 15 de setembro de 2015, o primeiro processo de venda sem aceitar qualquer das três 
propostas vinculativas por considerar que nenhuma delas apresentava condições adequadas em 
matéria de preço e de risco para o Fundo de Resolução.  
 
Em 18 de outubro de 2017, o Fundo de Resolução comunicou a conclusão do processo de venda de 
75% do capital do Novo Banco ao Lone Star. No âmbito do processo negocial, o Governo aprovou um 
mecanismo de capital contingente, até ao montante de 3.890.000 m.euros, nos termos do qual o Fundo 
de Resolução se compromete a realizar injeções de capital no caso de se materializarem certas 
condições cumulativas. 
 
Em 2 de outubro de 2017, o Estado Português celebrou um Acordo Quadro com o Fundo de 
Resolução, por um período máximo de onze anos, o qual prevê a disponibilização dos fundos 
necessários para assegurar o cumprimento das responsabilidades assumidas no âmbito do processo 
de venda do Novo Banco, com um limite anual de 850.000 m.euros. 
 
O Acordo Quadro consagra que as responsabilidades assumidas pelo Fundo de Resolução ao abrigo 
do mesmo apenas poderão ser satisfeitas após terem sido pagos todos os montantes devidos ao 
abrigo dos empréstimos concedidos pelo Estado Português e pelo sindicato bancário, nos montantes 
de 3.900.000 m.euros e 700.000 m.euros, respetivamente. 
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No mesmo dia, o Estado Português e o Fundo de Resolução celebraram um contrato de abertura de 
crédito até ao montante máximo de 1.000.000 m.euros, com o limite de utilização anual de 850.000 
m.euros e vencimento em 31 de dezembro de 2046. 
 
Em 24 de maio de 2018, o Fundo de Resolução comunicou a realização nessa mesma data do 
pagamento ao Novo Banco do montante de cerca de 792.000 m.euros, resultante da aplicação do 
mecanismo de capitalização contingente acima referido, tendo para o efeito utilizado recursos 
próprios, complementados por um empréstimo adicional do Estado Português no montante de 430.000 
m.euros. 
 
Em 1 de março de 2019, o Fundo de Resolução comunicou que dos resultados relativos do exercício 
de 2018 nessa data anunciados pelo Novo Banco resulta novo acionamento do mecanismo de 
capitalização contingente, no montante de 1.149.000 m.euros. O pagamento será realizado após a 
emissão da Certificação Legal das Contas do Novo Banco e a realização de um procedimento de 
verificação do montante apurado, a realizar por entidade independente. Para a realização do 
pagamento, o Fundo de Resolução irá utilizar os recursos financeiros disponíveis, complementados 
pela utilização do empréstimo acordado com o Estado Português, cujo limite máximo anual ascende 
a 850.000 m.euros. 
 
Medida de resolução do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. 
 
Em 19 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração do Banco de Portugal declarou que o 
Banif se encontrava «em risco ou em situação de insolvência» («failing or likely to fail») e decidiu 
desencadear um processo de resolução urgente da instituição na modalidade de alienação parcial ou 
total da sua atividade, o qual culminou com a venda em 20 de dezembro de 2015 ao Banco Santander 
Totta S.A. (BST) da atividade do Banif por 150.000 m.euros. 
 
A maior parte dos ativos que não foram objeto de alienação foram transferidos para um veículo de 
gestão de ativos, denominado Oitante, S.A. (Oitante), criado especificamente para o efeito, o qual tem 
como acionista único o Fundo de Resolução. Para o efeito, o Oitante procedeu à emissão de 
obrigações representativas de dívida, as quais foram adquiridas na totalidade pelo BST, tendo sido 
para o efeito prestada uma garantia pelo Fundo de Resolução e uma contragarantia pelo Estado 
Português. 

 
A operação envolveu um apoio público de cerca de 2.255.000 m.euros para cobertura de 
contingências futuras, dos quais 489.000 m.euros pelo Fundo de Resolução e 1.766.000 m.euros 
diretamente pelo Estado, em resultado das opções acordadas entre as autoridades portuguesas, as 
instâncias europeias e o BST, para a delimitação do perímetro dos ativos e passivos alienados. 
 
Na presente data, não existe qualquer estimativa relativamente ao valor das eventuais perdas a 
incorrer pelo Fundo de Resolução resultantes do processo de alienação do Novo Banco, dos litígios 
associados ao processo de resolução do BES, incluindo no âmbito do denominado “processo dos 
lesados do BES” e tentativas de resolução do mesmo, das eventuais perdas na sequência da 
resolução do Banif e encargos relacionados com os respetivos processos.  

 
 Neste sentido, as demonstrações financeiras do Banco estão preparadas no pressuposto de que não 

serão exigidas às instituições participantes no Fundo de Resolução, nas quais se inclui o Banco, 
contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias para o Fundo de 
Resolução para financiar as medidas de resolução relativas ao BES e ao Banif ou qualquer outro 
passivo ou passivo contingente assumido pelo Fundo de Resolução. Não obstante a possibilidade 
prevista na legislação aplicável de cobrança de contribuições especiais, o Conselho de Administração 
do Banco entende que o pressuposto acima descrito é adequado e reflete a nossa firme expetativa 
nesta data. 

 
 
31. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Reserva Especial 
 
Conforme referido na Nota 2.12, na sequência da adesão do Banco ao regime especial aplicável aos 
ativos por impostos diferidos, nos termos da Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, e de ter apurado um 
resultado contabilístico negativo no exercício de 2020, nos termos previstos no referido regime, o 
Banco deverá efetuar a conversão de ativos por impostos diferidos em crédito tributário, bem como a 
constituição de uma reserva especial e de direitos de conversão, após aprovação das suas 
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demonstrações financeiras pelos órgãos sociais do Banco. Neste contexto, com base nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, o crédito tributário e a reserva especial 
estimados a constituir ascendem a 37 m.euros e 41 m.euros, respetivamente.  
 
Fundo de Capital de Risco Banco Efisa 
 

 Conforme referido na Nota 16, o Banco exerceu as funções de entidade gestora do Fundo de Capital 
de Risco Banco Efisa – Dinamização e Competitividade Empresarial (“Fundo”) até 10 de abril de 2014, 
data da sua liquidação.  O depósito à ordem do Fundo encontrava-se à guarda do Banco enquanto 
liquidatário do Fundo, para fazer face à resolução de um processo judicial que envolve o Fundo, no 
montante de 519 m.euros. Contudo durante o primeiro semestre de 2021, os advogados do processo 
comunicaram ao Banco que o processo se encontra findo, podendo o valor do depósito ser devolvido 
aos ex-participantes do Fundo de Capital de Risco, após eventuais deduções de custos judiciais. 
 
Covid-19 

 
O Decreto Lei n. 10-J/2020 de 26 de março de 2020 estabelece medidas excecionais de proteção dos 
créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades 
da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19. 

 
O Banco teve um total de 9 pedidos de moratórias que representam 870 m.euros, dos quais 306 
m.euros respeitam a juros. A este respeito, cumpre referir que o Decreto Lei n. 10-J/2020 de 26 de 
março de 2020, prevê que os juros continuam a vencer-se (não há suspensão), mas como não são 
pagos (durante o período da moratória), deverão ser capitalizados (integrados no capital em dívida) 
até ao final do período da moratória. 

 
Já em janeiro de 2021, resultado de uma liquidação antecipada de um cliente, o número de 
moratórias passou para um total de 8, representando 858 m.euros, dos quais 300 m.euros respeitam 
a juros. 

 
O Conselho de Administração mantém um acompanhamento da evolução dos impactos que poderão 
advir do Covid-19, nas suas demonstrações financeiras e ao nível dos requisitos de capital, 
nomeadamente no que respeita à mensuração das perdas esperadas na carteira de crédito e à 
valorização dos ativos financeiros e não financeiros. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized
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III. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
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IV. Resumo do Relatório de Autoavaliação efetuado pelo Conselho Fiscal de acordo com 

o Aviso 3/2020 do Banco de Portugal 

De acordo com o n.º 1 do Artigo 60.º do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal, o órgão de fiscalização 

elabora um resumo do relatório de autoavaliação previsto no artigo 55.º do mesmo Aviso que é divulgado 

em anexo aos documentos anuais de prestação de contas da instituição. 
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V. Certificação Legal de Contas 
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Certificação Legal das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Banco Efisa, S.A. (o Banco), que compreendem a
Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 30.703 milhares de
euros e um total de capital próprio de 28.511 milhares de euros, incluindo um resultado líquido negativo de 2.192
milhares de euros), a Demonstração dos Resultados e do Outro Rendimento Integral, a Demonstração das
Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao ano findo naquela data, e as
notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posição financeira do Banco Efisa, S.A., em 31 de dezembro de 2020 e o seu desempenho
financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes do Banco nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

Incerteza material relacionada com a continuidade
Tal como referido na Nota 2.18 anexa às demonstrações financeiras, o Banco prepara as demonstrações
financeiras na base da continuidade das operações apesar destas apresentarem, em 31 de dezembro de 2020,
perdas acumuladas superiores a metade do seu capital social, o que determina a aplicação do disposto no n.º 1 do
Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais. Conforme referido na mesma Nota, em 2 de maio de 2019, a
Parparticipadas, SGPS, S.A., enquanto acionista único do Banco, celebrou um contrato de venda da totalidade das
ações representativas do capital do Banco com a IIGROUP HOLDINGS WLL, pelo montante de 27.000 mil euros. A
transação está subordinada à verificação da condição suspensiva de autorização/não oposição do Banco Central
Europeu à transação, nos termos do artigo 15° do Regulamento (CE) n.° 1024/2013, de 15 de outubro de 2013.
Desta forma, existe uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade do Banco
em manter-se em continuidade, estando dependente do sucesso da operação de venda e das políticas e decisões a
adotar pelas entidades que o controlem direta e indiretamente, nomeadamente no que respeita ao seu suporte
financeiro e às perspetivas futuras quanto à sua atividade.
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Ênfase
A Nota 18 anexa às demonstrações financeiras descreve as reservas especiais constituídas no âmbito da adesão
do Banco em dezembro de 2014, ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, nos termos da
Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto. Em 2020, nos termos do artigo 8.º da referida Lei, foi constituída uma reserva
especial no montante de 64 milhares de euros. Uma vez que o Banco não dispõe de reservas livres, a referida
reserva especial foi constituída por contrapartida de resultados transitados, que se apresentam negativos. A
nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.
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Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da
auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião
separada sobre essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:

1. Imparidade de Crédito de Clientes

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

A rubrica de ativo de ‘Crédito a Clientes’ inclui
uma imparidade acumulada que ascende a
36.609 milhares de euros, reconhecendo-se
um impacto negativo de 511 milhares de
euros nos resultados do ano registados na
rubrica ‘Imparidade de ativos financeiros ao
custo amortizado’ da demonstração dos
resultados. O valor bruto de ativo de ‘Crédito
a clientes’ é de 44.109 milhares de euros,
pelo que a imparidade acumulada representa
83% deste valor. O detalhe da imparidade e as
políticas contabilísticas, metodologias,
conceitos e pressupostos utilizados são
divulgados nas notas às demonstrações
financeiras 2.5 e 15.

A imparidade para o crédito a clientes
representa a melhor estimativa do órgão de
gestão do Banco da perda esperada da
carteira de crédito a clientes com referência a
31 de dezembro de 2020. Para o cálculo
desta estimativa, o órgão de gestão do Banco
estabeleceu pressupostos, interpretou
conceitos e concebeu um modelo de cálculo
de perda esperada. A utilização de
abordagens, modelos ou pressupostos
alternativos podem ter um impacto material
no valor da imparidade estimada.

Importa referir, conforme indicado na nota
2.5, que o Banco não dispõe de um modelo de
analise coletiva de imparidade em
conformidade com a norma IFRS 9,
analisando numa base individual todas as
exposições que apresentam saldo líquido.

Considerando o grau de subjetividade e
complexidade que a estimativa de imparidade
envolve e a materialidade do seu valor,
consideramos este tema como matéria
relevante de auditoria.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de auditoria que
conduziu à definição da abordagem de auditoria para responder ao
risco de distorção material. Esta abordagem incluiu (i) uma resposta
global com efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho e subsequente
execução de procedimentos adicionais substantivos, nomeadamente:

► Realização de testes de revisão analítica sobre a evolução do
saldo de imparidade para o crédito a clientes, dos quais são
de destacar o entendimento das variações ocorridas face ao
período homólogo e alterações nos pressupostos e
metodologias de imparidade;

► Seleção de uma amostra de clientes objeto de análise
individual de imparidade, para a avaliação de pressupostos
utilizados pelo órgão de gestão na quantificação da
imparidade. Esta análise incluiu: a inspeção da informação
com os modelos de negócio e a situação económico-
financeira dos devedores e das avaliações dos colaterais;
inquirição dos especialistas do Banco para entender a
estratégia de recuperação definida e os pressupostos usados;

► Obtenção do entendimento e avaliação do modelo de cálculo
de perda esperada, teste ao cálculo, comparação da
informação usada no modelo com a informação de fonte,
avaliação dos pressupostos, comparação dos resultados com
os valores das demonstrações financeiras; e

► Analisámos as divulgações incluídas nas notas às
demonstrações financeiras, tendo por base os requisitos das
normas internacionais de relato financeiro e os registos
contabilisticos.
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2. Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor e classificados como nível 3 da IFRS 13

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

Conforme divulgado nas notas às
demonstrações financeiras 4 e 5, em 31 de
dezembro de 2020, o Banco detém
instrumentos financeiros valorizados ao justo
valor no montante de 3.915 milhares de
euros no ativo, dos quais 3.909 milhares de
euros são valorizados através de técnicas de
valorização que usam variáveis não
observáveis em mercado (Nível 3 da IFRS 3).
O resultado obtido com as alterações de justo
valor destes ativos durante os 12 meses
terminados a 31 de dezembro de 2020 foi
positivo em 584 milhares de euros, conforme
demonstrado na nota às demonstrações
financeiras 21, sendo apresentado na rubrica
de ‘Resultados de Ativos financeiros ao justo
valor através de resultados’ da demonstração
dos resultados.

A valorização destes instrumentos financeiros
é uma matéria de julgamento do órgão de
gestão, dado que os referidos instrumentos
financeiros são valorizados num processo de
estimativa que tem por base parâmetros de
mercado não observáveis e para o qual são
estabelecidos pressupostos.

Conforme divulgado na nota às
demonstrações financeiras 4, os ativos
financeiros ao justo valor através de
resultados incluem 3.318 milhares de euros
em unidades de participação numa Sociedade
Especial de investimento Imobiliário, cujo
justo valor foi apurado com base no valor dos
ativos líquidos do fundo por unidade de
participação, auditado e divulgado pela
respetiva Sociedade Gestora com referência
àquela data, deduzido de um desconto de
iliquidez apurado pelo Banco. O órgão de
gestão considera que esta valorização
corresponde à melhor estimativa de justo
valor em 31 de dezembro de 2020 no
pressuposto da realização dos fundos
corresponder à realização dos ativos
subjacentes.

A consideração desta matéria como relevante
para a auditoria teve por base a sua
materialidade nas demonstrações financeiras
e o facto do uso de diferentes técnicas de
valorização e pressupostos poder originar
diferentes estimativas de justo valor.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de auditoria que
conduziu à definição da abordagem de auditoria para responder ao
risco de distorção material. Esta abordagem incluiu (i) uma resposta
global com efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho e subsequente
execução de procedimentos adicionais substantivos, nomeadamente:

► Realização de testes de revisão analítica sobre o justo valor
dos instrumentos financeiros, dos quais são de destacar o
entendimento das variações ocorridas face ao período
homólogo e alterações nos pressupostos e metodologias de
valorização;

► Para uma amostra de instrumentos financeiros, análise da
informação e dados utilizados na determinação do respetivo
justo valor. Para os fundos, a análise teve por base a última
informação financeira disponível fornecida pelas sociedades
gestoras e dos relatórios de auditoria mais recentes; e

► Revisão das divulgações incluídas nas notas explicativas às
demonstrações financeiras, tendo por base os requisitos das
normas internacionais de relato financeiro e os registos
contabilisticos.
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3. Divulgação de passivos contingentes

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

A nota às demonstrações financeiras 28
divulga os passivos contingentes que podem
representar uma possível obrigação do Banco
decorrentes de eventos passados. A
ocorrência dessas obrigações está
dependente de um ou mais acontecimentos
futuros que não estão inteiramente sob o
controlo do Banco. As políticas contabilísticas
para o reconhecimento de provisões ou
divulgação de passivos contingentes estão
descritos na nota 2.12 e as principais
estimativas e pressupostos na nota 2.18.

Apesar de o órgão de gestão considerar que
não é provável que as situações divulgadas se
materializem em impactos nas demonstrações
financeiras do Banco, a magnitude desses
impactos seria significativa.

A avaliação dos riscos e dos pressupostos é
uma matéria de julgamento do órgão de
gestão que exige análise complexa com
recurso a consultores legais tanto externos
como contratados pelo Banco. Atendendo à
relevância destas contingências para o Banco,
consideramos este tema como matéria
relevante de auditoria.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de auditoria que
conduziu à definição da abordagem de auditoria para responder ao
risco de distorção material. Esta abordagem incluiu (i) uma resposta
global com efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho e subsequente
execução de procedimentos adicionais substantivos, nomeadamente:

► Leitura das atas dos órgãos de gestão do Banco e da
correspondência com os reguladores;

► Análise das respostas aos pedidos de confirmação externa
aos advogados e consultores legais do Banco;

► Indagação ao órgão de gestão e aos consultores legais sobre
os passivos contingentes do Banco; e

► Revisão das divulgações incluídas nas notas às
demonstrações financeiras, tendo por base os requisitos das
normas internacionais de relato financeiro e os registos
contabilisticos.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

► preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Banco de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia;

► elaboração do Relatório de Gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

► criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;

► adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

► avaliação da capacidade do Banco de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação
financeira do Banco.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter
origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e também:

► identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

► obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno do Banco;

► avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

► concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade do Banco para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou
condições futuras podem levar a que o Banco descontinue as suas atividades;

► avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e os acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

► comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização, entre outros
assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria;

► das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,
determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano
corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório,
exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

► declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à
independência e comunicamos-lhe todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, quais as medidas tomadas para
eliminar as ameaças ou quais as salvaguardas aplicadas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de
Gestão com as demonstrações financeiras.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que
o Relatório de Gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e a apreciação sobre o Banco, não identificámos incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.º
537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o
seguinte:

► Fomos nomeados/eleitos auditores do Banco pela primeira vez na assembleia geral de acionistas
realizada em 12 de novembro de 2019 para um mandato compreendido entre 2019 e 2021.

► O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude ou
suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e execução da
nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos
de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido a
fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas
demonstrações financeiras devido a fraude;

► Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional que
preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do Banco nesta data;

► Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77, n.º 8, do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face ao Banco
durante a realização da auditoria.

Lisboa, 23 de junho de 2021

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:

António Filipe Dias da Fonseca Brás - ROC n.º 1661
Registado na CMVM com o n.º 20161271
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1. Objetivos de gestão (art.º 38.º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE)) e 

Plano de Atividades e Orçamento  

Não foram definidos objetivos de gestão específicos por parte do titular da função acionista, para o Banco 

Efisa, dado o contexto específico em que se encontra.  

 

No seguimento da publicação do anúncio de concurso público de alienação do Banco Efisa,S.A,, que 

ocorreu em janeiro de 2018, deu-se início ao novo processo de alienação do banco, tendo sido selecionada 

a entidade vencedora e solicitada à Tutela (Ministério das Finanças) a necessária autorização para a venda. 

A autorização foi dada em fevereiro de 2019 e o contrato de compra e venda de ações foi assinado entre 

as partes, vendedora e compradora, no dia 2 de maio de 2019. A concretização da operação aguarda a 

competente autorização do Banco de Portugal/Banco Central Europeu que se espera que ocorra em 2021. 

 

2. Evolução Prazo Médio de Pagamento a fornecedores (nos termos da RCM n.º 34/2008, de 22 

fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 abril)  

 

Divulgação dos atrasos nos pagamentos (“arrears”) conforme definidos no Decreto-Lei n.º 65-

A/2011 de 17 de maio 

 
Não existem dívidas vencidas em 2020 

 
 

 
 

3. Diligências tomadas e resultados obtidos no âmbito das recomendações do acionista  

Não existem recomendações específicas do acionista. 

 
  

Valor %

Prazo (dias) 1,43 1,38 0,05 3,62%

PMP 2020 2019
Variação 2020/2019

Valor (€)

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Aq. Bens e Serviços  - - - - -

Aq. Capital - - - - -

Total - - - - -

Dívidas Vencidas
Dívidas Vencidas de acordo com o art.º 1.º DL 65-A/2011 (€)
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4. Remunerações dos Órgãos Sociais e Restantes Trabalhadores 

 
 

5. Aplicação do artigo 32.º e 33.º do Estatuto de Gestor Público (EGP) 

O Conselho de Administração não aufere qualquer remuneração. 

 

6. Aplicação do artigo 16º, n.º2 do RJSPE e do artigo 11.º do EGP 

Não são realizadas pelo Banco Efisa despesas não documentadas. 

 

7. Elaboração e divulgação de relatório sobre remunerações, conforme n.º 2 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março 

Foi elaborado e divulgado no sítio na Internet do Banco Efisa (https://www.bancoefisa.pt/pr.html). 

Adicionalmente, em 2020, foi elaborado um Relatório de Diagnóstico 2019 e Plano de Igualdade 2021, que 

se encontra também disponível no sítio na Internet do Banco Efisa (https://www.bancoefisa.pt/pr.html). 

 

8. Elaboração e divulgação do relatório anual sobre prevenção da corrupção conforme disposto 

no n.º1 do artigo 46.º do RJSPE  

O Banco Efisa tem disponível no seu sítio na internet o relatório anual sobre prevenção da corrupção.   

 

 

9. Contratação Pública  

O regime de contratação pública não é aplicável ao Banco Efisa, promovendo-se procedimentos de 
contratação que assegurem os princípios da concorrência, da publicidade, da transparência e da igualdade 
de tratamento. 

S N N.A.

Mesa A.G. - Apl icação das  

orientações  relativas  às  

remunerações  vigentes  em 

2020

X -
Não auferem 

remuneração

Conselho de Adminis tração - 

Apl icação das  orientações  

relativas  às  remunerações  

vigentes  em 2020

X -
Não auferem 

remuneração

Conselho Fisca l  - Apl icação 

das  orientações  relativas  às  

remunerações  vigentes  em 

2020

X 100%

Auditor Externo - Apl icação 

das  orientações  relativas  às  

remunerações  vigentes  em 

2020

X -

Restantes  Trabalhadores  - 

Aplicação das orientações 

relativas às remunerações 

vigentes em 2020

X 100%

Cumprimento das Obrigações 

Legais 

Cumprido
Quantificação Justificação
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10. Medidas tomadas ao nível da adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas 

Não aplicável ao Banco Efisa. 

 

11. Medidas de redução de gastos operacionais 

O Banco Efisa é detido a 100% pela Parparticipadas, SGPS, S.A. que por sua vez foi adquirida pela DGTF 

em 14 de fevereiro de 2012.  

 
A pendência do processo de alienação e a ausência de concessão de crédito conferem ao Banco Efisa um 

enquadramento singular, tendo-se, ao longo dos últimos anos, efetuado um esforço de redução de custos 

operacionais. 

 

 
 
 
12. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas nos últimos três anos 

Não foram conduzidas Auditorias pelo Tribunal de Contas. 

 
13. Informação divulgada a 31 de dezembro de 2020 no site do SEE 

 
A informação a constar no site do SEE é reportada pela Parparticipadas, acionista do Banco Efisa. 

Conforme ponto 6 do Relatório de Governo da Sociedade, o Banco Efisa disponibiliza no seu site, um 

conjunto vasto de informações, em www.bancoefisa.pt. 

Var. absol. Var %

(1) EBITDA -          2 240   -          2 449                  209   -9%

(2) Gastos Administrativos -             934   -             966                    32   -3%

(3) Gastos com o pessoal corrigidos dos encargos i), i i) e i i i) -          1 299   -          1 597                  298   -19%

    (3.i) Indeminizações pagas por rescisão -             282   -             277   -                  5   2%

    (3.i i) Valorizações Remuneratórias nos termos da LOE 2019                   -     

    (3.i i i) Impacto da aplicação do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 29 de dezembro                   -     

(4) Gastos Operacionais a) = (2)+(3) -       2 233,0   -       2 563,0                  330   -13%

(5) Volume de negócios (VN)b)                496                  506   -                10   -2%

(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) -            4,50   -            5,07                      1   -11%

(i) Gastos com Deslocações e Alojamento (FSE)                    2   -                  3                      5   -167%

(i i) Gastos com Ajudas de custo (G c/ Pessoal)                   -     

(i i i) Gastos com as viaturas c)                  12   -                24                    36   -150%

(7) Total = (i)+(ii)+(ii i)                  14   -                27                    41   -152%

(8) Encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria                    1                      1   

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores)                  15                    24   -                  9   -38%

N.º Orgãos Sociais (OS)                    2                      2                     -     0%

N.º de Cargos de Direção (CD)                    7                      8   -                  1   -13%

N.º Trabalhadores (sem OS e sem CD)                    6                    14   -                  8   -57%

N.º Trabalhadores/ N.º CD               1,50                 1,50                     -     0%

Número de viaturas                    4                      9   -                  5   -56%

2020/2019

a)  Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (Gastos Administrativos (CMVMC+FSE)+ Gastos com Pessoal) não são considerados os gastos com as indemnizações 

por rescisão, com a aplicação do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e com as valorizações remuneratórias nos termos do disposto na LOE 2019,

b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatórias.

c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

Valores em €
2020            

Exec.

2020            

Orç.

2019

Exec.

2019

Exec.

http://www.bancoefisa.pt/
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APÊNDICE 1 

 
Mesa da Assembleia-Geral  

 

 

 
Conselho de Administração 

 

 

 
O Conselho de Administração não aufere qualquer remuneração no Banco Efisa. 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 4 do artigo 22.º do Estatuto do Gestor Público (EGP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 

de janeiro, objeto da Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, conjugado com o estabelecido 

no artigo 31.º do EPG, foram autorizadas as Senhoras Dra. Sofia Brígida Correia dos Santos de Marçal 

Teixeira Furtado Torres e Dra. Susana Cristina Vaz Velho Larisma e o Senhor Dr. Filipe Carlos Mendes de 

Sousa, a acumular as funções de membros do Conselho de Administração na PARVALOREM, S.A., na 

PARUPS, S.A. e na PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A., desde que apenas exerçam funções executivas 

numa delas e não acumulem remunerações. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandato

(Início - Fim)

 2015-Mar2021 (1) Presidente Maria Eugénia Corte Real Beirão Magro Novais dos Reis - -

 2015-Mar2021 (1) Secretário Márcia da Costa Pereira - -

(1) Continuam em funções, até eleção de quem os substitua

Cargo Nome
Valor da Senha Fixado 

(€)
Valor Bruto Auferido (€)

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data Sim/Não  Entidade de Origem
Entidade 

Pagadora(O/D)

2019-2021 Presidente Sofia Brígida Correia  Furtado Torres** DUE 05/11/2019 Parvalorem D 1

2019-2021 Vice Presidente Filipe Carlos Mendes de Sousa** DUE 05/11/2019 Parpartipadas D 1

2019-2021 Vogal Susana Cristina Vaz Velho Larisma** DUE 05/11/2019 Parups D 1

Legenda:  (1) - Indicar Resolução  ( R ) / Assembleia Geral (AG) /Deliberação Unânime por Escrito  (DUE) / Despacho (D) 

 (2) O/D Origem/Destino

OPRLO (2)

N.º de MandatosCargo Nome

Designação

Fixado Classificação

(S/N) (A/B/C) Vencimento mensal
Despesas de 

Representação

Sofia Brígida Correia dos Santos Marçal Teixeira Furtado Torres S (2) B  7.406,40 -

Filipe Carlos Mendes de Sousa S (1) C 4.578,20 1.831,28

Susana Cristina Vaz Velho Larisma S (3) C 4.578,20 1.831,28

(1) Vencimento pago pela Parparticipadas

(2) Vencimento pago pela Parvalorem

(3) Vencimento pago pela Parups

Membro de CA

   (Nome)

EGP

Remuneração mensal bruta €
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FISCALIZAÇÃO 

 
Conselho Fiscal  

 

 

 

 

 

 
 
ROC 

 

 

 

 

 
 
Auditor Externo 
 
A auditoria é feita no âmbito da revisão oficial de contas pela Ernst & Young Audit & Associados – SROC, 

S.A., pelo que o seu custo está incluído na Prestação de Serviços do ROC. 

  

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data

2012-até 21/nov/2016 Presidente Rosa Maria Tobias Sá * DUE 05/11/2015 - 3

2012-até presente data Vogal David António Teixeira de Avelar DUE 05/11/2015 750,00 3

2012-até presente data Vogal Miguel Mendes de Barros DUE 05/11/2015 750,00 3

(1) Indicar AG/DUE/Despacho

* Presidente do CF até 21/11/2016

Cargo Nome
Designação Estatuto 

Remuneratório 

Fixado Mensal (€)

N.º de Mandatos

Bruta (1) Redução Remuneratória (2)
Valor final (4)= (1)-

(2)+(3)

Rosa Maria Tobias Sá * - - -

David António Teixeira de Avelar 10 500,00 - 10 500,00

Miguel Mendes de Barros 10 500,00 - 10 500,00

Legenda: (2) - reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º59-A/2015, de 30 dezembro

* Presidente do CF até 21/11/2016

Nome 

Remuneração Anual 2020 (€)

Mandato

(Inicio - Fim) Nome N.º inscrição na OROC N.º registo na CMVM Forma (1) Data

2019 - 2021 Revisor Efetivo

Ernst & Young Audit & Associados - 

SROC, S.A. Representada por António 

Filipe Dias da Fonseca Brás

178

1661

20161480

20161271
DUE 12/11/2019 1 1

2019 - 2021 Revisor Suplente Sílvia Maria Teixeira da Silva 1636 20161246 DUE 12/11/2019 1 1

N.º de anos 

de funções 

exercidas na 

entidadeContratada 

N.º de anos de 

funções 

exercidas no 

grupo

Cargo

Identificação SROC/ROC Designação

45 000,00 - 45 000,00
Parecer sobre a  adequação e 

eficácia  do s is tema de 

controlo interno

7 500,00 - 7 500,00

Relatório sobre a  imparidade 

da carteira  de crédito a  

cl ientes  com referência  a  31 

de dezembro

12 500,00 - 12 500,00

Relatório sobre a salvaguarda 

de bens de clientes
12 500,00 - 12 500,00

Legenda: (2) - reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º59-A/2015, de 30 dezembro

Reduções

(2)

Valor Final

(3) = (1)-(2)

Ernst & Young Audit & Associados - 

SROC, S.A. Representada por António 

Fil ipe Dias da Fonseca Brás

Nome

Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços-2020 (€) Valor Anual de Serviços Adicionais -2020 (€)

Valor

(1)

Reduções

(2)

Valor Final

(3) = (1)-(2)
Identificação do Serviço

Valor

(1)
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APÊNDICE 2 

 

Cumprimento das Orientações Legais  

 

 
 

 

 
  

Objetivos de Gestão Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Metas a atingir constantes no PAO 2020 Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Princípios Financeiros de Referência Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Investimento Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Gastos com Pessoal Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Etc. Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Evolução do PMP a fornecedores Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") Não existem dívidas vencidas em 2020 Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Recomendações do acionista na última aprovação de contas 
Não existem  recomendaçóes específicas do 

acionista
Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Remunerações Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Não atribuição de prémios de gestão 100%

C.A. - reduções remuneratórias vigentes em 2020 (se aplicável)

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções remuneratórias vigentes em 2020 (se aplicável)

Auditor - reduções remuneratórias vigentes em 2020 (se aplicável)

EGP-artigo 32.º e 33.º do EGP Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Não utilização de cartões de crédito 100%

Não reembolso de despesas de representação pessoal 100%

Valor máximo das despesas associadas a comunicações 100%

Valor máximo de combustivel e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço

Despesas não documentadas ou confidenciais - n.º 2 do artigo 16.º do RJSPE e artigo 11.º do EGP Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais 100%

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n.º18/2014 Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens

Relatório de diagnóstico 2019 e Plano de Igualdade 

2021 publicado no sítio da internet 

(www.bancoefisa.pt)

Elaboração e divulgação do relatório anual de prevenção de corrupção

O Banco Efisa partilha e subscreve o Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que a 

sua acionista única Parparticipadas SGPS SA 

elaborou e que se encontra divulgado no seu sítio na 

internet (www.parvalorem.pt)

Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Contratação Publica Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa

Aplicação das Normas de contratação pública pelas participadas

Contratos submetidos a visto prévio do TC

Auditorias do Tribunal de Contas Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Parque Automóvel Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

N.º de Viaturas 0

Gastos operacionais das Empresas Públicas Ponto "Cumprimento das Obrigações Legais"

Contratação de estudos, pareceres , projetos e consultoria (artigo 49.º do DLEO 2019)

S

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

S

S

S

S

S

S

N.A

S

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

S

S

S

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Cumprimento das Orientações  - 2020
Cumprimento

Quantificação / Identificação Justificação / Referência ao Ponto do Relatório
S/N/N.A.
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RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO | 
 

(versão aprovada em reunião de Administração de 2 de junho de 2021) 
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1. Sumário Executivo 

A particularidade da situação do Banco Efisa, em processo de alienação, conjugado com os 

constrangimentos de estrutura orgânica do Banco e do principal prestador de serviços, tem consequências 

diretas para o Banco. Num esforço de melhoria, têm continuado as diligências de diagnóstico e deteção 

das deficiências a que a instituição está sujeita, bem como a identificação e implementação de mecanismos 

de controlo ou de resolução das mesmas.  

 

É de referir igualmente, que algumas atividades do Banco Efisa foram descontinuadas, o que permite a 

concentração de esforços e uma melhor afetação de recursos às atividades primordiais da Organização. 

 

2. Missão, Objetivos e Políticas da Empresa  

2.1 Missão, Visão e Valores  

O Banco Efisa foi criado como um Banco de investimento e como tal tem uma pequena estrutura com 

quadros especializados, caracterizando-se a sua ação pela flexibilidade e agilidade de processos que 

conduzem a uma rápida, rigorosa e eficaz decisão.  

 
O Banco Efisa, sendo detido na totalidade pela sociedade Parparticipadas, SGPS, S.A., adota como missão 

os princípios fundamentais que presidiram à nacionalização, através da Lei n.º 62-A/2008 de 11 de 

novembro, e segue as orientações estratégicas definidas para a globalidade do setor empresarial do 

Estado. 

 

A Gestão do Banco Efisa, adotando princípios de bom governo das empresas do setor empresarial do 

Estado, procura acautelar, designadamente, os interesses dos depositantes, os interesses patrimoniais do 

Estado e a defesa dos direitos dos trabalhadores. 

 

2.2 Indicação das Políticas e Linhas de Ação 

Os objetivos e as políticas definidas para o Banco Efisa concorrem para o cumprimento dos princípios 

fundamentais referenciados no ponto anterior. 

Aquando da aprovação de contas do exercício, os acionistas não emitiram recomendações/orientações 

adicionais.  

Tendo em conta a situação económico-financeira e patrimonial do Banco desde a nacionalização em 2008, 

o Banco de Portugal determinou um conjunto de limitações à atividade do Banco – como por exemplo, 

limitações a nova produção –, desde novembro de 2012, as quais têm perdurado apesar de estarem 

resolvidos, desde 2015, os principais constrangimentos prudenciais que conduziram a tais limitações, 

designadamente, ao nível do Capital Próprio e Fundos Próprios do Banco.  

Com base neste enquadramento muito particular, o Banco Efisa definiu como estratégia uma atuação com 

especial incidência nas componentes mais significativas do ativo do Banco e, em particular, na recuperação 

da carteira de crédito, de forma a promover o seu nível de recuperação, bem como, o foco na redução de 

custos de estrutura e na adequação da atividade às novas e sucessivas disposições legais e 

regulamentares determinadas pelos Órgãos de Supervisão.  
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Tendo em consideração a incerteza quanto ao futuro do Banco, que perdura desde a nacionalização, 

algumas decisões de investimento em sistemas, nomeadamente novos desenvolvimentos ou aquisições de 

sistemas informáticos, ou pacotes de software externos, mantiveram-se adiadas, tendo-se optado, em 

alternativa, por reforçar os procedimentos manuais já em vigor, ou recorrer ao desenvolvimento in-house 

de novos aplicativos correndo sobre o software já existente ou instalado no Banco.   

 

Concomitantemente, o Conselho de Administração teve igualmente uma preocupação de assegurar uma 

gestão dentro das circunstâncias permitidas pelo contrato de compra e venda de ações que a acionista 

única do Banco Efisa – a Parparticipadas SGPS SA – assinou com a IIB Group Holdings, no dia 2 de maio 

de 2019. Efetivamente, a conclusão da transação aguarda a não oposição do Banco de Portugal/ Banco 

Central Europeu (BCE).   

 

A concretização da transação de venda do banco, que se espera que venha a ocorrer durante o ano 2021, 

permitirá ao Banco Efisa ter um novo enquadramento e novas condições para poder desenvolver uma 

atividade normal e com outras perspetivas futuras. 

 

2.3 Indicação dos Fatores Chave de que Dependem os Resultados da Empresa 

Os fatores chave de que dependem os resultados da empresa prendem-se essencialmente com: 

 

- A evolução da economia portuguesa num quadro de restritividade das condições monetárias e financeiras 

e de manutenção da política contraccionista orçamental; 

 

- A evolução da carteira de crédito e capacidade de promover uma adequada gestão do risco de crédito da 

carteira, nomeadamente nas operações de reestruturação; 

 

- A evolução das condições de concessão de crédito à economia pelo setor bancário, nomeadamente, as 

relativas ao crédito que, numa situação menos adversa, poderá permitir a alienação das participações 

sociais e ativos detidos; 

 

- A concretização da alienação do banco, pois permitirá ao banco ter acesso a recursos, condições e nova 

estratégia para iniciar um novo ciclo e uma nova realidade económica e financeira.  

 

3. Estrutura de Capital 

3.1 Estrutura de Capital 

À data de 31 de dezembro de 2020, o capital social do Banco Efisa, S.A., era de € 115.500.000,00, repartido 

por 23.100.000 ações, com o valor nominal de €5, e detido na totalidade pela sociedade Parparticipadas, 

SGPS, S.A.. 

 

Cabe à Assembleia-Geral deliberar sobre aumentos do capital social e respetiva realização, quando se 

tornem necessários à equilibrada expansão das atividades do Banco. 
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Todos os valores mobiliários emitidos pelo Banco podem ser representados por títulos ou assumir forma 

meramente escritural, sendo convertíveis reciprocamente nos termos da lei. 

 

As ações são nominativas e, quando tituladas, representadas em títulos de uma, cinco, dez, vinte, 

cinquenta, cem, duzentas, quinhentas, mil e múltiplos de mil ações. 

 

3.2 Titularidade e Transmissibilidade das Ações 

As deliberações da Assembleia-Geral são tomadas por maioria dos votos emitidos, correspondendo um 

voto a cada grupo de cem ações. 

 

As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução da 

sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem ser 

aprovadas por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reúna em primeira quer em segunda 

convocação. 

 

Não existem limitações à titularidade e transmissibilidade das ações. 

 

3.3 Acordos Parassociais 

Não existem acordos parassociais. 

 

4. Participações Sociais e Obrigações Detidas 

4.1 Diagrama de Participações  

O Banco Efisa é titular das seguintes participações: 

 

 

Participações Capital (%)
Direitos de 

Voto (%)

Sensorent 19,00% 19,00%

NEXPONOR 13,04% 13,04%

Fund Box SGFII, SA 2,31% 6,93%

Acacia Investments B.S.C. © 1,65%

Portugal Ventures - Soc.  Capital de Risco, S.A. 0,01% 0,01%

Compras em Grupo Moçambique (1) (1)

SWIFT (2) (2)

Lugab 25,00% 25,00%

Ergorent 20,00% 20,00%

Nearent 20,00% 20,00%

BPN Serviços ACE 9,33%

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00% 36,00%

Fenton Ventures & Resources INC 30,00% 30,00%

Nearent Ibérica 20,00% 20,00%

(1) O Banco Efisa detém 34.073 ações

(2) O Banco Efisa detém 1 ação
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4.2 Aquisição e Alienação de Participações 

Durante o exercício de 2020 não foram efetuadas aquisições ou alienações de participações.  

 

4.3 Ações e Obrigações Detidas por Membros dos Órgãos Sociais 

Os órgãos sociais do Banco Efisa não são detentores de qualquer participação ou de obrigações da 

sociedade ou em participadas da mesma. 

 

4.4 Relações Significativas de Natureza Comercial 

Não existem relações significativas de natureza comercial entre os titulares de participações e o Banco 

Efisa, S.A..  

 

5. Órgãos Sociais e Comissões 

 

A. Assembleia-Geral 

 

1. Composição da Mesa da Assembleia-Geral, Mandato e Remuneração 

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

 

Composição da mesa da Assembleia-Geral: 

 

 

 

A Mesa da AG não aufere qualquer remuneração. 

 

NOTA: por Deliberação Social Unânime por Escrito de 15 de março de 2021, a Assembleia-Geral do Banco 

Efisa deliberou designar para o triénio 2021 a 2023, os seguintes membros da Mesa da Assembleia-Geral: 

  

• Presidente – Bruno Raposo de Castro Henriques  

• Secretário – Armando José Fonseca Pinto 

 

 

2. Deliberações Acionistas 

 

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 13.º, número 2 

dos Estatutos.  

 

Mandato

(Início - Fim)

 2015-Mar2021 (1) Presidente Maria Eugénia Corte Real Beirão Magro Novais dos Reis - -

 2015-Mar2021 (1) Secretário Márcia da Costa Pereira - -

(1) Continuam em funções, até eleção de quem os substitua

Cargo Nome
Valor da Senha Fixado 

(€)
Valor Bruto Auferido (€)
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As deliberações da Assembleia-Geral são tomadas por maioria dos votos emitidos, correspondendo um 

voto a cada grupo de 100 ações. As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, 

transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, 

sem a especificar, devem ser aprovados por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reúna em 

primeira, quer em segunda convocação. 

 

B. Administração e Supervisão 

 

1. Modelo de Governo e Regras Estatutárias 

O Governo Interno do Banco segue o Modelo monista (art. 278º, n.º 1, a) CSC), sendo composto por dois 

órgãos que consagram separadamente as funções de administração e de supervisão: o Conselho de 

Administração e o Conselho Fiscal. O Modelo inclui ainda um revisor oficial de contas (ROC/SROC) 

independente que não seja membro do conselho fiscal - n.º 3, do Artigo 278.º CSC em conjugação com a 

al. b), do n.º 1 e al. a), do n.º 2, ambos do artigo 413.º, e uma Assembleia-Geral. 

 

O Banco está organizado pela seguinte estrutura: 

 

 

 

O enquadramento normativo do Banco Efisa é constituído por Deliberações, Instruções de Serviço e 

Circulares. A figura do Manual é comummente utilizada quando de trata de manuais operativos (ex: manual 

de arquivo de emails). 

 

Para além das áreas de negócio supramencionadas, o Banco subcontrata um conjunto de serviços a 

terceiros que através de contratos de prestação de serviços asseguram as seguintes tarefas: 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA PARVALOREM, S.A.  

 

No âmbito do Acordo de Prestação de Serviços celebrado entre o Banco Efisa e a Parvalorem em outubro 

de 2013, enumeramos infra os serviços que são prestados pelas equipas respetivas da PARVALOREM, 

empresa do mesmo grupo, do setor público empresarial.  

  

1. Área de Sistemas de Informação e Tecnologias  

2. Área de Organização  

3. Área de Aprovisionamento, Logística e Instalações  

4. Área de Suporte Operacional  

5. Área de Conformidade (Parcialmente)  

6. Área de Recursos Humanos  

7. Área de Auditoria Interna  

8. Área de Assessoria Jurídica  

 

SERVIÇOS DE CONTENCIOSO E APOIO JURIDICO  

Para além das áreas enumeradas no ponto anterior, o Banco Efisa depende também da prestação de 

serviços por terceiros na área de Contencioso. O apoio nestas matérias é prestado por vários advogados 

ao abrigo de contrato de prestação de serviços, em particular com vista ao patrocínio referente a processos 

de Contencioso que são confiados pelo Banco, bem como ao exercício de aconselhamento jurídico. A 

prestação de serviços inclui o acompanhamento jurídico dos processos e representação do Banco em 

vendas judiciais e extrajudiciais e, ainda, nos processos especiais de recuperação de empresas e 

insolvência.   

  

SERVIÇOS DE APOIO FISCAL   

Adicionalmente, será de referir a prestação de serviços pela empresa FiscalNet, Lda, na assessoria em 

matérias fiscais. 

 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REPORTING E FISCAIS  

Os serviços de Business Process Outsourcing (“BPO”), associados às áreas contabilísticas, financeiras, 

fiscais e de reporting, são asseguradas pela empresa NEYOND desde 1/1/2020.  

 

 

2. Regras Estatutárias 

Os membros dos órgãos sociais são designados por períodos de três anos, não sendo obrigatória a 

coincidência de mandatos. 

 

Os membros dos órgãos sociais mantêm-se em funções para além do termo dos respetivos mandatos, até 

à eleição dos novos titulares. 
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3. Conselho de Administração 

 

Composição do Conselho de Administração e Mandato  

Estatutariamente 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. 

 

Composição do Conselho de Administração: 

 

 

 

Os membros do Conselho de Administração são membros executivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data Sim/Não  Entidade de Origem
Entidade 

Pagadora(O/D)

2019-2021 Presidente Sofia Brígida Correia  Furtado Torres** DUE 05/11/2019 Parvalorem D 1

2019-2021 Vice Presidente Filipe Carlos Mendes de Sousa** DUE 05/11/2019 Parpartipadas D 1

2019-2021 Vogal Susana Cristina Vaz Velho Larisma** DUE 05/11/2019 Parups D 1

Legenda:  (1) - Indicar Resolução  ( R ) / Assembleia Geral (AG) /Deliberação Unânime por Escrito  (DUE) / Despacho (D) 

 (2) O/D Origem/Destino

OPRLO (2)

N.º de MandatosCargo Nome

Designação
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Elementos Curriculares Relevantes dos Membros do Conselho de Administração 

 

Presidente do Conselho de Administração  
Data Referência: 31 de dezembro 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente do Conselho de Administração 

SOFIA BRÍGIDA CORREIA DOS SANTOS DE MARÇAL TEIXEIRA FURTADO TORRES 

Data de nascimento  15 de Abril de 1968 

Cargos que exerce 

Presidente do Conselho de Administração da Parvalorem, S.A. (mar.2019) 

Vogal (não executiva) do Conselho de Administração da Parups, S.A. (mar.2019)  

Vogal (não executiva) do Conselho de Administração da Parparticipadas SGPS, S.A. (jul2019) 

Presidente do Conselho de Administração da BPN Serviços – Serviços Administrativos, 
Operacionais e Informáticos ACE (mar.2019) 

Presidente do Conselho de Administração do Banco Efisa, S.A (out. 2019) 

Vogal Executiva do Conselho de Administração da IMOFUNDOS SGOIC, S.A. (dez. 2019) 

Cargos que exerceu 

2015-2018 Vogal do Conselho de Administração da Caixa Gestão de Ativos, SGPS Grupo CGD 

2013-2018 Vogal do Conselho de Administração na CAIXAGEST S.A. Grupo CGD 

2009-2013 Coordenadora da Área de Gestão da Dívida e Liquidez no IGCP 

2001-2019 Diretora na Direção de Mercados Financeiros  

1996-2001 Coordenadora de Gabinete Técnico – Direção Mercados Financeiros CGD 

1997-2001 Docente em Pós Graduação 

1993-1996 Funções Técnicas na Direção da Mercados Financeiros na CGD 

Habilitações 
académicas 

Licenciatura em Economia 

Outras habilitações 

Pós Graduação em Mercados Ativos Financeiros (CEMAF –INDEG/ISCTE) Lisboa 

Curso Avançado de Gestão Bancária (IFB/ Universidade Católica Portuguesa) Lisboa 

Programa de Desenvolvimento para Executivos – Adanced Development Program (ADP- 
LONDON BUSINESS SCHOOL )  

Programa para Executivos – Transformação Digital (universidade Católica Portuguesa) Lisboa 

Programa para Executivos – Customer Strategic Management in Banking (AESE – Business 
School) Lisboa 
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Vice-Presidente do Conselho de Administração  
Data Referência: 31 de dezembro 2020 
 

 
  

Vice-Presidente do Conselho de Administração 

FILIPE CARLOS MENDES DE SOUSA 

Data de nascimento  20 de dezembro de 1969 

Cargos que exerce 

Presidente do Conselho de Administração da Parparticipadas SGPS, S.A. (jul2019) 

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Parvalorem, S.A. (mar.2019) 

Vogal (não executivo)do Conselho de Administração da Parups, S.A. (mar.2019) 

Vogal do Conselho de Administração da BPN Serviços – Serviços Administrativos, 
Operacionais e Informáticos ACE (mar.2019) 

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Efisa, S.A (out. 2019 

Presidente do Conselho de Administração da IMOFUNDOS SGOIC, S.A. (dez. 2019) 

Cargos que exerceu 

Diretor do Departamento de Gestão Imobiliária no Novo Banco (dez. 2014 a jan. 2019) 

Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócio Internacional no BES Investimento (dez. 
2012 a dez. 2014) 

Diretor do Gabinete de Modernização de Empresas no BES (mar. 2009 a dez. 2012) 

Administrador no Grupo Nicolau Sousa Lima (mar. a dez. 2007) 

Diretor Executivo da Direção de Serviços Financeiros no BES Investimento (nov 2000 a mar. 
2009) 

Sub-Diretor da área de Assessoria Financeira no Finibanco (mar. 1997 a nov. 2000) 

Consultor de Corporate Finance na Deloitte & Touche (out. 1994 a mar. 1997) 

Estágio na Ascor Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem (ago. a out. de 1994) 

Habilitações 
académicas 

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa (1988 a 1994) 

Outras habilitações 

Programa Avançado Finanças para Executivos – UCP (2000) 

Advanced Digital Wealth Management – IFB (2019) 

Management Buyouts Program – Euromoney (2007) 

M&A Programme, - Euromoney, Londres (2003) 

Fiscalidade up to date – IIR Portugal, Lisboa (2007) 
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Vogal do Conselho de Administração 
Data Referência: 31 de dezembro 2020 

 

 
  

Vogal executiva do Conselho de Administração 

SUSANA CRISTINA VAZ VELHO LARISMA 

Data de 
nascimento 

09 de janeiro de 1976 

Cargos que 
exerce 

Presidente do Conselho de Administração da PARUPS, S.A. (mar. 2019) 

Vogal (não executiva) do Conselho de Administração da PARVALOREM, S.A. (mar. 2019) 

Vogal (não executiva) do Conselho de Administração da Parparticipadas SGPS, S.A. (jul2019) 

Vogal (executiva) do Conselho de Administração da BPN Serviços – Serviços Administrativos, 
Operacionais e Informáticos ACE (mar.2019) 

Vogal (executiva) do Conselho de Administração do Banco Efisa, S.A (out. 2019) 

Vogal (não executiva) do Conselho de Administração da IMOFUNDOS SGOIC, S.A. (dez. 2019) 

Cargos que 
exerceu 

Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças do XXI Governo 
Constitucional (nov. 2015 a mar. 2019) (até fevereiro 2017 designado Secretário de Estado 
Adjunto, do Tesouro e das Finanças) 

Advogada e Jurista no Departamento Jurídico e de Contencioso da CMVM (fev. 2014 a nov. 
2015) 

Técnica Especialista no Gabinete do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia do XIX Governo Constitucional (jul. 2013 a fev. 2014) 

Assessora no Gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território do XIX Governo Constitucional (ago. 2011 a jul. 2013) 

Membro do Grupo de Gestão da Comissão para a Eficácia das Execuções (2009) 

Advogada Associada e Consultora na Paulo de Almeida & Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L. (2006 a 2014) 

Consultora no Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (GPLP) 
- atualmente Direção-Geral de Política de Justiça (2003 a 2006) 

Advogada Associada na Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L. (2002 a 2003) 

Jornalista Estagiária (ago. a out. 2001) e Correspondente (nov. 2001 a abr. 2002) no Jornal 
Público 

Advogada Estagiária na Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L. (1999 a 2001) 

Habilitações 
académicas 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1994 a 1999) 
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Conflito de interesses 

Os elementos do Conselho de Administração não detêm participações patrimoniais na entidade, nem em 

quaisquer parceiros de negócio suscetíveis de gerar conflito de interesses. 

 

Relações Familiares, Profissionais ou Comerciais com Acionistas 

Os elementos do Conselho de Administração não detêm relações familiares, profissionais ou comerciais, 

habituais e significativas com o acionista. 

 

Repartição e Delegação de Competências 

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 15.º dos Estatutos. 

 

Ao Conselho de Administração compete em especial, sem prejuízo das atribuições que por lei lhe sejam 

genericamente conferidas: 

 

• Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social; 

• Estabelecer a organização interna da empresa e elaborar os regulamentos e as instruções 

que julgar conveniente; 

• Contratar os trabalhadores do Banco, estabelecendo as respetivas condições contratuais, e 

exercer em relação aos mesmos o correspondente poder diretivo e disciplinar; 

• Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes; 

• Decidir sobre a participação no capital social de outras sociedades; 

• Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou imóveis, incluindo participações 

sociais, sem prejuízo do disposto na alínea g) do art.º 13.º dos Estatutos; 

• Decidir sobre a emissão de obrigações ou outros títulos representativos de dívida; 

• Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as deliberações da Assembleia-

Geral; 

• Representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo contrair 

obrigações, propor e fazer seguir pleitos, confessar, desistir ou transigir em processos, 

comprometer-se em arbitragens e assinar termos de responsabilidade; 

• Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pelos Estatutos e 

deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não caibam na competência dos outros órgãos 

da sociedade. 

 

O Conselho de Administração pode encarregar algum ou alguns dos seus membros de se ocuparem de 

certas matérias da administração e pode também delegar em dois ou mais administradores, ou numa 

comissão executiva formada por um número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade, 

definindo em ata os limites e condições da delegação. 

 

No que se refere à delegação da administração quotidiana da sociedade, está regulamentada através de: 

• Assinaturas, Autorizações e Procurações; 

• Autorização e Pagamento de Despesas. 
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Funcionamento do Conselho de Administração e Comissões Existentes  

Distribuição dos Pelouros  

 

Dra. Sofia Brígida Correia dos Santos de Marçal Teixeira Furtado Torres (Presidente) 

 

• Representação Institucional;    

• Recursos Humanos; 

• Direção Financeira; 

• Direção Auditoria Interna (reporte administrativo). 

 

Dr. Filipe Carlos Mendes de Sousa (Vice-presidente) 

• Direção de Global Markets; 

• Direção de Corporate Banking; 

• Direção de Corporate Finance; 

• Direção de Retalho e Participadas 

• Direção de Private Equity; 

• Divisão de Middle-Office. 

 

Dr. Susana Cristina Vaz Velho Larisma (Vogal) 

• Gabinete de Conformidade (Compliance); 

• Assuntos Jurídicos. 

 

Em 2020 o Conselho de Administração reuniu 39 vezes, com a presença de pelo menos dois dos membros 

do Conselho.  

 

Nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 4 do artigo 22.º do Estatuto do Gestor Público (EGP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 

de janeiro, objeto da Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, conjugado com o estabelecido 

no artigo 31.º do EPG, foram autorizadas as Senhoras Dra. Sofia Brígida Correia dos Santos de Marçal 

Teixeira Furtado Torres e Dra. Susana Cristina Vaz Velho Larisma e o Senhor Dr. Filipe Carlos Mendes de 

Sousa, a acumular as funções de membros do Conselho de Administração na PARVALOREM, S.A., na 

PARUPS, S.A. e na PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A., desde que apenas exerçam funções executivas 

numa delas e não acumulem remunerações.  

 

A apreciação geral da administração da sociedade cabe ao representante do acionista em sede de 

Assembleia Geral. 

 
Atualmente, existe um órgão especializado em que participam os membros do Conselho de Administração, 

o Conselho de Crédito, com competências na área do crédito, definidas em regulamento interno e em 

deliberação do Conselho de Administração.  
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O Comité de Crédito do Banco Efisa reúne semanalmente, podendo em caso de necessidade, ser 

convocado extraordinariamente, competindo-lhe o exercício das competências delegadas em matéria de 

crédito. 

 

C. Fiscalização 

 

Composição do Órgão de Fiscalização, Mandato e Remuneração 

A fiscalização da sociedade compete a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas ou a uma 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

 

O Conselho Fiscal tem as atribuições constantes da lei, competindo-lhe, em especial, o exercício dos 

poderes referidos no artigo 22.º dos Estatutos. 

 

Estatutariamente o Conselho Fiscal é composto por um presidente, dois vogais efetivos e dois suplentes.  

 

Composição do Conselho Fiscal: 

 

 

 

A Dra. Maria Rosa Tobias Sá cessou funções, por renúncia, em 7 de novembro de 2016. Ainda não foi 

designado novo Conselho Fiscal, visto que sendo o Banco Efisa, uma entidade sujeita à supervisão do 

Banco de Portugal, o acionista Estado teve que submeter previamente a designação ao Banco de Portugal. 

Aguarda-se, pois que o acionista Estado proceda à designação do novo Conselho Fiscal (depois da não 

oposição prévia do BdP), mantendo-se em funções, até lá, o atual Conselho fiscal (com exceção da Dra. 

Maria Rosa Tobias Sá, que renunciou ao cargo em 7/11/2016). 

 

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data

2012-até 21/nov/2016 Presidente Rosa Maria Tobias Sá * DUE 05/11/2015 - 3

2012-até presente data Vogal David António Teixeira de Avelar DUE 05/11/2015 750,00 3

2012-até presente data Vogal Miguel Mendes de Barros DUE 05/11/2015 750,00 3

(1) Indicar AG/DUE/Despacho

* Presidente do CF até 21/11/2016

Cargo Nome
Designação Estatuto 

Remuneratório 

Fixado Mensal (€)

N.º de Mandatos
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Elementos Curriculares relevantes dos membros do Conselho Fiscal 

Data Referência: 31 de dezembro 2020 

 

 

 

Funcionamento do Conselho Fiscal 

Em 2020 o Conselho Fiscal reuniu 6 vezes, com uma assiduidade de 100% dos dois vogais do Conselho 

Fiscal. 

 

Os membros do Conselho Fiscal do Banco Efisa exercem simultaneamente cargos no Conselho Fiscal das 

outras empresas do universo Par’s, na Parups, S.A., na Parparticipadas, SGPS, S.A. e na Parvalorem, S.A..   

 

 

Vogal do Conselho Fiscal 

David António Teixeira de Avelar 

Data de nascimento  23 de dezembro de 1957 

Cargos que exerce 

Administrador não executivo da Imofundos – SGOIC, S.A.  (desde 1/jan/2020) 

Vogal do Conselho Fiscal do Banco Efisa, S.A. (desde 2012) 

Advogado inscrito na Ordem dos Advogados (desde 1985) 

 

Entre 1986 e 1991 desempenhou funções de Adjunto Jurídico em gabinetes 
ministeriais dos IX, X e XI Governos Constitucionais 

Entre junho de 1993 e setembro de 1996, advogado dos quadros da Direção dos 
Assuntos Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Automobilismo 
e Karting (2006-2013) 

Cargos que exerceu Vogal do Conselho Fiscal da Parvalorem, S.A. (desde 2012 a julho 2019) 

 Vogal do Conselho Fiscal da Parups, S.A. (desde 2012 a julho 2019) 

 Vogal do Conselho Fiscal da Parparticipadas, SGPS, S.A. (desde 2012 a junho 2019) 

 Presidente do Conselho Fiscal da Imofundos – SGOIC, S.A. (desde jan/2018 a dez/2019) 

Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação (2015-2020) 

Habilitações académicas Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa 

 

Vogal do Conselho Fiscal 

Miguel Mendes de Barros 

Data de nascimento  23 de março de 1984 

Cargos que exerce Vogal do Conselho Fiscal do Banco Efisa, S.A desde 2011. 

Cargos que exerceu 

Desde 2009, desempenhou funções de consultoria em Engenharia Electrotécnica, na 
àrea de Telecomunicações, direta ou indiretamente, para as empresas Nokia 
Siemens Networks, Alcatel-Lucent e Vodafone (à data corrente) 

Vogal do Conselho Fiscal da Parparticipadas, SGPS, S.A (desde 2011 a 2019) 

Vogal do Conselho Fiscal da PARVALOREM, S.A. (até 21 de novembro de 2016) 

Vogal do Conselho Fiscal da PARUPS, S.A. (até 21 de novembro de 2016) 

Habilitações académicas 
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico – Área de 
Telecomunicações 
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D. Revisor Oficial de Contas  

 

Identificação do ROC, SROC  

A sociedade de Revisores Oficiais de Contas tem as atribuições decorrentes da lei, competindo-lhe, em 

especial, os poderes referidos no artigo 22.º dos Estatutos. 

 

Atualmente, a Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., para o mandato triénio 2020/2023, inscrita 

na OROC sob o n.º 178 e na CMVM sob o n.º 20161480, NIPC 501 776 311, Representada por António 

Filipe Dias da Fonseca Brás, ROC n.º 1661, registado na CMVM com o n.º 20161271, NIF 199353107.  

 
O Revisor Oficial de Contas suplente é Sílvia Maria Teixeira da Silva, ROC n.º 1636, para o mandato triénio 

2020/2023. 

 
Limitações e Exercício de Funções na Sociedade/Grupo 

O Revisor Oficial de Contas ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas não podem ser membros do 

Conselho Fiscal. 

 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas iniciou a revisão anual das contas do Banco Efisa 2019. 

 

 
 

 
 

Outros Serviços Prestados à Sociedade 

Os outros serviços prestados pela SROC foram realizados no âmbito do Relatório sobre adequação dos 

processos de quantificação das perdas por imparidade da carteira de crédito, do Relatório de Controlo 

Interno e do Relatório de Salvaguarda de Ativos dos Clientes. 

  

Mandato

(Inicio - Fim) Nome 
N.º inscrição na 

OROC

N.º registo na 

CMVM
Forma (1) Data Contratada 

2019 - 2021 Revisor Efetivo

Ernst & Young Audit & Associados - 

SROC, S.A. Representada por António 

Filipe Dias da Fonseca Brás

178

1661

20161480

20161271
DUE 12/11/2019 1 1

2019 - 2021 Revisor Suplente Sílvia Maria Teixeira da Silva 1636 20161246 DUE 12/11/2019 1 1

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG)/Deliberação Unânime por Escrito  (DUE)/Despacho(D)

Designação N.º de anos de 

funções exercidas 

na entidade

Cargo

Identificação SROC/ROC N.º de anos de 

funções exercidas 

no grupo

45 000,00 - 45 000,00

Legenda: (2) - reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º59-A/2015, de 30 dezembro

Ernst & Young Audit & Associados - 

SROC, S.A. Representada por António 

Fil ipe Dias da Fonseca Brás

Nome

Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços-2020 (€)

Valor

(1)

Reduções

(2)

Valor Final

(3) = (1)-(2)
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E. Auditor Externo  

 

Identificação Auditor   

A auditoria é feita no âmbito da revisão oficial de contas pela Ernst & Young Audit & Associados - SROC, 

S.A., para o mandato triénio 2020/2023, inscrita na OROC sob o n.º 178 e na CMVM sob o n.º 20161480 

 

 
 

Política e Periodicidade da Rotação 

A Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., é responsável pela auditoria, no âmbito da revisão 

oficial de contas, desde 2019 no Banco Efisa.  

 
Trabalhos distintos dos de Auditoria  

Os trabalhos distintos dos de auditoria, efetuados para o Banco Efisa, foram serviços prestados no âmbito 

do Relatório sobre adequação dos processos de quantificação das perdas por imparidade da carteira de 

crédito, do Relatório de Controlo Interno e do Relatório de Salvaguarda de Ativos dos Clientes. 

 

O critério adotado para a contratação dos serviços acima mencionados seguiu a “Política de Seleção e 

Avaliação do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas  e de Contratação 

de Serviços Distintos de Auditoria Não Proibidos”, devidamente aprovado pelo supervisor Banco de 

Portugal, e disponibilizada no sítio na internet do Banco Efisa em https://www.bancoefisa.pt/pr.html 

 

Remuneração Anual 

 

 
 
 
 
 

Nome Auditor
N.º  

OROC

N.º 

CMVM 

Ernst & Young Audit & Associados - 

SROC, S.A.
178 20161480 13/01/2020 3 anos 1 1

Identificação do Auditor 
Data da  

Contratação

Duração do 

Contrato

N.º de anos de 

funções exercídas 

no grupo

N.º de anos de 

funções exercídas 

na entidade

€ %

Valor dos Serviços de revisão de 

contas
45 000,00 58%

Outros Serviços que não a revisão de 

contas
42%

Parecer sobre a adequação e 

eficácia do sistema de controlo 

interno

7 500,00

Relatório sobre a imparidade da 

carteira de crédito a clientes com 

referência a 31 de dezembro

12 500,00

Relatório sobre a salvaguarda de 

bens de clientes
12 500,00

Total pago pela empresa à SROC 77 500,00

Remuneração Paga à SROC
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6. Organização Interna 

 

A. Estatutos e Comunicações 

 

Alteração de Estatutos da Sociedade 

A alteração de estatutos do Banco Efisa é realizada de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, 

devendo os projetos de alteração ser devidamente fundamentados e aprovados pelo titular da função 

acionista. 

 

Comunicação de Irregularidades- Meios e Política de Comunicação 

O Banco Efisa tem um Regulamento de Participação de Irregularidades em que estabelece regras e 

procedimentos relativos a estas participações, encontrando-se instituídos os mecanismos e os 

procedimentos associados à sua receção, tratamento e arquivo, de forma a prevenir, detetar e atuar sobre 

as mesmas, e nalguns casos, evitar mesmo a ocorrência de prejuízos agravados decorrentes da sua 

subsistência.  

 

Os Colaboradores e quaisquer outras pessoas que prestem serviços ao Banco Efisa, que tenham 

conhecimento de qualquer irregularidade ocorrida, devem proceder à participação da irregularidade em 

carta fechada dirigida ao Conselho Fiscal do Banco ou através do endereço de email  

participacoesirregularidades@bancoefisa.pt. 

 

O Conselho Fiscal do Banco Efisa elabora anualmente um Relatório para o Banco de Portugal com a 

descrição dos meios de receção, tratamento e arquivo das participações recebidas, identificando para cada 

participação as diligências efetuadas e o estado do processo, e o número total de participações recebidas. 

 

De acordo com o Código de Conduta em vigor no Banco Efisa, aos trabalhadores compete (entre outros 

deveres gerais): 

  
• Tomar as medidas necessárias que estejam ao seu alcance para impedir práticas de que tenham 

conhecimento e que integrem a utilização abusiva de informação ou consubstanciem infração às 

normas vigentes, informando desse facto a sua hierarquia, através de e-mail; 

 
• Cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à prevenção e repressão do 

branqueamento de vantagens de proveniência ilícita; 

 
• Comunicar imediatamente à Direção de Recursos Humanos e ao Responsável Hierárquico, 

através de e-mail, quaisquer conflitos de interesses ou de deveres que possam comprometer a 

observância das normas adotadas. 

 
 

De referir ainda que o Banco Efisa elabora um Relatório de Controlo Interno que é submetido à apreciação 

do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários contendo a identificação das 

deficiências detetadas no período em análise e das deficiências detetadas em anos anteriores e não 

mailto:participacoesirregularidades@bancoefisa.pt
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integralmente corrigidas e ainda um relatório anual sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais que 

é submetido ao Banco de Portugal e à Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Políticas Antifraude, Ferramentas e Planos de Ação 

O Gabinete de Conformidade assegura a existência de mecanismos com vista à mitigação de fraudes, disso 

é exemplo o trabalho efetuado em termos da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento 

do Terrorismo. 

 

A Direção de Auditoria, por sua vez procede à análise e à avaliação técnica destinada ao eventual 

apuramento de responsabilidades nas situações em que ocorram ou se indiciem procedimentos ilegítimos, 

fraudulentos ou em contravenção com as normas e orientações estabelecidas, que possam afetar os 

interesses patrimoniais do Banco Efisa ou de terceiros. Adicionalmente esta Direção colabora com a 

Direção de Assuntos Jurídicos (DAJ) e com a Direção de Recursos Humanos (DRH), dando apoio técnico 

nas situações de processos disciplinares, processos-crime e julgamentos. 

 

Qualquer Colaborador que venha a ser envolvido em fraudes, ou que não respeite as regras dispostas no 

normativo interno, será sujeito a sanções disciplinares, que poderão traduzir-se na cessação de vínculo 

contratual, conforme seja apropriado. A situação poderá mesmo vir a ser reportada, quando se justifique, 

às autoridades competentes. 

 

 

B. Controlo Interno e Gestão dos Riscos 

 

Sistema de Controlo Interno 

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 atividade pelos mais 

rigorosos critérios de independência e de ética empresarial.  

 

O sistema de controlo interno do Banco abrange um conjunto de processos, procedimentos e políticas com 

vista à manutenção do respeito pelas disposições legais e regulamentares e à manutenção a todo o tempo 

de informação financeira e de gestão completa, fiável e tempestiva. 

 

A limitada atividade registada pelo Banco nos últimos anos, resultante da sua nacionalização em 2008 e de 

determinação do regulador desde 2012, permitiu restringir notoriamente os fatores de risco a áreas bem 

identificadas, o que naturalmente também conduziu a uma redução significativa de riscos assumidos ou a 

assumir. 

 

Neste enquadramento, continuou-se, em 2020, a concentrar esforços no sentido de adaptar o sistema de 

controlo interno à atual realidade do Banco, através de soluções menos onerosas que permitam ultrapassar 

parte das lacunas anteriormente identificadas sem comprometer a sua integridade.  

 

Assim, optou-se por centrar a melhoria do sistema de controlo interno em áreas críticas e prioritárias, ou de 

grau elevado, em detrimento de outras menos críticas, mas tratadas por métodos alternativos e casuísticos 
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ou cuja perceção de risco é de grau inferior e na implementação das imposições legais definidas pelas 

Entidades de Supervisão e/ou Organismos Oficiais. 

 

Como reportado em anos anteriores, a atividade do Banco Efisa e a sua capacidade de dar resposta às 

solicitações inerentes ao sistema de controlo interno, estão também dependentes da maior ou menor 

eficiência e eficácia dos diversos serviços e funções prestados pela Parvalorem, S.A. – a qual se encontra 

também sujeita a restrições de recursos e tem sido objeto de diversas reestruturações organizacionais –, o 

que, de certo modo, tem dificultado  a concretização de alguns objetivos, muito particularmente no que 

respeita à regularização de algumas deficiências nos últimos anos.  

 

Não obstante e também aproveitando um trabalho mais profundo de análise do normativo emitido pelos 

Supervisores, como por exemplo o Aviso 3/2020 e Instrução 18/2020 do Banco de Portugal, o Banco Efisa 

implementou algumas medidas das quais se destacam, mais recentemente:  

(iv) foram atribuídas competências e responsabilidades internas na área do reporting prudencial, 

tendo por fito assegurar uma monitorização do trabalho da Neyond – que presta serviços de 

Business Process Outsourcing, associados às áreas contabilísticas, financeiras, fiscais e de 

reporting – nestas matérias, mas, também, capacitar o Banco para elaborar e assegurar, com 

recursos próprios, alguns reportes prudenciais;  

(v) foram atualizadas e adequadas diversas Instruções de Serviço, em várias áreas, como por 

exemplo, da estrutura funcional e orgânica, Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo e Código de Conduta; 

(vi) foram atualizadas e/ou elaboradas diversas Políticas internas do Banco, como por exemplo, 

a Política de Recuperação de Crédito, Política de Seleção e Designação do ROC, Política de 

Remunerações. 

 

Anualmente, o Banco Efisa elabora um Relatório de Controlo Interno que é submetido à apreciação do 

Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e ainda um relatório anual sobre a 

Prevenção do Branqueamento de Capitais que é submetido ao Banco de Portugal. 

 

Responsáveis pela Implementação de Sistema de Gestão e Controlo de Riscos 

A organização do risco no Banco Efisa está limitada face às circunstâncias do Banco já mencionadas 

anteriormente. Assim, apesar do Banco não dispor de uma função de gestão de riscos própria, a reduzida 

atividade, focada sobretudo na recuperação da carteira de ativos do Banco, permite que essa função seja, 

em última instância, assegurada pelo órgão de gestão do Banco em Conselho de Administração e/ou em 

Comité de Crédito.  

 

O Banco detém uma estrutura de três linhas de defesa no que diz respeito ao controlo de riscos. 

 

Primeira Linha de Defesa 

A primeira linha de defesa é formada pelas áreas de negócio, tomadores de risco, e pelas suas funções de 

suporte. Têm como responsabilidade desenvolver e manter controlos efetivos sobre os seus negócios, 

assim como identificar, gerir e medir, controlar, mitigar e comunicar os principais riscos originados no 

exercício contínuo da sua atividade. 
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Segunda Linha de Defesa 

A segunda linha de defesa, exercida pela função de conformidade, interage com as funções de primeira 

linha com vista à adequada identificação, avaliação, acompanhamento e controlo dos riscos inerentes à 

atividade desenvolvida pelas funções da primeira linha de defesa.  

 

Terceira Linha de Defesa 

É constituída pela Direção de Auditoria Interna, que depende funcionalmente do Conselho de 

Administração, e reporta ao Presidente do Conselho de Administração, de modo a garantir a sua 

independência e autoridade. O seu principal objetivo é oferecer aos órgãos de gestão e fiscalização do 

Banco um grau de segurança razoável sobre o cumprimento da legislação vigente, das políticas e 

normativos internos. 

 

De seguida, descrevem-se de forma sintética as metodologias adotadas para avaliação dos riscos de modo 

a proteger os investimentos e os seus ativos, o qual abarca os riscos relevantes pela Empresa.  

 

Risco de Mercado 

O Risco de mercado define-se assim como a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 

resultados ou no capital devido a movimentos desfavoráveis provocados por flutuações em cotações de 

ações, preços de mercadorias, taxas de juro ou taxas de câmbio. 

 

No atual contexto de laboração do Banco, o risco de mercado encontra-se fortemente reduzido, uma vez 

que não são efetuadas novas operações de crédito e não existem passivos remunerados, nem uma carteira 

de instrumentos transacionáveis. Os empréstimos estão na sua esmagadora maioria indexados a 

referenciais de curto prazo. A exposição a moedas que não o euro é negligenciável.  

 

A informação de gestão sobre risco de mercado é elaborada segundo as normas contabilísticas em vigor, 

procedendo-se à sua divulgação no Relatório e contas anual de acordo com a IFRS 7. 

 

A metodologia utilizada pelo Banco para cálculo dos requisitos de fundos próprios é o método-padrão. 

 

 

 

Risco de Liquidez 

O Risco de Liquidez é definido como o risco de insuficiência de ativos de curto prazo para cumprir 

responsabilidades de maturidade idêntica, assim como de saídas não previstas de fundos, fatores que, 

numa situação extrema de levantamento de fundos generalizado e abrupto por parte dos Clientes, 

associado ao encerramento de outras fontes de financiamento do Banco, poderá dificultar a captação dos 

fundos a um custo aceitável por parte do Banco, pondo deste modo a posição de liquidez do banco sob 

pressão.  

 

No caso particular do Banco Efisa, considerando que existe uma limitação na atividade do Banco quanto a 

receção material de depósitos e de realização de novo crédito, a carteira atual de ativos tem sido financiada 
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pela liquidez existente. Consequentemente, estes riscos não têm uma materialidade relevante e a gestão 

da liquidez é assegurada pela Direção Financeira da Parvalorem de acordo com uma lógica de 

financiamento estável da carteira de ativos existente. Os excedentes devem ser aplicados por prazos curtos 

em Outras Instituições de Crédito de primeira linha e/ou no Banco Central Europeu. 

 

Risco de Crédito 

O Risco de Crédito define-se como a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 

no capital, devido à incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a 

Instituição, incluindo possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior. 

 

Neste contexto, para a avaliação e decisão da concessão de crédito bancário deve ser tida em conta a 

Instrução de Serviço n.º 06/10, que entrou em vigor a 11 de julho de 2013 (em revisão/atualização durante 

o primeiro trimestre de 2021) e que visa estabelecer os princípios gerais, objetivos, orientações e 

procedimentos que devem nortear a concessão, reestruturação e a recuperação de crédito no Banco Efisa, 

definindo a composição, atribuições, competências e funcionamento dos diferentes Órgãos de Decisão. 

Esta Instrução de Serviço procura efetuar uma abordagem integrada do exercício da função de 

“recuperação creditícia”, no reconhecimento da sua importância para o Banco. 

 

Deve ainda fazer parte da gestão de risco de crédito o normativo presente na Instrução de Serviço n.º 05/11 

“IFRS 9 – Instrumentos Financeiros” do Banco, que entrou em vigor no dia 28 de novembro de 2019, que 

estabelece, em suma, o seguinte: 

 

• Novas regras de classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros; 

• Nova metodologia de reconhecimento das perdas por imparidade de ativos financeiros com 

base em perdas esperadas (expected loss model); 

• Novas regras para aplicação de contabilidade de cobertura através de um maior número de 

relações de hedge entre os itens objeto de cobertura e os instrumentos cobertos. 

 

Contudo, face às limitações e contexto conhecidos do Banco Efisa, não são realizadas novas operações 

de crédito (nova produção), estando, portanto, o foco na recuperação de crédito da carteira existente. 

 

 

 

Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária 

O Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária define-se como a probabilidade de ocorrência de impactos 

negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de juro, por via de 

desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de correlação 

perfeita entre as taxas recebidas e pagas nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções 

embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos extrapatrimoniais 

 

O Banco Efisa, dado o contexto em que se encontra, não exige uma política ativa de gestão de risco da sua 

taxa de juro. 
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Contudo, o controlo sobre as posições não incluídas na carteira de negociação é efetuado em dois períodos 

distintos, a 30 de junho e a 31 de dezembro de cada ano. Para tal, são calculados os impactos no valor 

económico e na margem financeira a 1 ano, resultantes de uma variação paralela da curva (ascendente e 

descendente) de 200 pontos base, mas com a aplicação de um limite mínimo à curva de rendimentos de 

referência de -100 pontos base. Adicionalmente, à data de 31 de dezembro de cada ano, no que respeita 

ao impacto no valor económico da carteira bancária, são apurados os riscos de desvio paralelo e não 

paralelo da curva de rendimentos, considerando seis cenários distintos de alterações das taxas de juro: (i) 

subida paralela da curva de rendimentos (parallel shock up); (ii) descida paralela da curva de rendimentos 

(parallel shock down); (iii) aumento do declive da curva de rendimentos, que corresponde a descidas das 

taxas de curto prazo e subida das taxas de longo prazo (steepener shock); (iv) diminuição do declive da 

curva de rendimentos, que corresponde a um aumento das taxas de curto prazo e descida das taxas de 

longo prazo (flattener shock); (v) subida das taxas de juro de curto prazo, que corresponde a um máximo 

do choque de subida no prazo temporal mais curto da curva de rendimentos, decrescendo a amplitude do 

choque até zero no ponto máximo (short rate shock up) e (vi) descida das taxas de juro de curto prazo, que 

corresponde a um máximo do choque de descida no prazo temporal mais curto da curva de rendimentos, 

decrescendo a amplitude do choque até zero no ponto máximo (short rate shock down). 

  

Dada a natureza do balanço do banco, apenas é utilizado o método standard, ou seja, o modelo estático 

de avaliação das posições do balanço à data das análises consideradas. Do lado do ativo todas a rubricas 

sujeitas ao risco de taxa de juro apresentam um prazo contratual definido, e do lado do passivo, o banco 

não possui financiamentos, não aceita novos depósitos nem concede empréstimos, sendo que nenhum 

elemento do passivo é remunerado. Assim, respeitaram-se apenas as características contratuais de cada 

ativo, sendo efetuado, no caso da carteira de crédito, uma análise individual de cada crédito, ficando 

excluídos os créditos e juros vencidos. Todos os empréstimos e adiantamentos do ativo têm prazo 

contratual definido. 

  

Em todos os elementos do ativo sujeitos ao risco de taxa de juro, procede-se ao seu agrupamento por 

bandas temporais, tendo em conta a próxima data contratual de revisão da taxa de juro, consoante seja 

taxa fixa ou taxa variável. Aplica-se depois a variação standard de cada indexante, considerando-se uma 

maturidade igual ao ponto médio de cada banda temporal. 

  

No cálculo do impacto sobre a margem, considera-se o valor dos créditos pelo seu valor nominal, e no 

cálculo do valor económico, considera-se o valor líquido de balanço da carteira de crédito, depois de 

imparidades, como melhor aproximação do seu justo valor. No caso dos títulos de dívida (obrigações do 

Tesouro), o valor de balanço corresponde ao seu justo valor, e nos depósitos com maturidade definida 

(MMI) considera-se o seu valor atual para cálculo do valor económico. 

 

 

Risco Operacional 

Por Risco Operacional entende-se a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 

no capital, decorrentes de perdas resultantes de fraudes internas e externas; práticas em matéria de 

emprego e segurança no local de trabalho; clientes, produtos e práticas comerciais; danos ocasionados a 
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ativos físicos; perturbação da atividade; execução, entrega e gestão de processos; tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

A gestão do Risco Operacional é responsabilidade de área funcional específica da Direção de Auditoria 

Interna da Parvalorem, com as seguintes competências: 

 

• Propor a aplicação de uma metodologia de identificação e mitigação de risco aplicável à 

atividade; 

• Assegurar o mapeamento de riscos específicos e atividades de controlo em cada uma das 

áreas de negócio; 

• Propor e controlar a implementação de medidas que visem a resolução/mitigação das 

fragilidades detetadas no Sistema de Controlo Interno; 

• Conceber e rever os processos de gestão e respostas a riscos, incluindo programas e/ou 

planos de contingência e de continuidade das atividades. 

 

Para gestão do Risco Operacional foi disponibilizado um processo de registo de eventos às Direções do 

Banco Efisa e a algumas das principais Direções operativas da Parvalorem que prestam serviço a este 

Banco, que consiste no acesso no Browser da Intranet, ao registo de eventos de risco em tabelas 

especificas de Excel para cada uma destas Direções. O conjunto de regras para o registo de eventos de 

Risco Operacional encontra-se na Instrução de Serviço nº. 7 – Tema: 11 – Risco, divulgada em 30/11/2017. 

 

Risco de Conformidade 

O risco de conformidade é entendido como a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 

resultados ou no capital do Banco, decorrentes de violações ou da não conformidade das decisões 

relativamente a leis, regulamentos, determinações específicas e normas do Código de Ética e de Conduta, 

que se materializem em sanções de carácter legal, na limitação das oportunidades de negócio, na redução 

do potencial de expansão da atividade ou na impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigações legais. 

 

Neste sentido, o Gabinete de Conformidade do Banco Efisa, assegura de forma independente e autónoma 

a função de conformidade, supervisionando o cumprimento e a correta aplicação das disposições legais, 

regulamentares, estatutárias e éticas, sendo igualmente responsável pelo cumprimento das 

recomendações e orientações emitidas pelas entidades supervisoras e outras entidades competentes. 

 

É ainda da competência deste Gabinete a coordenação e salvaguarda da boa execução dos procedimentos 

de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. 

 

Este Gabinete promove e controla, de modo independente, a adoção, por parte de todos os órgãos e 

colaboradores do Banco Efisa, das melhores práticas bancárias, o respeito dos princípios éticos, bem como 

das normas internas e externas que regulam a sua atividade, evitando prejuízos patrimoniais ou 

reputacionais resultantes de eventos de incumprimento.  

 

O Gabinete de Conformidade é igualmente parte interveniente nas atividades de apoio à implementação 

das novas imposições legais. 
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Dependência Hierárquica e Funcional 

A Direção de Auditoria e o Gabinete de Conformidade, dependem hierárquica e diretamente da 

Administração. 

 

 

C. Regulamentos e Códigos 

 

Regulamentos Internos e Externos a que a Instituição está sujeita 

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.  

 

Adicionalmente, e uma vez que o Banco Efisa é uma empresa pública financeira, encontra-se abrangido 

pelas normas e legislação aplicáveis ao Setor Empresarial do Estado. 

 

O Banco Efisa dispõe de um conjunto de normas internas publicadas na sua rede informática privativa, 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 atividade. 

 

Apresentação do Código de Conduta 

O Banco Efisa dispõe de um Código de Conduta, acessível na intranet a todos os Colaboradores, com 

última atualização a 25 de fevereiro de 2021. 

 

O Código de Conduta aplica-se a todos os Colaboradores do Banco Efisa (nos quais se incluem os membros 

dos órgãos de administração e fiscalização), assim como a todas as pessoas, singulares ou coletivas, que 

prestem serviços ao Banco na ótica do seu negócio e visa promover uma cultura organizacional assente 

em elevados padrões de exigência ética e numa conduta profissional responsável e prudente no 

desempenho das funções dos Colaboradores (incluindo os membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização) do Banco Efisa. 

 

Para tanto: 

• Reúne os princípios fundamentais pelos quais se devem reger a organização e funcionamento 

internos do Banco Efisa, assim como a prestação de informação e as ações de Publicidade ou de 

Marketing; 

 

• Reúne o conjunto de regras que deve pautar o comportamento dos Colaboradores do Banco Efisa 

e seus Prestadores de Serviços, no exercício das atividades bancária e financeira. 

 

Os princípios e regras inerentes à atividade sobre valores mobiliários ou produtos derivados estão 

contemplados no normativo em vigor relativo aos temas em questão. 
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São as seguintes as principais matérias abordadas nesta Instrução de Serviço: 

• Organização e Funcionamento Internos; 

• Prestação de Informação, Publicidade e Marketing; 

• Conduta Profissional e Exercício de Funções; 

• Segredo Profissional; 

• Ação Sancionatória. 

 

Equidade de Tratamento 

O Banco Efisa pauta a sua atuação pelo cumprimento de padrões de tratamento equitativo de todos os 

clientes, fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da 

empresa, outros credores e de forma geral qualquer entidade que consigo estabeleça alguma relação 

jurídica. 

 

Prevenção da corrupção  

Não obstante a situação muito particular do EFISA e apesar de não ter elaborado um Plano de Prevenção 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, nos termos da recomendação da CPC, o EFISA tem um 

conjunto de instrumentos para a mitigação do risco de ocorrências de corrupção e infrações conexas que a 

seguir se destacam: (i) Código de Conduta; (ii) Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 

(iii) Regulamento de Participação de Irregularidades; (iv) Regulamento sobre identificação, gestão e 

mitigação de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, incluindo transações com Partes Relacionadas; 

(v) Outro normativo interno que refletem as melhores práticas bancárias e a regulamentação e legislação 

vigente nas mais diversas matérias. Essas normas internas são publicadas na intranet do banco, acessível 

a todos os colaboradores. 

O Banco Efisa tem disponível no seu sítio na internet o relatório anual sobre prevenção da corrupção.   

 

D. Deveres Especiais de Informação  

O Banco Efisa disponibiliza, através do seu sítio na internet um conjunto de informação, nomeadamente, 

informação económica e financeira, e informação relativa ao cumprimento dos deveres de transparência a 

que se encontra sujeita.  

 

E. Sítio de Internet 

O Banco Efisa disponibiliza no seu sítio na internet um conjunto vasto de informações, em 

www.bancoefisa.pt. 

 

Através do seu sítio na internet, o Banco faculta aos seus clientes e público em geral o acesso permanente 

a informação relevante como o preçário, áreas de negócio, relatório e contas e relatório de governo das 

sociedades. 

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

Não aplicável ao Banco Efisa. 

 

http://www.bancoefisa.pt/
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7. Remunerações dos Órgãos Sociais 

 

A. Competência para a Determinação 

A Remuneração dos membros dos órgãos sociais é determinada pela Assembleia-geral, sendo a dos 

quadros dirigentes do Banco determinada por despacho da Administração. Em anexo (Anexo A) declaração 

de independência dos membros do órgão de administração. 

 

B. Comissão de Fixação de Remuneração 

Não foi designada qualquer comissão para fixação de vencimentos. 

 

C. Estrutura das Remunerações 

No Banco Efisa, a Assembleia-Geral e o Conselho de Administração não são remunerados. 

 

No respeitante ao Conselho Fiscal, em 05 de novembro de 2015, foi definida por Deliberação Social 

Unanime por Escrito a remuneração dos seus membros, tendo sido fixado o valor de € 1.000,00 para a 

Presidente e € 750,00 para os Vogais, a serem pagas catorze vezes por ano. 

 

A remuneração contratada com a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas / Auditor para o exercício de 

2020 foi € 45.000 (excluindo o IVA) e corresponde aos honorários para o exame das demonstrações 

financeiras individuais. 

 

D. Divulgação das Remunerações 

 

Conselho de Administração 

Conforme já referenciado o Conselho de Administração não é remunerado, nem usufrui de benefícios 

sociais. 

 

O Conselho de Administração aufere os montantes referenciados abaixo de sociedades do Universo Par’s 

(Data-referência: 31/12/2020). 

 

 

 

Não foram pagas quaisquer indemnizações a Ex-Administradores no ano de 2020. 

 

Fixado Classificação

(S/N) (A/B/C) Vencimento mensal
Despesas de 

Representação

Sofia Brígida Correia dos Santos Marçal Teixeira Furtado Torres S (2) B  7.406,40 -

Filipe Carlos Mendes de Sousa S (1) C 4.578,20 1.831,28

Susana Cristina Vaz Velho Larisma S (3) C 4.578,20 1.831,28

(1) Vencimento pago pela Parparticipadas

(2) Vencimento pago pela Parvalorem

(3) Vencimento pago pela Parups

Membro de CA

   (Nome)

EGP

Remuneração mensal bruta €
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Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal aufere os seguintes montantes anuais: 

 

 

 

Mesa da Assembleia-Geral 

Conforme já referenciado a Mesa da Assembleia-Geral não é remunerada. 

 

8. Transações com Entidades Relacionadas e Outras 

 

Transações com Partes Relacionadas 

 

São consideradas entidades relacionadas com o Banco Efisa todas as empresas controladas pelo Banco, 

os órgãos de gestão do Banco e o Estado Português.  

 

Bruta (1) ** Redução Remuneratória (2)
Valor final (4)= (1)-

(2)+(3)

Rosa Maria Tobias Sá * - - -

David António Teixeira de Avelar 10 500,00 - 10 500,00

Miguel Mendes de Barros 10 500,00 - 10 500,00

Legenda: (2) - reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º59-A/2015, de 30 dezembro

* Presidente do CF até 21/11/2016

** Remunerações pagas 14 vezes ao ano

Nome 

Remuneração Anual 2020 (€)
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Em 31 de dezembro de 2020, as demonstrações financeiras do Banco Efisa incluem os seguintes saldos e 

transações com entidades relacionadas (valores em euros): 

 

 

 

 

Mecanismos de Controlo de Transações com Partes Relacionadas 

Não Aplicável. 
 
 

Informação Sobre Outras Transações 

O Banco Efisa adota procedimentos transparentes relativos à aquisição de bens e serviços, tratando com 

equidade os fornecedores de bens e serviços e adotando critérios de adjudicação orientados por princípios 

de economia e eficácia. 

 

Na aquisição de bens e serviços, em 2020 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 quer 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. 

 

Direção-geral do Tesouro e 

Finanças

Outras Entidades do Estado 

Português
Associadas

Membros do Conselho de 

Administração

Activos

Disponibilidades e Aplicações em Instituições de Crédito - 13 300 - -

Participações financeiras - - 6 135 -

Crédito a Clientes - - - -

Outros ativos não correntes para venda - 11 - -

Outros ativos 142 - 208 -

Passivos

Recursos de IC's, de clientes e outros empréstimos - -19 -15 -

Outros Passivos - -11 - -

Proveitos

Juros e Rendimentos Similares - - - -

Outros Proveitos de Exploração - - - -

Custos

Juros e Encargos Similares - -64 - -

Gastos Gerais Administrativos - - -142 -

Total 142 13 217 6 186 0

Extrapatrimoniais

Garantias Recebidas - - - -

Garantias Prestadas - - - -

Juros Vencidos - - - -

Total 0 0 0 0

31/12/2020
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Os fornecedores mais significativos em termos de fornecimentos e serviços externos em 2020 (que 

representam mais de 5% dos FSE) são os apresentados no quadro abaixo: 

 

 

 

As despesas são autorizadas de acordo com competências delegadas, previstas em normativo próprio.  

 

Não existem transações, em 2020, que não tenham ocorrido em condições de mercado. 

 

9. Análise de Sustentabilidade nos Domínios Económico, Social e Ambiental 

As conhecidas circunstâncias da evolução da atividade 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 iniciativas neste âmbito. 

 

 

Responsabilidade Social 

 

Colaboradores: 

O regime laboral dos Trabalhadores do Banco Efisa é regulado pela Lei Geral do Trabalho (Código do 

Trabalho) e pela Portaria n.º 182/2018, de 22 de junho, e os mesmos, encontram-se, na atualidade, 

integrados e a descontar para a Segurança Social, nos termos do Decreto-Lei n.º 88/2012, de 11 de abril, 

assegurando esta as eventualidades de doença, invalidez e morte, bem como as pensões de reforma. 

 

O Banco Efisa contava com um total de 16 colaboradores a 31 de dezembro de 2020, representando uma 

redução de 20%, do seu quadro de pessoal em relação ao período homólogo de 2019. 

 

Durante o ano de 2020, saíram 4 colaboradores através de rescisão de contrato por mútuo acordo. 

 

Durante o ano de 2020, e de acordo com a LOE 2017 – Lei nr. 42/2016 de 28 de dezembro, manteve-se a 

proibição de valorizações remuneratórias.  

 

O nível médio etário situa-se nos 50,6 e a composição da população ativa interna encontra-se repartida 

entre o sexo masculino em 50% e o sexo feminino em 50%. 

Fornecedor Valor (€) %

SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS  119 385,60 11%

ASSECO PST PORTUGAL BUSINESS SOFT SOL SA 140 819,02 13%

ERNST YOUNG - AUDIT ASSOC. - SROC SA 150 060,00 14%

COMPANHIA IBM PORTUGUESA SA 171 199,48 15%

BPN SERVICOS-SERV. OPERAC. INFORM. ACE 172 910,30 16%
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Em consequência da COVID-19, o Banco Efisa teve que recorrer ao teletrabalho, a partir do final do mês 

de março, aquando do decretamento do estado de Emergência. Em junho, e com exceção do grupo de 

risco, iniciou-se um desconfinamento parcial, que permitiu a rotação de colaboradores entre residência e 

empresa, de forma alternada, mas face ao aumento gradual de número de casos diários de COVID-19, no 

início de novembro, todos os colaboradores passaram ao regime de teletrabalho, apenas existindo um 

grupo de colaboradores (piquete) que se desloca pontualmente às instalações, por necessidades de 

trabalho.  

 

No exercício de 2020, a taxa de absentismo global foi de 1,76%, valor ligeiramente superior ao registado 

no ano anterior. Os fatores que mais contribuíram para o valor indicado, foram as ausências para estudo e 

faltas justificadas com retribuição. 

 

Relativamente à formação profissional e comparativamente com o ano anterior, constata-se uma diminuição 

nas horas despendidas e investimento efetuado, em consequência da situação pandémica provocada pelo 

Covid 19, em que o arranque da formação profissional foi bastante tardio e teve como prioridade as ações 

de formação obrigatória, nomeadamente a ação de formação de Prevenção de Branqueamento 

Financiamento ao Terrorismo. 
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Destaca-se ainda o seguinte: 

 

▪ Face à elevada taxa de saídas e restrições para novas admissões ocorrida nos três últimos anos, 

a totalidade dos colaboradores pertencem aos quadros efetivos da empresa; 

 

▪ Mantém-se o bom nível de qualificações, em que 75% dos colaboradores tem formação superior 

e 6,25% apresenta habilitações equivalentes ao 9º. Ano. 

 

 

 

Relativamente à Higiene e Medicina do Trabalho, durante o ano de 2020, foram efetuados 6 exames 

médicos periódicos, dando assim cumprimento à legislação que regula a Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

No final do ano de 2019, implementou-se um aplicativo informático para controlo e gestão de assiduidade, 

tendo-se iniciado a fase de testes com todos os Colaboradores, aplicação que entrou em produção em 

2020. Este aplicativo informático permite um maior automatismo, e otimização do processo de gestão e 

controlo de assiduidade, substituindo processos administrativos e criando automatismos que agilizam as 

atividades efetuadas e de reporte. 

 

Responsabilidade Ambiental e Económica 

Relativamente à sustentabilidade no domínio social, o Banco Efisa trata com respeito e integridade todos 

os colaboradores e pauta-se pelo respeito dos direitos humanos e de não discriminação, bem como pelo 

cumprimento de todas as normas de âmbito laboral.  

 

O Banco Efisa procura assegurar a sua sustentabilidade ambiental prosseguindo uma política de 

compromisso de adoção de comportamentos ambientalmente adequados. Considerando a grande 

importância dos temas relacionados com a sustentabilidade ambiental, tem sido promovido a adoção de 

medidas que potenciam um conjunto de práticas eco sustentáveis e amigas do ambiente, procurando, assim 

também, sensibilizar os seus colaboradores para a importância da assunção de um compromisso diário 

com o planeta. 
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Neste sentido, o Banco tem vindo a promover, nomeadamente, a separação e recolha para reciclagem de 

material usado (papel, material informático, toners, plásticos) e a reutilização de papel para rascunhos. Por 

outro lado, foi totalmente eliminado o uso de garrafas de plástico na empresa, tendo-se passado a consumir 

água da rede pública servida em garrafas e jarros de vidro. 

 

No que respeita à redução do consumo de papel, os equipamentos multifunções foram parametrizados para 

imprimir as folhas em frente e verso e, preferencialmente, a preto e branco, tendo igualmente sido colocada 

uma mensagem de sensibilização no rodapé dos emails que visa diminuir o número de emails impressos.  

 

Em 2020, o Banco Efisa adotou novas medidas eco sustentáveis que reforçam o compromisso ambiental. 

 

Para tal, foram instalados equipamentos de controlo horário da iluminação nas instalações, assegurando, 

assim, que a iluminação está desligada fora do horário de expediente, tendo igualmente sido programados 

os aparelhos de ar condicionado por forma a reduzir o período total de funcionamento. 

 

Sustentabilidade vs. Risco Operacional: 

O Gabinete de Risco Operacional prosseguiu o trabalho de desenvolvimento de planos de continuidade de 

negócios com o objetivo de assegurar uma maior resistência a eventuais desastres, aumentando o grau de 

proteção dos seus colaboradores e reduzindo o respetivo impacto ao nível das infraestruturas e das 

operações. A partir de março de 2012, com a alienação do BPN, o Banco Efisa deixou de ter os serviços 

prestados por aquela estrutura, passando a ser prestados pela estrutura da Parvalorem. 

 

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável: 

O compromisso com o desenvolvimento sustentável do Banco Efisa é essencialmente executado por via 

indireta, refletido nos projetos em que participa e que potenciam positivamente a melhoria da utilização dos 

recursos, dos níveis de poluição ou no campo da responsabilidade social, projetos que contribuam para o 

desenvolvimento de regiões desfavorecidas ou subdesenvolvidas ou geradores de emprego, entre outros 

aspetos ambientais ou sociais. 
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10. Avaliação do Grau de Cumprimento das Práticas de Bom Governo  

 

Obrigações e responsabilidades das empresas do sector público empresarial 

                 Grau de Cumprimento1 

 

 

Obrigação de cumprimento da missão e objetivos que lhes tenham sido fixados.  

 

Elaboração de planos de atividades e orçamento adequados aos recursos e fontes de 

financiamento disponíveis. 

 

Cumprimento da legislação e regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção. 

 

Tratamento com equidade de todos os clientes e fornecedores e demais titulares de interesses 

legítimos, designadamente colaboradores da empresa, outros credores que não fornecedores ou, 

de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa. 

 

Divulgação de informação, nomeadamente de como foi prosseguida a missão, grau de 

cumprimento dos objetivos, forma de cumprimento da política de responsabilidade social e de 

desenvolvimento sustentável e forma de salvaguarda da sua competitividade, designadamente 

por via da investigação, da inovação, do desenvolvimento e da integração de novas tecnologias 

no processo produtivo. 

 

Prossecução dos objetivos de responsabilidade social e ambiental, a proteção dos consumidores, 

o investimento na valorização profissional, a promoção da igualdade e da não discriminação, a 

proteção do ambiente e o respeito por princípios de legalidade e ética empresarial. 

 

Adoção ou adesão a um código de ética que contemple exigentes comportamentos éticos e 

deontológicos, procedendo à sua divulgação. 

 

Implementação de políticas de recursos humanos orientadas para a valorização do indivíduo, 

para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com 

respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização 

profissional. 

 

Adoção de planos de igualdade, de modo a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, eliminando a discriminação em razão de sexo e 

permitindo a conciliação de vida pessoal, familiar e profissional. 

 

 

 

 
4 Cumprido/Não Cumprido/Parcialmente Cumprido/Não Aplicável 

 
 

Cumprido (ponto 2) 

Cumprido (ponto 2/9) 

Cumprido (ponto 6)  

Não aplicável 

Cumprido (ponto 6)  

Cumprido (ponto 5) 

Cumprido (ponto 9)  

Cumprido (ponto 9) 

Cumprido (ponto 6/9) 
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Prevenção de Conflitos de Interesses 

                           Grau de Cumprimento2  

 

 

Obrigação dos membros dos órgãos sociais de se absterem de intervir em decisões que 

envolvam o seu próprio interesse, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas. 

 

Obrigação dos membros dos órgãos sociais de declararem quaisquer participações patrimoniais 

importantes que detenham na empresa. 

 

Obrigação dos membros dos órgãos sociais de declararem relações relevantes que mantenham 

com fornecedores, clientes ou outras entidades suscetíveis de gerar conflito de interesse. 

 

Divulgação de Informação  

                  Grau de Cumprimento3  

 

 

Divulgar a composição da estrutura acionista; a identificação das participações sociais que detêm, 

a aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer 

entidades de natureza associativa ou fundacional; a prestação de garantias financeiras ou 

assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam 

organização de grupo; o grau de execução dos objetivos fixados, a justificação dos desvios 

verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar; os planos de atividades e orçamento, 

anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento; orçamento 

anual e plurianual; os documentos anuais de prestação de contas; os relatórios trimestrais de 

execução orçamental; a identidade e os elementos curriculares de todos os membros dos órgãos 

sociais, designadamente do órgão de administração, bem como as respetivas remunerações e 

outros benefícios. 

 

Disponibilizar para divulgação no sítio das empresas do Estado, de forma clara, relevante e 

atualizada, toda a informação antes enunciada, a informação financeira histórica e atual da 

empresa e a identidade e os elementos curriculares de todos os membros dos seus órgãos 

sociais. 

 

Apresentação anual de relatórios de boas práticas de governo societário, contendo informação 

atual e completa sobre todas as matérias relativas à prática do governo societário. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5/6 Cumprido/Não Cumprido/Parcialmente Cumprido/Não Aplicável 

 

 

Cumprido (ponto 4) 

Cumprido (pontos 

3/4/5/6/7) 

Não aplicável  

Cumprido 

Cumprido 

Cumprido (ponto 4) 

Cumprido (ponto 4) 



ANEXO A - DEcLARAcA0 DE INDEPENDENCIA VOGAL CA.

(art.° 51° do Dec-Lei n.° 133/2013, de 3 outubro)

Eu, SUSANA CRISTINA VAZ VELHO LARISMA declaro que nao intervenho nas decisöes que envolvam
Os meus prOprios interesses, designadamente na aprovaçao de despesas por mim realizadas, conforme
determina o art.° 51° do Dec-Lei n.° 133/2013 ou em outra Iegislaçao apIcáveI.

Lisboa, 2 de junho de 2021

Vogal do Conseiho de Administracao
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ANEXO A — DEcL.ARAcA0 DE INDEPENDENCIA — VICE-PRESIDENTE C.A.

(art.° 510 do Dec-Lei n.° 133/2013, de 3 outubro)

Eu, FILIPE CARLOS MENDES DE SOUSA declaro que nao intervenho nas decisöes que envolvam Os
meus próprios interesses, designadamente na aprovacao de despesas por mm realizadas, conforme
determina o art.° 51° do Dec-Lei n.° 133/2013 ou em outra legislacao aplicável.

Lisboa, 2 de junho de 2021

Vice-presidente do Conseiho de Administracao

1



ANEXO A — DECLARAçAO DE INDEPENDENCIA — PRESIDENTE CA.

(art.° 510 do Dec-Lel n.° 133/2013, de 3 outubro)

Eu, SOFIA BRIGIDA CORREIA DOS SANTOS MARAL TEIXEIRA FURTADO TORRES declaro que nSo
intervenho nas decisöes que envolvam os meus prOprios interesses, designadamente na aprovacao de
despesas por mim realizadas, conforme determina o art.° 51° do Dec-Lei fl.0 133/2013 ou em outra
Iegislação aplicável.

Lisboa, 2 de junho de 2021

Presidente do Conseiho de Administracao

135


	254f6b39e5ce3766668b9332fba1891d8baf681d3e831e19056ec31c142839b5.pdf
	R&C 2020

	2021.06.23 - B. EFISA R&C 2020.pdf
	254f6b39e5ce3766668b9332fba1891d8baf681d3e831e19056ec31c142839b5.pdf
	2021.06.23 - B. EFISA R&C 2020.pdf
	254f6b39e5ce3766668b9332fba1891d8baf681d3e831e19056ec31c142839b5.pdf
	d70e71dd25e39d5de0a8638055e1c506bbaae70ea6ebf3b2182eb4390e1c85df.pdf
	R&C 2020
	f3e82f6a91cec4c684de69b23a7a8395a1162400432ce66a489a9773e0a73235.pdf
	R&C 2020
	13b463bfce50fc4c470b93f5ca7f7d2e62df6e08b6eccb8f9bb44af17353634b.pdf
	R&C 2020

	281bf8a0df5147b1cb0ffadc95d7290898616a37f95c43172ac8ab2ad2d04c20.pdf
	40db6b95b49424d51e03987a44c8df883a7b80f1463ca544775b910519c370ff.pdf
	faa87e7315f6e38c44fc41f5b88991ae50e09ba81c88a03e6741fd31d74cb784.pdf
	14242a1ee076ea8eb21464c007e6cb692959bc863984b086d9238a3379509658.pdf


