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1. INTRODUÇÃO 

 
A atividade desenvolvida pelo Conselho de Administração, continuou a privilegiar, no ano de 2016, uma 

atuação com incidência nas componentes mais significativas do ativo do Banco, em particular na carteira 

de crédito de forma a potenciar o seu nível de recuperação, similarmente ao que vinha sendo efetuado 

nos anos anteriores (em 2015 a carteira de crédito, em termos brutos, foi reduzida em cerca de 7% e em 

2016 em cerca de 10%).  

 

Especial incidência também para o encerramento de processos judiciais contra o Banco, reduzindo-se 

significativamente as contingências a que o Banco se encontrava sujeito, através da celebração de 

acordos extrajudiciais. 

 

Em outubro de 2015, foi assinado contrato promessa de compra e venda com uma entidade. Após duas 

prorrogações do contrato (uma a julho e outra a dezembro de 2016), o contrato acabou mesmo por 

caducar em 31 de março de 2017, uma vez que não se verificou a condição da não oposição do Banco de 

Portugal, a que ficou sujeito. Aguarda-se pronúncia da Tutela sobre as opções de abertura de novo 

processo de venda ou de liquidação do Banco. 

 

A situação financeira do Banco bem como as condicionantes existentes ao nível do seu financiamento 

não permitiram, naturalmente, a adoção de uma estratégia de crescimento, designadamente da sua base 

de clientes de operações ativas. 

 

O atual Conselho de Administração deu continuidade às políticas de redução dos custos de estrutura e à 

atualização de procedimentos internos, com vista a melhorar os aspetos organizativos do Banco, 

mantendo ao mesmo tempo todas as condições necessárias ao bom funcionamento do Banco. 

Decorrente deste esforço os custos de estrutura reduziram 22,5% de 3,5 milhões de euros para 2,7 

milhões de euros em 2016. 

 

O Conselho de Administração agradece o esforço e dedicação dos seus colaboradores e expressa o seu 

reconhecimento ao Banco de Portugal e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários pela constante 

cooperação, ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas pelo valioso contributo prestado no 

acompanhamento da atividade do Banco Efisa. 
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2. ESTRUTURA ACIONISTA 

 

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

 

3. ORGÃOS SOCIAIS DO BANCO EFISA 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

PPrreessiiddeennttee – Maria Eugenia Corte Real Beirão Magro Novais dos Reis  

SSeeccrreettáárriioo – Márcia Lopo Cajarabille da Costa Pereira 

 

Conselho de Administração 

 

PPrreessiiddeennttee – Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite 

VVooggaall – Bruno Raposo de Castro Henriques 

 

Conselho Fiscal 

 

PPrreessiiddeennttee  ––  Maria Rosa Tobias Sá (até 07/11/2016)  

VVooggaall – David António Teixeira de Avelar 

VVooggaall – Miguel Mendes de Barros 

 

Revisor Oficial de Contas 

 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., com sede na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-

100 Lisboa, inscrita na OROC sob o n.º 43 e na CMVM sob o n.º 231, NIF 501 776 311, representada 

por José António Mendes Garcia Barata, ROC n.º 1210, NIF 189185686. 
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4. ORGANOGRAMA  

 
Apresentamos de seguida o Organograma do Banco Efisa: 
 
 
 

 
 
 

As funções de Gestão de Risco de Crédito, Contabilidade e de Compliance no Banco Efisa são 

asseguradas por quadros da Parvalorem, S.A. desde 31 de março de 2012. 

A Função de Auditoria Interna do Banco Efisa é da responsabilidade da Direção de Auditoria e Inspeção 

(DAI), que é um órgão diretamente dependente do Conselho de Administração da Parvalorem, S.A., 

situando-se no 1.º nível da estrutura hierárquica.  

 

5. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

 

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL 

 

No final de 2015, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimava que o mundo poderia crescer 3,6% em 

2016, com as economias desenvolvidas a crescerem 2,2% e as economias emergentes a crescerem 

4,5%. 

 

Ao longo de 2016, as estimativas do FMI para o crescimento económico mundial foram sucessivamente 

revistas em baixa. No final do ano de 2016, a estimativa para o crescimento económico mundial era de 

3,1% (0,5% abaixo da estimativa de um ano antes), sendo que as economias desenvolvidas deverão ter 

crescido cerca de 1,8% e as economias emergentes cerca de 4,2%. 

 

Fatores como a manutenção dos preços das commodities em níveis relativamente baixos, facto que 

afetou a dinâmica económica dos países produtores das mesmas, o Brexit, a subida das yields da dívida 

pública americana, em particular a partir de agosto de 2016 e as dificuldades sentidas em algumas 

economias emergentes com peso, como o Brasil ou a Rússia, estiveram na origem da redução das 

estimativas ao longo do ano.  
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As projeções de crescimento económico do FMI são as seguintes:  

 

World Economic Outlook-Projeções de evolução do PIB (e m %) 

Rúbrica 2015 2016p 2017p

PIB Mundial 3,2 3,1 3,6

    Economias Desenvolvidas 2,1 1,8 1,9

    EUA 2,6 1,9 2,3

    Zona Euro 2 1,6 1,6

      Alemanha 1,5 1,7 1,6

      França 1,3 1,1 1,7

      Itália 0,7 1 0,7

      Espanha 3,2 2,9 2,2

    Japão 1,2 1,5 0,8

    Reino Unido 2,2 2,1 1

    Canadá 0,9 1,6 2

    Mercados Emergentes e 

    Economias em Desenvolvimento 4,1 4,2 5,1

      Rússia -3,7 0,3 1,1

      China 6,9 6,6 6,5

      Índia 7,6 6,2 7,9

      Brasil -3,8 -1,9 1,4

Fonte: Outlook do Fundo Monetário Internacional (final de 2016)  
 
 
Para 2017, as expetativas baseiam-se numa recuperação do crescimento económico mundial, à custa 

sobretudo da performance das economias emergentes.  

 

As economias desenvolvidas registaram nos últimos meses de 2016 uma recuperação da produção 

industrial. A economia americana deverá crescer em 2017 cerca de 2,3%, devido sobretudo à política 

económica da nova administração presidencial, devido aos novos estímulos fiscais e a uma gradual 

normalização da política monetária. A economia americana está próxima da situação de pleno emprego. 

 

Na Europa, a produção mantém-se abaixo do seu nível potencial, pelo que, os indicadores 

macroeconómicos deverão registar em 2017 uma melhoria. Evidência para a performance da Alemanha e 

de Espanha, este último país a crescer cerca de 3% em termos do PIB. 

 

Nas maiores economias emergentes, o FMI estima uma recuperação do crescimento económico da Índia, 

Rússia e Brasil. 

 

Relativamente à China, este país deverá registar um crescimento económico em 2017 ligeiramente 

abaixo do registado em 2016 (6,5% versus 6,6%). 

 

Os principais fatores de risco que poderão influenciar negativamente o crescimento mundial em 2017 são 

os seguintes: as decisões políticas e económicas nos EUA, os efeitos do Brexit e os resultados das 

eleições em vários países da Europa, com destaque para a França. 
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ECONOMIA PORTUGUESA 

 

A economia portuguesa deverá ter crescido em 2016, segundo as estimativas de dezembro do Banco de 

Portugal cerca de 1,2%, menos 0,4% que em 2015 e menos 0,6% do valor estimado no Orçamento de 

Estado. 

 

Um menor crescimento do consumo das famílias e fundamentalmente uma quebra no investimento 

privado e público, foram os fatores que explicam uma performance da economia portuguesa abaixo do 

esperado. 

 

Ao nível das exportações, apesar de ter continuado o esforço na diversificação dos mercados destino dos 

produtos nacionais, a situação económica em países como Angola e Brasil, acabou por limitar a expansão 

das vendas das empresas portuguesas além-fronteiras. 

 

O aumento das entradas de turistas ditou um crescimento das receitas do turismo, fator positivo para as 

exportações portuguesas. 

 

A inflação subiu em 2016, devido sobretudo ao aumento dos preços dos combustíveis, prevendo-se que 

em 2017 se aproxime de 1,4%. 

 

O desemprego diminuiu em 2016 para 11,1% (12,4% em 2015). O Banco de Portugal no seu boletim 

económico de dezembro de 2016, prevê a continuação da descida da taxa de desemprego: 10,1% em 

2017, 9,4% em 2018 e 8,5% em 2019.  

 

É de salientar que o país voltou a apresentar em 2016, tal como em 2015, um saldo positivo da Balança 

Corrente e de Capital e da Balança de Bens e Serviços, uma das correções mais importantes dos 

desequilíbrios estruturais da economia portuguesa. 

 

As contas públicas continuaram a sua trajetória de consolidação, com o país a conseguir reduzir o défice 

público em percentagem do PIB para um valor inferior à meta da União Europeia (o défice público em 

2016 deverá ter-se situado em redor de 2,3%). 

 

A dívida pública viva continua a representar em termos brutos um valor próximo dos 130% do PIB. 
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Projeções do Banco de Portugal - Taxa de variação anu al em % 

     BE junho 2016

2015 2016 (p) 2017 (p) 2016 (p) 2017 (p)

Produto Interno Bruto (PIB) 100 1,6 1,2 1,4 1,3 1,6

Consumo Privado 65,6 2,6 2,1 1,3 2,1 1,7

Consumo Público 18,2 0,8 1 0 1,1 0,4

Formação Bruta de \Capital Fixo 15,3 4,5 -1,7 4,4 0,1 4,3

Procura Interna 99,3 2,5 1,2 1,5 1,8 1,7

Exportações 40,6 6,1 3,7 4,8 1,6 4,7

Importações 39,8 8,2 3,5 4,8 2,8 4,9

Contributo para o crescimento

do PIB líquido de importações

(em p.p.)  (a)

       Procura Interna 1,1 0,4 0,5 1 0,7

       Exportações 0,5 0,8 0,9 0,3 0,9

Balança Corrente e de Capital

(% do PIB) 1,7 1,1 0,9 1,9 1,6

Balança de Bens e Serviços

(% do PIB) 1,8 2,2 1,9 1,6 1,3

Índice Harmonizado de

Preços no Consumidor 0,5 0,8 1,4 0,7 1,4

Notas: (p) projetado, p.p. = pontos percentuais. Para cada agregado apresenta-se a projeção correspondente ao  
Fonte: Banco de Portugal (dezembro 2016)

valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses consideradas.

Rubrica

Pesos 

2015

            BE dezembro 2016

 

 

 

Atendendo à tendência verificada nos últimos meses de 2016, a atividade económica registou uma ligeira 

melhoria, assim como o consumo privado. Esta evolução é suportada pelos indicadores coincidentes do 

Banco de Portugal. 

 

Indicadores Coincidentes 

2015 2016 2016 2015 2016

t.m. Set Out Nov Dez m-12 Set Out Nov Dez

Indicador para a atividade económica 1,4 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 1,9 0,5 0,6 0,7 0,8

Indicador para o consumo privado 2,4 2 1,9 2 2,1 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,2

Nota: Valores em taxa de variação homóloga, sendo  que a coluna t.m. corresponde à taxa média de variação do indicador desde o início do ano . A  coluna m-12 refere-se ao  mês homólogo do  último 

mês disponível

Trimestre terminado em

Fonte: Banco de Portugal - Indicadores Coincidentes dez 2016

 

 

 

A situação do setor financeiro continuou a ser difícil em 2016. O crédito concedido pelos bancos às 

empresas e às famílias continuou a diminuir e o crédito vencido manteve-se em níveis elevados, 

obrigando a um contínuo esforço de provisionamento por parte dos bancos. 

 

De acordo com os dados do Banco de Portugal, o crédito concedido às famílias em 2016 apresentou uma 

taxa de variação anual de -1,6%. Este indicador apresenta valores negativos desde 2011, ano do resgate 

financeiro do país, tendo 2013 sido o ano em que se registou a pior variação (-4,4%). 



 

 
 10 

A evolução do crédito concedido às famílias depende fundamentalmente dos empréstimos à habitação 

que representavam no final de 2016 cerca de 80% do valor total. 

 

O crédito ao consumo apresentou em 2016 um crescimento de 3% face ao ano anterior. 

 

O rácio de crédito vencido relativo às famílias situou-se no final de 2016 nos 4,9% (menos 0,2% que no 

final de 2015). 

 

Por sua vez, o crédito concedido às sociedades não financeiras apresentou em 2016 um decréscimo de 

2,6% face ao valor em 2015. Este decréscimo é geral, ou seja, abrange as empresas de grande e de 

pequena e média dimensão, as empresas privadas e as empresas públicas. O único segmento em que o 

crédito concedido aumentou em 2016 foi o das empresas exportadoras (0,9%). 

 

O rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras situou-se em 15,7% no final de 2016, 

aumentando 0,2% face ao valor no final de 2015. 

 

A taxa de juro média para empréstimos para sociedades não financeiras era em novembro de 2016 de 

3,36% para operações até 1 milhão de euros e de 2,29% para operações acima desse valor. Em 

dezembro de 2015, os valores eram respetivamente 3,63% e 2,39%. 

 

A taxa de juro média para empréstimos à habitação era em novembro de 2016 de 1,82% (2,16% em 

dezembro de 2015), enquanto que a taxa de juro média para crédito ao consumo a particulares era de 

7,39% (7,7% em dezembro de 2015).  
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6. DESTAQUES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO 

 

Da atividade desenvolvida pelo Banco Efisa em 2016, nas várias áreas de intervenção, salientamos os 

seguintes factos: 

 

���� Direção de Corporate Banking 

 

O enquadramento e restrições internas na concessão de crédito, continuam a limitar a atividade desta 

área, mantendo em carteira um conjunto de ativos sob gestão, com ênfase para operações de médio 

prazo, algumas delas sindicadas junto de outros Bancos, em sectores de atividade diversificados.  

 

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. 

 

A par da política restritiva de crédito continuam a reforçar-se os mecanismos de mitigação e controlo dos 

riscos e de recuperação de crédito. 

 

Adicionalmente, o Banco manteve a sua participação em operações de Papel Comercial em curso não se 

concretizando a participação e/ou montagem de novos Programas, o que reflete as restrições internas na 

concessão de crédito.  

 

Foi dada continuidade ao acompanhamento de participações financeiras que atualmente se encontram 

parqueadas na sociedade veículo denominada PARUPS e das participações financeiras do Banco Efisa e 

encetadas negociações, que deverão ser concluídas durante o ano de 2017 para a alienação de algumas 

participações. 

 

Desde agosto de 2014 que foi assumido pela Direção de Corporate Banking a continuidade da atividade 

afeta à Direção de Special Projects tendo-se centrado a atividade de financiamento no apoio aos clientes 

em operações de reestruturação de crédito já titulado junto do Banco Efisa.  

 

Durante o exercício manteve-se o acompanhamento destes ativos, em particular os sedeados em 

Moçambique, e continuou-se a estratégia previamente estabelecida de acompanhar os esforços de 

reestruturação destas empresas, intervindo pontualmente em decisões de gestão, bem como promover a 

alienação de ativos. 
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���� Direção de Global Markets 

 

Durante o exercício de 2016 a atividade da Direção de Global Markets manteve o ritmo de execução de 

serviços já verificado no exercício transato dada a situação relativa ao limitado número de efetivos afetos 

a esta Direção. 

 

Não obstante houve capacidade para angariar um novo mandato de assessoria financeira ad hoc e ainda 

prosseguir no procurement de novas oportunidades para mandatos de assessoria através da 

apresentação de credenciais junto de instituições internacionais. 

 

A Direção de Global Markets prosseguiu ainda a atividade de gestão corrente da carteira de crédito sob 

sua responsabilidade, maioritariamente composta por créditos de médio e longo prazo e de dimensão 

relevante. 

 

Esta atividade incluiu: 

� a execução dos serviços de Banco Agente nos sindicatos bancários em que o Banco assume 

esse papel; 

� a execução dos serviços de acompanhamento da evolução de risco de crédito e; 

� a análise e execução de operações de reestruturação de créditos sindicados.  

 

Nesta área de intervenção da Direção convirá ainda destacar a negociação dos termos para o reembolso 

antecipado da totalidade do empréstimo concedido em regime de project finance no sector da energia 

solar fotovoltaica. 

 

A salientar o facto da Direção de Global Markets ter ainda desenvolvido atividade significativa relacionada 

com o acompanhamento de processos de contencioso relativos à recuperação de créditos concedidos 

e/ou de pagamentos devidos (e não pagos) por clientes desta Direção ao abrigo de mandatos assessoria 

financeira prestados em anos anteriores. Em 2016 foi possível proceder ao fecho ou acordo em diversos 

processos em contencioso alguns deles com impacto relevante para os resultados do Banco. 

 

���� Direção de Corporate Finance 

    

O processo de alienação em curso do Banco Efisa durante 2016, que veio a ser cancelado em 2017, não 

permitiu a realização dos investimentos necessários para o relançamento da atividade comercial. Nesse 

âmbito, a atuação desta Direção centrou-se essencialmente na realização do objeto dos mandatos em 

curso, bem, como no apoio à Parparticipadas. 

 

Operações de Fusões e Aquisições 

Considerando o atual contexto limitativo de procura e angariação de novos mandatos de prestação de 

serviços de assessoria financeira na área de Fusões e Aquisições, o desenvolvimento de atividades nesta 

área, centrou-se essencialmente na prestação de serviços de assessoria financeira intra-grupo, em duas 

vertentes:  

 



 

 
 13 

i) Prestação de serviços de assessoria financeira na avaliação e reestruturação das empresas e do 

valor dos negócios; e  

ii) Prestação de serviços de assessoria financeira na venda do capital social de sociedades 

financeiras que permaneceram na esfera do Estado Português, após o processo de 

reprivatização do BPN – Banco Português de Negócios, S.A. em Março de 2012.  

 

Operações Estruturadas/ Debt Capital Markets 

A atividade da área de Operações Estruturadas, incidiu 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 2016, foi novamente renovado o mandato de assessoria financeira 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, mandato que tem vindo a ser renovado desde 2008.  

 

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

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 

EUR 350 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”. 

 

No que se refere à atividade comercial, foram desenvolvidos esforços, na manutenção e 

acompanhamento dos contactos comerciais estabelecidos. 

 

���� Direção de Private Equity 

 

No ano de 2016 a atividade da Direção de Private Equity, foi, mais uma vez, condicionada pelos seguintes 

factos: 

� Estar impedida de efetuar novos investimentos; 

� Ter liquidado o FCR Banco Efisa – Dinamização e Competitividade Empresarial em Abril de 

2014.  

Os factos referidos conduziram a que a atividade desta área de negócio se tenha limitado ao 

acompanhamento de algumas situações pendentes, nomeadamente, de carater litigioso. 
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���� Retalho e Participadas 

 

A Direção de Retalho e Participadas, durante o ano de 2016 não alterou significativamente a sua 

atividade, tendo em conta que os pressupostos impeditivos  de concessão de crédito novo se mantêm à 

semelhança dos anos anteriores, continuando empenhada nas seguintes áreas:             

 

� 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 no final de 2016 atingiram a maturidade, situação com evidentes 

reflexos em termos de “ cashflows “ recebidos. A atividade da Direção manteve o seu focus na 

recuperação de crédito vencido,  propostas de “ Write Off “ de processos judiciais incobráveis, 

 acompanhamento dos processos em contencioso, nomeadamente no apoio aos escritórios de 

advogados externos, e a entidades adquirentes de créditos. 

 

� Gestão das empresas de renting de equipamentos, com participação direta do Banco Efisa, i.e. 

Efisacar,  Ergorent, em termos de controlo operacional. Estas empresas encontram-se em 

situação de “Run Off”., estando a decorrer o processo de liquidação da Efisacar, cujo términus se 

prevê para o 1º semestre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 15 

7. ANÁLISE À SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO BANCO  EFISA 

 

O Ativo Líquido, em 31 de dezembro de 2016, ascendeu a 48,1 milhões de euros, que representa um 

decréscimo de 10,5 milhões de euros em relação a dezembro de 2015. Esta evolução resultou 

fundamentalmente da redução significativa nas rubricas de “Crédito a Clientes” no montante de 9,7 

milhões de euros. 

 

O Passivo, a 31 de dezembro de 2016, ascendeu a 4,3 milhões de euros, o que representa uma redução, 

relativamente a 2015, de 4,3 milhões de euros. Esta variação deve-se essencialmente à redução na 

rúbrica de “Recursos de clientes e outros empréstimos”, em 2,1 milhões de euros, e à redução de 

“Provisões” em 1,8 milhões de euros. 

 

O Capital Próprio reduziu de 50 milhões de euros em 2015 para 43,8 milhões de euros em 2016 por via 

da incorporação dos resultados transitados negativos referentes ao resultado líquido do exercício findo 

em 31 de dezembro de 2015. 

  

Do ponto de vista económico constata-se um aumento significativo do “Produto Bancário”, cifrando-se em 

2,3 milhões de euros, o que compara com 1,2 milhões de euros no exercício precedente. Este aumento é 

fruto essencialmente de recuperação de crédito. 

 

 

 

 

 

Os custos de estrutura registaram um decréscimo na ordem de 0,8 milhões de euros, face a período 

homólogo de 2015, por via de um decréscimo significativo verificado na rubrica “Gastos Gerais 

Administrativos”. 

 

A rubrica de “Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores 

(líquidas de reposição e anulações) ” apresentou 5,3 milhões de euros negativos em 2016 contrastando 

com um valor de 2 milhões de euros, apresentado em 2015. 
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Assim, o “Resultado antes de impostos” passa de um valor de 3,95 milhões de euros negativos em 2015 

para 5 milhões de euros negativos em 2016. 

 

O “Resultado líquido do exercício” registou um prejuízo de 6,2 milhões de euros em 2016 euros que 

compara com o prejuízo de 3,5 milhões de euros no exercício de 2015. 
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8. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

 

Nos termos da alínea f), do n.º5 do artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, propõe-se que o 

Resultado Líquido do Exercício, negativo em 6.232.293 euros seja totalmente transferido para Resultados 

Transitados. 

 

 

Lisboa, 28 de abril de 2017 

 

 

                          O Conselho de Administração 

 

 

 

                   

                          Presidente 

                          Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite 

 

 

 

 

                           Vogal 

                           Bruno Raposo de Castro Henriques 
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I. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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BANCO EFISA, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Montantes expressos em milhares de Euros)

2016 2015
Ativo Imparidades Ativo Ativo

ATIVO Notas bruto e amortizações líquido líquido PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO Notas 2016 2015

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 3 1 158 - 1 158 1 301 Passivos financeiros detidos para negociação 15 - 424
Disponibilidades em outras instituições de crédito 4 1 267 - 1 267 424 Recursos de clientes e outros empréstimos 16 935 3 016
Ativos financeiros detidos para negociação 5 - - - 424 Provisões 17 1 985 3 792
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 5 - - - - Passivos por impostos correntes 13 15 29
Ativos financeiros disponíveis para venda 6 13 473 (4 404) 9 069 9 114 Outros passivos 18 1 378 1 312
Aplicações em instituições de crédito 7 14 683 (29) 14 654 14 451     Total do passivo 4 313 8 573
Crédito a clientes 8 61 147 (43 223) 17 924 27 574
Ativos não correntes detidos para venda 9 159 - 159 11
Outros ativos tangíveis 10 1 290 (1 120) 170 186 Capital 19 115 500 115 500
Ativos intangíveis 11 1 308 (1 308) - - Reservas de reavaliação 20 700 665
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 12 1 488 (1 480) 8 8 Outras reservas e resultados transitados 20 (66 185)  (62 686)
Ativos por impostos correntes 13 304 - 304 82 Resultado líquido do exercício 20 (6 232)  (3 502)
Ativos por impostos diferidos 13 1 936 - 1 936 3 307     Total do capital próprio 43 783 49 977
Outros ativos 14 5 181 (3 734) 1 447 1 668
    Total do ativo 103 394 (55 298) 48 096 58 550     Total do passivo e do capital próprio 48 096 58 550

O Anexo faz parte integrante destes balanços.
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BANCO EFISA, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Notas 2016  2015

  Juros e rendimentos similares 21 1 422 2 102 
  Juros e encargos similares 21 (441) (1 122)
Margem financeira 981 980 

  Rendimentos de instrumentos de capital 22 - 7 
  Rendimentos de serviços e comissões 23 55 218 
  Encargos com serviços e comissões 23 (37) (40)
  Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados 
    ao justo valor através de resultados 24 215 26 
  Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda 25 (16) 35 
  Resultados de reavaliação cambial 26 339 694 
  Resultados de alienação de outros ativos 26 - (23)
  Outros resultados de exploração 27 715 (686)
Produto bancário 2 252 1 211 

  Custos com o pessoal 28 (1 654) (1 648)
  Gastos gerais administrativos 29 (1 083) (1 883)
  Amortizações do exercício 10 (17) (11)
  Provisões líquidas de reposições e anulações 17 662 408 
  Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de -
     outros devedores (líquidas de reposições e anulações) 17 (5 344) (2 040)
  Imparidade de outros ativos financeiros, líquida de reversões e recuperações 17 (22) (48)
  Imparidade de outros ativos, líquida de reversões e recuperações 17 145 61 

Resultado antes de impostos (5 061) (3 950)

Impostos sobre lucros
Correntes 13 (16) (125)
Diferidos 13 (1 155) 573 

(1 171) 448 
Resultado líquido do exercício (6 232) (3 502)

Itens que poderão ser reclassificados posteriormente para a demonstração dos resultados:
 Reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda 35 119 
Resultado e outro rendimento integral do exercício (6 197) (3 383)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.  
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BANCO EFISA, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Outras reservas e resultados transitados Resultado
Reservas de Reserva Outras Resultados líquido do

Capital reavaliação  legal reservas transitados Total exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 63 000 546 1 613 680 (64 238) (61 945) (747) 854 

Aplicação do resultado do exercício de 2014:
. Transferência para resultados transitados - - - - (747) (747) 747 -
Aumento de capital no exercício de 2015 52 500 - - - - - - 52 500 
Rendimento integral no exercício de 2015 - 119 - - - - (3 502) (3 383)
Outros - - - - 6 6 - 6 
Saldos em 31 de dezembro de 2015 115 500 665 1 613 680 (64 979) (62 686) (3 502) 49 977 

Aplicação do resultado do exercício de 2015:
. Transferência para resultados transitados - - - - (3 502) (3 502) 3 502 -
Rendimento integral no exercício de 2016 - 35 - - - - (6 232) (6 197)
Outros - - - - 3 3 - 3 
Saldos em 31 de dezembro de 2016 115 500 700 1 613 680 (68 478) (66 185) (6 232) 43 783 

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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BANCO EFISA, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Montantes expressos em milhares de Euros)

2016 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimento de juros e comissões 1 631 2 555
Pagamento de juros e comissões (479) (1 163)
Pagamentos ao pessoal e a fornecedores (2 737) (3 472)
Resultados cambiais e outros resultados operacionais 1 103 (52)
Rendimentos adquiridos nos ativos disponíveis para venda (17) -

Resultados operacionais antes das alterações nos ativos e passivos operacionais (499) (2 132)

(Aumentos) diminuições de ativos operacionais:
Aplicações em instituições de crédito (204) 759
Ativos financeiros detidos para negociação (424) (373)
Crédito a clientes 4 129 3 684
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados 215 128
Ativos não correntes detidos para venda (147) -
Outros ativos 193 (28)

3 762 4 170
Aumentos (diminuições) de passivos operacionais:

Recursos de bancos centrais
Recursos de outras instituições de crédito - (51 775)
Recursos de clientes e outros empréstimos (2 081) (1 106)
Passivos financeiros detidos para negociação 424 373
Outros passivos (935) (737)

(2 592) (53 245)

Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento 670 (51 207)

Impostos pagos (35) (192)
Caixa líquida das atividades operacionais 635 (51 399)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativos financeiros disponíveis para venda - (54)
Alienação de ativos financeiros disponíveis para venda 65 -

Caixa líquida das atividades de investimento 65 (54)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Aumento de capital - 52 500

Caixa líquida das actividades de financiamento - 52 500

Aumento / (diminuição) de caixa e seus equivalentes 700 1 047
Caixa e seus equivalentes no início do exercício 1 725 678
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 2 425 1 725

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.  
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II. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZ EMBRO DE 2016 E 2015 

(Montantes expressos em milhares de euros – m.euros, exceto quando expressamente indicado) 
 
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. (BIC).   

 
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 2016 e 2015 pelo Banco Efisa em 

empresas filiais, associadas e em empreendimentos conjuntos são apresentadas na Nota 12. 
 
 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 18) até 10 de abril de 2014, data 
de liquidação do Fundo.   

 
 As demonstrações financeiras do Banco relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 

foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 28 de abril de 2017 mas estão pendentes de 
aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. 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 
 
  As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas no pressuposto da continuidade 

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

 
  Nos termos do Aviso n.º5 /2015 do Banco de Portugal, a partir de 1 de janeiro de 2016 as 

demonstrações financeiras do Banco deveriam ser preparadas com base nas Normas 
Internacionais de Contabilidade (“NIC”), tal como adotadas, em cada momento, por 
Regulamento da União Europeia. Na sequência do pedido de aplicação do regime transitório 
do Aviso n.º5/2015 solicitado pelo Banco Efisa em 3 de maio de 2016, o Banco de Portugal 
em comunicação datada de 30 de maio de 2016 autorizou o Banco a adotar até 31 de 
dezembro de 2016, as normas de contabilidade que lhe eram aplicáveis até 31 de dezembro 
de 2015 (Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de Portugal). 

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

 
  i. Valorimetria do crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (crédito e 

contas a receber) – os créditos são registados pelo seu valor nominal não podendo ser 
classificados em outras categorias e, como tal, não podem ser registados pelo seu justo 
valor; 

 
  ii. Provisionamento do crédito e valores a receber – são definidos níveis mínimos de 

provisionamento de acordo com o disposto no Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal com 
as alterações introduzidas pelos Avisos nº 8/2003 e nº 3/2005 emitidos por aquela 
entidade. Aquele normativo abrange também o provisionamento de responsabilidades 
representadas por aceites, garantias e outros instrumentos de natureza análoga; e 

 
  iii. Os ativos tangíveis são obrigatoriamente mantidos ao custo de aquisição, não sendo 

deste modo possível o seu registo pelo justo valor, conforme permitido pela Norma IAS 
16 – Ativos fixos tangíveis. Como exceção, é permitido o registo de reavaliações 
extraordinárias, legalmente autorizadas, caso em que as mais - valias resultantes são 
registadas na rubrica de “Reservas de reavaliação”.  
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 2.2. Adoção de normas IAS/IFRS (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting 

Standards Board” (IASB) e interpretações emitidas pelo “International Financial Reporting 
Interpretations Commitee” (IFRIC) 

 
Durante o exercício de 2016, o Banco adotou as seguintes normas (novas e revistas) e 
interpretações adotadas (“endorsed”) pela União Europeia: 

 
- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2010-2012) - Estes 

melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos relacionados com: IFRS 2 – 
Pagamentos com base em ações: definição de vesting condition; IFRS 3 – Concentração 
de atividades empresariais: contabilização de pagamentos contingentes; IFRS 8 – 
Segmentos operacionais: divulgações relacionadas com o julgamento aplicado em 
relação à agregação de segmentos e clarificação sobre a necessidade de reconciliação 
do total de ativos por segmento com o valor de ativos nas demonstrações financeiras; IAS 
16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 38 – Ativos intangíveis: necessidade de reavaliação 
proporcional de amortizações acumuladas no caso de reavaliação de ativos fixos; e IAS 
24 – Divulgações de partes relacionadas: define que uma entidade que preste serviços de 
gestão à Empresa ou à sua empresa-mãe é considerada uma parte relacionada; e IFRS 
13 – Justo valor: clarificações relativas à mensuração de contas a receber ou a pagar de 
curto prazo. 

 
- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2012-2014) - Estes 

melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos relacionados com: IFRS 5 – 
Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas: 
introduz orientações de como proceder no caso de alterações quanto ao método 
expectável de realização (venda ou distribuição aos acionistas); IFRS 7 – Instrumentos 
financeiros: divulgações: clarifica os impactos de contratos de acompanhamento de ativos 
no âmbito das divulgações associadas a envolvimento continuado de ativos 
desreconhecidos, e isenta as demonstrações financeiras intercalares das divulgações 
exigidas relativamente a compensação de ativos e passivos financeiros; IAS 19 – 
Benefícios dos empregados: define que a taxa a utilizar para efeitos de desconto de 
benefícios definidos deverá ser determinada com referência às obrigações de alta 
qualidade de empresas que tenham sido emitidas na moeda em que os benefícios serão 
liquidados; e IAS 34 – Relato financeiro intercalar: clarificação sobre os procedimentos a 
adotar quando a informação está disponível em outros documentos emitidos em conjunto 
com as demonstrações financeiras intercalares. 

 
- Emenda à IFRS 11 – “Acordos conjuntos – Contabilização de aquisições de interesses em 

acordos conjuntos” - Esta emenda está relacionada com a aquisição de interesses em 
operações conjuntas. Estabelece a obrigatoriedade de aplicação da IFRS 3 quando a 
operação conjunta adquirida constituir uma atividade empresarial de acordo com a IFRS 
3. Quando a operação conjunta em questão não constituir uma atividade empresarial, 
deverá a transação ser registada como uma aquisição de ativos. Esta alteração tem 
aplicação prospetiva para novas aquisições de interesses. 
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- Emenda à norma IAS 1 – “Apresentação de demonstrações financeiras – “Disclosure 

Iniciative”” - Esta emenda vem clarificar alguns aspetos relacionados com a iniciativa de 
divulgações, designadamente: (i) a entidade não deverá dificultar a inteligibilidade das 
demonstrações financeiras através da agregação de itens materiais com itens imateriais 
ou através da agregação de itens materiais com naturezas distintas; (ii) as divulgações 
especificamente requeridas pelas IFRS apenas têm de ser dadas se a informação em 
causa for material; (iii) as linhas das demonstrações financeiras especificadas pela IAS 1 
podem ser agregadas ou desagregadas, conforme tal for mais relevante para os objetivos 
do relato financeiro; (iv) a parte do outro rendimento integral resultante da aplicação do 
método da equivalência patrimonial em associadas e acordos conjuntos deve ser 
apresentada separadamente dos restantes elementos do outro rendimento integral 
segregando igualmente os itens que poderão vir a ser reclassificados para resultados dos 
que não serão reclassificados; (v) a estrutura das notas deve ser flexível, devendo estas 
respeitar a seguinte ordem:  

 
. uma declaração de cumprimento com as IFRS na primeira secção das notas;  

. uma descrição das políticas contabilísticas relevantes na segunda secção; 

. informação de suporte aos itens da face das demonstrações financeiras na terceira 
secção;  

. outra informação na quarta secção. 

- Emenda à IAS 16 – “Ativos fixos tangíveis” e IAS 38 – “Ativos intangíveis – Métodos de 
depreciação aceitáveis” - Esta emenda estabelece a presunção (que pode ser refutada) 
de que o rédito não é uma base apropriada para amortizar um ativo intangível e proíbe o 
uso do rédito como base de amortização de ativos fixos tangíveis. A presunção 
estabelecida para amortização de ativos intangíveis só poderá ser refutada quanto o ativo 
intangível é expresso em função do rendimento gerado ou quando a utilização dos 
benefícios económicos está altamente correlacionada com a receita gerada. 

 
- Emenda à IAS 16 – “Ativos fixos tangíveis e IAS 41 – Agricultura – Plantas de produção” - 

Esta emenda vem excluir as plantas que produzem frutos ou outros componentes 
destinados a colheita e/ou remoção do âmbito de aplicação da IAS 41, passando as 
mesmas a estar abrangidas pela IAS 16. 

 
- Emenda à IAS 27 – “Aplicação do método de equivalência patrimonial nas demonstrações 

financeiras separadas” - Esta emenda vem introduzir a possibilidade de mensuração dos 
interesses em subsidiárias, acordos conjuntos e associadas em demonstrações 
financeiras separadas pelo método da equivalência patrimonial, para além dos métodos 
de mensuração atualmente existentes. Esta alteração aplica-se retrospetivamente. 

 
- Emendas à IFRS 10 – “Demonstrações financeiras consolidadas”, IFRS 12 – “Divulgações 

sobre participações noutras entidades” e IAS 28 – “Investimentos em associadas e 
entidades conjuntamente controladas” - Estas emendas contemplam a clarificação de 
diversos aspetos relacionados com a aplicação da exceção de consolidação por parte de 
entidades de investimento. 

 
Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras do Banco no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, decorrentes da adoção das normas, 
interpretações, emendas e revisões acima referidas. 
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Em 31 de dezembro de 2016, encontravam-se disponíveis para adoção antecipada as 
seguintes normas (novas e revistas) emendas e interpretações, já adotadas (“endorsed”) pela 
União Europeia: 
 
- IFRS 9 – “Instrumentos financeiros” (2009) e emendas posteriores - Esta norma insere-se 

no projeto de revisão da IAS 39 e estabelece os novos requisitos relativamente à 
classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, à metodologia de cálculo de 
imparidade e para a aplicação das regras de contabilidade de cobertura. 

 
- IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes - IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes. 
 
Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia não foram adotadas 
pelo Banco em 31 de dezembro de 2016, em virtude de a sua aplicação não ser ainda 
obrigatória. No entanto, o Conselho de Administração da Sociedade entende que a sua 
aplicação não terá um impacto materialmente relevante nas demonstrações financeiras 
anexas. 

 
Adicionalmente, até à data de aprovação das demonstrações financeiras anexas, foram 
também emitidas as seguintes normas e melhorias, ainda não adotadas (“endorsed”) pela 
União Europeia: 
 
- IFRS 14 – “Ativos regulados” - Esta norma vem estabelecer os requisitos de relato, por 

parte de entidades que adotem pela primeira vez as IFRS aplicáveis a ativos regulados. 
 
- IFRS 16 – “Locações” - Esta norma vem introduzir os princípios de reconhecimento e 

mensuração de locações, substituindo a IAS 17 – Locações. A norma define um único 
modelo de contabilização de contratos de locação que resulta no reconhecimento pelo 
locatário de ativos e passivos para todos os contratos de locação, exceto para as 
locações com um período inferior a 12 meses ou para as locações que incidam sobre 
ativos de valor reduzido. Os locadores continuarão a classificar as locações entre 
operacionais ou financeiras, sendo que A IFRS 16 não implicará alterações substanciais 
para tais entidades face ao definido na IAS 17. 

 
- Emendas à IFRS 10 – “Demonstrações financeiras consolidadas” e IAS 28 – 

“Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos” - Estas emendas vêm 
eliminar um conflito existente entre as referidas normas, relacionado com a venda ou com 
a contribuição de ativos entre o investidor e a associada ou entre o investidor e o 
empreendimento conjunto. 

 
- Emendas à IAS 12 – “Imposto sobre o rendimento” - Estas emendas vêm clarificar as 

condições de reconhecimento e mensuração de ativos por impostos resultantes de perdas 
não realizadas. 

 
- Emendas à IAS 7 – “Demonstração de fluxos de caixa” - Estas emendas vêm introduzir 

divulgações adicionais relacionadas com os fluxos de caixa de atividades de 
financiamento. 

 
- Emendas à IFRS 15 – “Rédito de contratos com clientes” - Estas emendas vêm introduzir 

diversas clarificações na norma com vista a eliminar a possibilidade de surgirem 
interpretações divergentes de vários tópicos. 
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- Emendas à IFRS 2 – “Pagamentos com base em ações” - Estas emendas vêm introduzir 

diversas clarificações na norma relacionadas com: (i) o registo de transações de 
pagamentos com base em ações que são liquidadas com caixa; (ii) o registo de 
modificações em transações de pagamentos com base em ações (de liquidadas em caixa 
para liquidadas com instrumentos de capital próprio); (iii) a classificação de transações 
com caraterísticas de liquidação compensada. 

 
- Emendas à IFRS 4 – “Contratos de seguro” - Estas emendas proporcionam orientações 

sobre a aplicação da IFRS 4 em conjunto com a IFRS 9. 
 
- Emendas à IAS 40 – “Propriedades de investimento” - Estas emendas clarificam que a 

mudança de classificação de ou para propriedade de investimento apenas deve ser feita 
quando existem evidências de uma alteração no uso do ativo. 

 
- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2014-2016) - Estes 

melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos relacionados com: IFRS 1 – 
Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro: elimina algumas 
isenções de curto prazo; IFRS 12 – Divulgação de interesses noutras entidades: clarifica o 
âmbito da norma quanto à sua aplicação a interesses classificados como detidos para 
venda ou detidos para distribuição ao abrigo da  

 IFRS 5; IAS 28 – Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos: introduz 
clarificações sobre a mensuração a justo valor por resultados de investimentos em 
associadas ou joint ventures detidos por sociedades de capital de risco ou por fundos de 
investimento. 

 
- IFRIC 22 – “Transações em moeda estrangeira e adiantamentos” - Esta interpretação vem 

estabelecer a data do reconhecimento inicial do adiantamento ou do rendimento diferido 
como a data da transação para efeitos da determinação da taxa de câmbio do 
reconhecimento do rédito. 

 
Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não 
foram aplicadas pelo Banco no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. O Conselho de 
Administração não espera alterações significativas em resultado da adoção destas Normas.  

 
 2.3. Instrumentos financeiros 
 

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

Valorimetria 
 

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

 
O regime de provisionamento mínimo destes ativos corresponde ao definido no Aviso nº 
3/95, de 30 de junho, do Banco de Portugal, com as alterações introduzidas pelos Avisos 
nº 8/2003, de 30 de janeiro e nº 3/2005, de 21 de fevereiro, e inclui as seguintes 
provisões para riscos de crédito:  

 
i. Provisão para crédito e juros vencidos 

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

 
ii. Provisão para créditos de cobrança duvidosa 

 

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

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

 
- As prestações vincendas de uma mesma operação de crédito em que se 

verifique, relativamente às respetivas prestações em mora de capital e juros, 
pelo menos uma das seguintes condições: 

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

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

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

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

 

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

 
- Os créditos vincendos sobre um mesmo cliente se o crédito e juros vencidos de 

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

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

 
- Dos domiciliados em sucursal estabelecida nesse país, expressos e pagáveis 

na moeda desse país, na medida em que estejam cobertos por recursos 
denominados nessa moeda; 

 
- Das participações financeiras; 

 
- Das operações com sucursais de instituições de crédito de um país 

considerado de risco, desde que estabelecidas em Estados membros da União 
Europeia; 

 
- Dos que se encontrem garantidos por entidades indicadas no número 1 do 

artigo 15º do Aviso nº 3/95, do Banco de Portugal, desde que a garantia abranja 
o risco de transferência; e 

 
- Das operações de financiamento de comércio externo de curto prazo, que 

cumpram as condições definidas pelo Banco de Portugal. 
 

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

iv. Provisão para riscos gerais de crédito 
 

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

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

 
- 1,5% no que se refere ao crédito ao consumo e às operações de crédito a 

particulares, cuja finalidade não possa ser determinada; 
 

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

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

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

 
Atualmente, o Banco não dispõe de um modelo de imparidade para a sua carteira 
de crédito concedido em conformidade com os requisitos previstos na IAS 39 – 
“Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração”.     
Contudo, face às especificidades da sua carteira de crédito, foram estimadas 
provisões económicas para crédito que excedem as provisões mínimas 
estabelecidas pelo Banco de Portugal. 
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As necessidades de provisões económicas estimadas pelo Banco para a sua 
carteira de crédito concedido foram apuradas com base na sua melhor estimativa 
do valor de realização daqueles créditos.  

 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as provisões adicionais constituídas pelo 
Banco acima dos limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal, nos montantes 
de 14.569 m.euros e 14.089 m.euros, respetivamente, encontravam-se registadas 
na rubrica “Provisões para créditos concedidos a clientes – Créditos de cobrança 
duvidosa” (Nota 8). 

 
b) Outros ativos financeiros 

 
Os outros ativos financeiros são reconhecidos e valorizados de acordo com a IAS 32 e a 
IAS 39, sendo registados na data da sua contratação pelo seu justo valor.   

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

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

 
   Os ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de 

resultados incluem títulos transacionados em mercados ativos, adquiridos com o 
objetivo de venda ou recompra no curto prazo, bem como instrumentos financeiros 
derivados. 

 
   Os instrumentos financeiros derivados de negociação com valor líquido a receber 

(justo valor positivo) são registados na rubrica de “Ativos financeiros detidos para 
negociação”. Os instrumentos financeiros derivados de negociação com valor 
líquido a pagar (justo valor negativo) são registados na rubrica de “Passivos 
financeiros detidos para negociação”. 

 
   Estes ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao seu justo 

valor. Posteriormente, os ganhos e perdas decorrentes da sua valorização 
subsequente ao justo valor são reconhecidos em resultados na rubrica de 
“Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados ao justo valor por 
contrapartida de resultados”.  

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

aquisição e o seu valor nominal (prémio ou desconto) são calculados de acordo 
com o método da taxa de juro efetiva e reconhecidos em resultados na rubrica de 
“Juros e rendimentos similares”. 

 
ii) Empréstimos e contas a receber 

 
O crédito e os valores a receber abrangem os créditos concedidos pelo Banco a 
clientes e a instituições de crédito, incluindo créditos titulados (papel comercial).   

 
No reconhecimento inicial, estes ativos são registados pelo seu justo valor, o qual 
corresponde essencialmente ao seu valor nominal deduzido de eventuais 
comissões recebidas e acrescido de todos os custos externos suportados 
diretamente atribuíveis às operações. Subsequentemente, estes ativos são 
reconhecidos em balanço ao custo amortizado, deduzido de provisões. 
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Reconhecimento de juros 

 
Os juros são reconhecidos com base no método da taxa de juro efetiva, o qual 
permite calcular o custo amortizado e repartir os juros ao longo do período de 
vigência das operações. A taxa de juro efetiva é aquela que, sendo utilizada para 
descontar os fluxos de caixa futuros estimados associados ao instrumento 
financeiro, permite igualar o seu valor atual ao valor do instrumento financeiro na 
data do seu reconhecimento inicial. 

 
iii) Ativos financeiros disponíveis para venda 

 
 Esta categoria inclui os seguintes instrumentos financeiros: 

 
• Ações;  

 
• Obrigações e outros títulos de rendimento fixo; e 

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

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

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

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

 
Reclassificação de ativos financeiros 
 
Durante o exercício de 2008, o Banco reclassificou alguns ativos financeiros 
classificados como Ativos financeiros disponíveis para venda para Empréstimos e 
contas a receber, ao abrigo das alterações ocorridas na IAS 39. As reclassificações 
efetuadas pelo Banco são apresentadas na Nota 8. 
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Justo valor 

 
O justo valor dos ativos e passivos financeiros é determinado por um órgão do Banco 
independente, tendo em consideração os seguintes aspetos: 

 
− Relativamente a instrumentos financeiros transacionados em mercados ativos, 

cotação de fecho na data de balanço; 
 

− Relativamente a instrumentos de dívida não transacionados em mercados ativos, 
(nomeadamente títulos não cotados ou com reduzida liquidez) são utilizados 
métodos e técnicas de valorização que incluem: 

 
i) Preços (“bid prices”) divulgados por meios de difusão de informação financeira, 

nomeadamente a Bloomberg e a Reuters, incluindo preços de mercado 
disponíveis para transações recentes; 

 
ii) Cotações indicativas (“bid prices”) obtidas junto de instituições financeiras que 

funcionem como market-makers; e 
 

iii) Modelos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que 
seriam utilizados na definição de um preço para o instrumento financeiro, 
refletindo as taxas de juro de mercado, a volatilidade, bem como a liquidez e o 
risco de crédito associado ao instrumento. 
 

c) 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 detidos para negociação 
 

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

 
  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”. 

 
   ii) Outros passivos financeiros 
 

  Esta categoria inclui os recursos captados junto de outras instituições de crédito e 
de clientes.  

 
  Estes passivos financeiros são registados pelo custo amortizado, sendo os juros, 

quando aplicável, reconhecidos de acordo com o método da taxa de juro efetiva. 
 

d) Instrumentos financeiros derivados  
 
  O Banco realiza operações com instrumentos financeiros derivados no âmbito da sua 

atividade, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos seus clientes e de reduzir a 
sua exposição a flutuações de taxas de juro. 

 
  Os instrumentos financeiros derivados são registados pelo justo valor na data da sua 

contratação. Adicionalmente, são refletidos em rubricas extrapatrimoniais pelo seu valor 
nocional. 

 
  Subsequentemente, os instrumentos financeiros derivados são registados ao justo 

valor. 
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Instrumentos financeiros derivados de negociação 
 
  Esta categoria inclui todos os instrumentos financeiros derivados que não estejam 

associados a relações de cobertura eficazes, tal como definidas na IAS 39, 
nomeadamente: 

 
• Instrumentos financeiros derivados contratados para cobertura de risco em ativos 

ou passivos registados ao justo valor através de resultados, tornando assim 
desnecessária a utilização de contabilidade de cobertura; 

 
• Instrumentos financeiros derivados contratados para cobertura de risco que não 

reúnem as condições necessárias para a utilização de contabilidade de cobertura 
ao abrigo da IAS 39; e 

 
• Instrumentos financeiros derivados contratados com o objetivo de “trading”. 

 
Os instrumentos financeiros derivados de negociação são reavaliados ao justo valor, 
sendo os resultados apurados reconhecidos em proveitos e custos do exercício na 
rubrica de “Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através 
de resultados”, com exceção da parcela relativa a juros, a qual é refletida nas rubricas 
de “Juros e rendimentos similares” ou “Juros e encargos similares”. As reavaliações 
positivas e negativas são registadas no balanço nas rubricas “Ativos financeiros detidos 
para negociação” e “Passivos financeiros detidos para negociação”, respetivamente.  

 
e) Imparidade de ativos financeiros 

 
Ativos financeiros registados ao custo amortizado 

 
O Banco efetua análises periódicas de imparidade sobre os seus ativos financeiros 
registados ao custo amortizado, nomeadamente sobre o crédito concedido a clientes e 
sobre as outras contas a receber.  

 
   Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
  Conforme referido na Nota 2.3. b) iii), os ativos financeiros disponíveis para venda são 

registados ao justo valor, sendo as suas variações refletidas em capital próprio na rubrica 
“Reservas de reavaliação”. 

 
  Sempre que exista evidência objetiva de imparidade, as menos - valias potenciais 

acumuladas que tenham sido reconhecidas em reservas são transferidas para custos do 
exercício, sob a forma de perdas por imparidade, sendo registadas na rubrica 
“Imparidade de outros ativos financeiros, líquida de reversões e recuperações”. 

 
  Como evidência objetiva de imparidade em ativos financeiros disponíveis para venda, o 

Banco considera a ocorrência dos seguintes eventos: 
 

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

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

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

são ainda considerados pelo Banco os seguintes indícios de imparidade no que se refere 
a instrumentos de capital: 

 
• Alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de 

mercado, económica ou legal em que o emissor opera que indiciem que o custo do 
investimento não venha a ser recuperado; e 

 
• Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado do instrumento 

financeiro face ao seu custo de aquisição. 
 
  As perdas por imparidade em instrumentos de capital não podem ser revertidas, pelo que 

eventuais mais-valias potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por 
imparidade são sempre refletidas na rubrica de “Reservas de reavaliação”.  Caso 
posteriormente sejam determinadas menos-valias adicionais, considera-se sempre que 
existe imparidade, pelo que as mesmas são refletidas em resultados do exercício. 

 
2.4. Ativos recebidos em dação em pagamento de operações de crédito 

 
Os ativos (imóveis) recebidos por recuperações de créditos são registados na rubrica “Ativos 
não correntes detidos para venda”, considerando que nem sempre se encontram em 
condições de venda imediata e que o prazo de detenção destes ativos pode ser superior a um 
ano. 
 
Estes ativos são registados pelo valor acordado no contrato de dação, o qual corresponde ao 
menor entre o valor da dívida existente e o da avaliação do imóvel, à data da dação em 
cumprimento do crédito. 
 
Estes imóveis são objeto de avaliações periódicas, sendo reconhecidas perdas por 
imparidade sempre que o valor decorrente dessas avaliações (líquido de custos de venda) 
seja inferior ao valor pelo qual se encontram contabilizados. 

 
 2.5. 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”. 

 
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. 
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2.6. Locação financeira 

 
  As operações de locação financeira são registadas da seguinte forma: 
 
  Como locador 
 
  Os ativos em regime de locação financeira são registados no balanço como “Crédito a 

clientes”, sendo este reembolsado através das amortizações de capital constantes do plano 
financeiro dos contratos. Os juros incluídos nas rendas são registados como “Juros e 
rendimentos similares”. 

 
  Como locatário 
 
  Os ativos em regime de locação financeira são registados pelo justo valor no ativo e no 

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

 
2.7. 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. 

 
2.8. Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 

 
Esta rubrica inclui as participações financeiras em empresas nas quais o Banco Efisa exerce 
um controlo efetivo sobre a sua gestão corrente, sendo o controlo evidenciado pela detenção 
de mais de 50% do capital ou dos direitos de voto, pela exposição ou direitos a resultados 
variáveis por via do seu relacionamento com a participada e a capacidade de usar o seu 
poder sobre a participada para afetar o valor dos seus resultados. Nos termos da Norma IAS 
27 – “Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas” estes investimentos 
encontram-se registados ao custo de aquisição (Nota 12). 

 
Inclui ainda 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 Efisa se situa entre 20% e 50% do capital ou dos direitos de voto da 
associada. 

 
Adicionalmente, as demonstrações financeiras do Banco são incluídas nas contas 
consolidadas da Parparticipadas, SGPS, S.A.. 
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 2.9. Impostos sobre lucros 
 

Impostos correntes 
 

O Banco está sujeito ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas (Código do IRC).  

 
A partir de 1 de janeiro de 2007, os municípios podem deliberar uma derrama anual até ao 
limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. Com a publicação 
da Lei nº 12–A/2010, de 30 de junho, foi introduzida igualmente a derrama estadual, a qual 
teria de ser paga por todos os sujeitos passivos que apurem um lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC superior a 2.000 m.euros. A derrama estadual correspondia a 2,5% da parte do 
lucro tributável superior ao referido limite.  

 
Com a publicação da Lei do Orçamento de Estado para 2012 (Lei nº 64–B/2011, de 30 de 
dezembro), as entidades que apresentassem nesse exercício e nos dois exercícios seguintes 
lucros tributáveis mais elevados passariam a estar sujeitas a taxas agravadas em sede de 
derrama estadual.  Neste sentido, as empresas com lucros tributáveis compreendidos entre 
1.500 m.euros e 10.000 m.euros passaram a estar sujeitas a uma taxa de derrama estadual 
de 3% e as empresas com lucros tributáveis superiores a 10.000 m.euros passaram a estar 
sujeitas a uma taxa de 5%. 

 
A Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013) veio 
proceder a uma redução do limite a partir do qual passou a ser aplicável a taxa de derrama 
estadual de 5% de 10.000 m.euros para 7.500 m.euros, aplicável ao período de tributação que 
se iniciasse em ou após 1 de janeiro de 2013. 
 
Adicionalmente, na sequência da promulgação da Lei nº 2/2014, de 16 de janeiro (Reforma 
do IRC) e da redação dada pela Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro), a tributação dos lucros das empresas para os exercícios de 2016 e 
2015, passou a ser a seguinte: 

 
   - Taxa de IRC de 21% sobre o lucro tributável; 
   - Derrama municipal a uma taxa compreendida entre 0% e 1,5% sobre o lucro 

tributável; e, 
   - Derrama estadual a uma taxa variável sobre o lucro tributável de acordo com os 

escalões abaixo indicados: 
    - Menor do que 1.500 m.euros:    0% 
     - Entre 1.500 m.euros e 7.500 m.euros  : 3% 
    - Entre 7.500 m.euros e 35.000 m.euros:   5% 
    - maior do que 35.000 m.euros:    7% 
 

Os prejuízos fiscais gerados a partir do exercício de 2014, inclusive, poderão ser utilizados 
nos doze períodos de tributação posteriores. Por outro lado, o prazo de reporte de prejuízos é 
de cinco anos para os prejuízos gerados nos exercícios de 2012 e 2013. Contudo, a dedução 
dos prejuízos a efetuar em cada exercício não pode exceder 70% do respetivo lucro tributável, 
podendo o remanescente (30%) ser utilizado até ao final do prazo de reporte. 
 
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 de 
tributação. 
 
No que respeita às imparidades de crédito, o Banco Efisa aplicou o previsto no artigo 2.º do 
Decreto Regulamentar n.º 5/2016, de 18 de novembro, o qual estabelece que o montante 
anual acumulado das perdas por imparidade e outras correções de valor para risco específico 
de crédito não pode ultrapassar o que corresponder à aplicação dos limites mínimos 
obrigatórios estabelecidos no Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal. 
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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 deduzido 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. 

 
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. 

 
As taxas aplicáveis às bases de incidência definidas pelas alíneas a) e b) anteriores são de 
0,085% e 0,0003%, respetivamente, em função do valor apurado. 
 
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. 

 
  Os impostos sobre o rendimento (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.  Nestas situações, o correspondente imposto é igualmente 
refletido por contrapartida de capital próprio, não afetando o resultado do exercício. 

 
  Durante o exercício de 2014, foi publicada a Lei nº 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 contabilizados 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: 
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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), devendo verificar-se a constituição 
simultânea de direitos de conversão em ações atribuídos ao Estado. 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 259/2015, de 4 de outubro, a qual veio certificar a necessidade do controlo e utilização dos 
créditos tributários, e 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. 

 
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. 

 
Deste modo, nos exercícios de 2016 e 2015 o Banco Efisa procedeu à reversão e ao registo 
de ativos por impostos diferidos associados a perdas por imparidade em créditos concedidos 
no montante de 1.155 m.euros e 573 m.euros, respetivamente (Nota 13).  

 
Considerando que o Banco Efisa apurou um resultado contabilístico negativo no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2015, tendo as respetivas demonstrações financeiras sido 
aprovadas pelo Conselho de Administração em 1 de junho de 2016, durante o exercício de 
2016, o Banco converteu ativos por impostos diferidos em crédito tributário no montante de 
217 m.euros, ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 61/214, de 26 de agosto. 
 
O valor convertido em crédito tributário corresponde à proporção entre o montante do 
resultado líquido negativo do exercício de 2015 e o total dos capitais próprios em 31 de 
dezembro de 2015 (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 o Decreto-Lei n.º 61/214, 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 do 
Decreto-Lei n.º 61/214, 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.  
 
De referir que não obstante ter já sido publicada a regulamentação necessária, o processo 
em apreço não se encontra ainda finalizado, por parte do Banco Efisa. 
 
Considerando que o Banco Efisa apurou um resultado contabilístico negativo no exercício de 
2016, nos termos previstos no presente regime, mais concretamente ao abrigo do artigo 6.º, 
8.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 61/214, de 26 de agosto, vão ser aplicáveis os mesmos 
mecanismos de conversão de ativos por impostos diferidos em crédito tributário, bem 
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como, a constituição de uma reserva especial e de direitos de conversão, após 
aprovação das suas demonstrações financeiras pelos órgãos sociais do Banco.  
 

 
2.10. Provisões e passivos contingentes 

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

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

 
  As provisões para outros riscos e encargos constituídas nas demonstrações financeiras 

anexas destinam-se, essencialmente, a fazer face a contingências fiscais, laborais, judiciais e 
outras. 

 
 2.11. 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. 

 
 2.12. Conversão de saldos e transações em moeda estrangeira 
 
    As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas na divisa do ambiente 

económico em que opera (denominada “moeda funcional”), sendo expressas em euros. 
 
   As transações em moeda estrangeira são registadas com base nas taxas de câmbio vigentes 

nas datas das transações. Em cada data de balanço, os ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são convertidos para euros com base nas taxas de 
câmbio em vigor, divulgadas pelo Banco de Portugal. 

 
   As diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial são refletidas em resultados do 

exercício, com exceção das originadas por instrumentos financeiros não monetários 
classificados como disponíveis para venda, as quais são registadas numa rubrica específica 
de capital próprio até à sua alienação. 

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

nomeadamente as comissões cobradas na sua originação, são reconhecidas como proveito 
ao longo do período de vigência das operações.   

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

do período da prestação do serviço, ou de uma só vez, se resultarem da execução de atos 
únicos. 
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 2.14  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. 

 
 2.15.  Caixa e seus equivalentes 
 

Para efeitos de preparação da demonstração dos fluxos de caixa, o Banco considera como 
“Caixa e seus equivalentes” o total das rubricas de “Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais” e “Disponibilidades em outras instituições de crédito”. 

 
2.16. 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 anexas incluem as abaixo apresentadas. 

 
  Determinação das provisões para crédito 
 
  No que diz respeito às provisões para crédito a clientes, contas a receber e garantias e avales 

prestados, o Banco Efisa cumpre os limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal.  
 
  No entanto, dado que o Banco não dispõe de um modelo de imparidade para a sua carteira de 

crédito concedido que cumpra com os requisitos previstos na IAS 39, são registadas 
provisões económicas adicionais face aos níveis mínimos definidos pelo Banco de Portugal 
para refletir a estimativa do Banco Efisa sobre o risco de cobrabilidade associado à sua 
carteira de crédito concedido. 

 
  A determinação da provisão para créditos analisados individualmente está limitada à 

avaliação específica efetuada pelo Banco com base no seu conhecimento dos clientes e das 
garantias associadas às operações em questão. No entanto, o Conselho de Administração do 
Banco considera que as provisões para crédito refletem adequadamente o risco associado à 
sua carteira de crédito concedido.   

 
  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 participações financeiras e outros investimentos não cotados 
 
  O justo valor das participações financeiras e dos outros investimentos não cotados foi 

estimado com base em métodos de avaliação, cujos resultados dependem dos pressupostos 
utilizados. Desta forma, as valorizações utilizadas contabilisticamente em 31 de dezembro de 
2016 correspondem à melhor estimativa do seu justo valor naquela data.  

 
  Relativamente aos ativos financeiros não cotados registados nas rubricas “Ativos financeiros 

disponíveis para venda” e “Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos”, para os quais não foi possível determinar de forma fiável o respetivo justo valor, os 
mesmos foram mantidos ao seu custo de aquisição, deduzido de provisões. As provisões 
apuradas em 31 de dezembro de 2016 para aqueles ativos correspondem à melhor estimativa 
naquela data. 
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Apuramento do imposto corrente de 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.  
 
Impostos diferidos não registados 
 
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. 

 
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 dos advogados/consultores 
legais do Banco, a qual no entanto poderá vir a não concretizar-se. 

 
Continuidade das operações 

 
As demonstrações financeiras do Banco relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 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 5 de outubro de 2015 foi celebrado pela Parparticipadas 
SGPS, S.A. um contrato-promessa (“contrato”) de venda da totalidade das ações do Banco a 
outra entidade, cuja conclusão dependia entre outros aspetos do processo de análise e 
aprovação pelo Banco de Portugal e Banco Central Europeu. Posteriormente o referido 
contrato foi prorrogado em 4 de julho e 29 de dezembro de 2016, não tendo sido prorrogado 
por força de ter caducado em 31 de março de 2017, de acordo com as cláusulas do mesmo. 
 
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. 
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3. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 
    2016 2015 
  
 Caixa  21 44 
 Depósitos à ordem em Bancos Centrais 
 . No país  1.137 1.257 
    ------- ------- 
    1.158 1.301 
    ==== ==== 
 
 De acordo com o Regulamento nº 2.818/98, de 1 de dezembro, emitido pelo Banco Central Europeu, 

a partir de 1 de janeiro de 1999 as instituições de crédito estabelecidas nos Estados-Membros 
participantes estão sujeitas à constituição de reservas mínimas em contas mantidas junto dos 
Bancos Centrais Nacionais participantes. A base de incidência compreende todos os depósitos em 
bancos centrais e em instituições financeiras e monetárias que se situem fora da zona Euro e todos 
os depósitos de clientes com maturidades inferiores a dois anos. A esta base é aplicado um 
coeficiente de 1% e abatido um montante de 100.000 euros. As reservas mínimas exigidas são 
remuneradas à média das taxas das operações principais de refinanciamento do Sistema Europeu 
de Bancos Centrais. 

 
4. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 
    2016 2015 
 
 Depósitos à ordem 
 . No País 1.091 251 
 . No Estrangeiro 174 166 
 Cheques a cobrar 
 . No País - 5 
    ------- ----- 
    1.265 422 
    ------- ----- 
 Outras disponibilidades 
 . No País 2 2 
    ------- ----- 
    1.267 424 
    ==== === 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Depósitos à ordem no estrangeiro”, inclui o montante 
de 50 m.euros e 49 m.euros que se encontra totalmente provisionado (Nota 17).  
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5. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E OUTROS ATIVOS FINANCEIROS AO 

JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: 
 

2016 2015
Ao justo Ao justo

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

Instrumentos derivados com
justo valor positivo (Nota 15)
 -  Swaps - - - 424 - 424

 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outros ativos financeiros ao justo valor através de 
resultados” apresentava o seguinte detalhe: 
 

Cotação Valor de Valor de 
Título Quantidade unitária aquisição balanço

Instrumentos de dívida
De não residentes

Rubi Finance 20 - 30 -

Outros instrumentos financeiros
De não residentes

Unidades de participação
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund I Limited 63.617 - 460 -
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund III Limited 45.027 - 306 -
Fairfield Sentry Limited 989 - 949 -

-

2016

 
 

 

Cotação Valor de Valor de 
Título Quantidade unitária aquisição balanço

Instrumentos de dívida
De não residentes

Rubi Finance 20 - 1.000 -

Outros instrumentos financeiros
De não residentes

Unidades de participação
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund I Limited 63.617 - 919 -
Lake Shore - Alternative Financial Asset Fund III Limited 45.027 - 445 -
Fairfield Sentry Limited 989 - 296 -

-

2015

 
 
 Durante o exercício de 2016, foram efetuados pagamentos de reembolso referentes às participações 

Lake Shore I e III e Fairfiled Sentry, nos montantes de 178 m.euros e 37 m.euros, respetivamente 
(Nota 24). 

  
 Durante o exercício de 2015, decorrente da liquidação do Cheyene Special Situations Fund Inc. 

Class A1, a participação que o Banco detinha no mesmo foi reembolsada parcialmente em cinco 
tranches distintas, pelo montante total de 110 m.euros (Nota 24). 
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6. ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

     2016 2015 
 

  Instrumentos de dívida 
  De dívida pública  954 1.015 

 
  Instrumentos de capital 
  Valorizados ao justo valor  11.117 11.047 
  Valorizados ao custo de aquisição  1.402 1.405 
       --------- -------- 
       13.473 13.467 
       --------- -------- 
  Imparidade 
  Instrumentos de capital (Nota 17) ( 4.404  ) ( 4.353  ) 
       ------- --------

   
      9.069 9.114 
      ==== ==== 

 
 O movimento ocorrido nos exercícios de 2016 e 2015 na imparidade relativa a “Ativos financeiros 

disponíveis para venda” é apresentado na Nota 17. 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava o seguinte detalhe: 
 

2016
Valor de 

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

(Nota 20)

Instrumentos de dívida

De dívida pública

OT - 4,45 872.000 1,06 924 948 3 -

OT - 4,80 5.000 1,12 6 6 - -

954 3 -

Instrumentos de capital

 Valorizados ao justo valor
Fundo Imobiliário Nexponor - Sociedade Especial de Investimento
Imobiliário de Capital Fixo - SICAFI, S.A. 1.712.000 4 8.573 6.787 232 2.018
Acacia Real Estate 2.151.625 1.847 1.290 465 1.022

 Valorizados ao custo de aquisição
Fund Box Sociedade Gestora de Fundos de Inv. Imob., S.A. 69.276 434 30 - 404
InovCapital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 1.010 5 5 - -
SWIFT 1 3 3 - -
Compras em Grupo Moçambique 34.073 85 - - 85
Efisacar 59.333 732 - - 732
Schoolgest 800 10 - - 10
Sensorent 1.900 58 - - 58
Coimbravita 15.000 75 - - 75

8.115 697 4.404
9.069 700 4.404
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2015
Valor de 

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

(Nota 20)

Instrumentos de dívida

De dívida pública

OT - 6,40 900.000 1,01 859 957 13 -

OT - 4,20 50.000 1,03 50 52 1 -

OT - 4,80 5.000 1,16 6 6 - -

1.015 14 -

Instrumentos de capital

 Valorizados ao justo valor
Fundo Imobiliário Nexponor - Sociedade Especial de Investimento
Imobiliário de Capital Fixo - SICAFI, S.A. 1.712.000 4 8.573 6.791 236 2.018
Acacia Real Estate 2.151.625 1.823 1.250 415 988

 Valorizados ao custo de aquisição
Fund Box Sociedade Gestora de Fundos de Inv. Imob., S.A. 69.276 434 50 - 384
InovCapital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 1.010 5 5 - -
SWIFT 1 3 3 - -
Compras em Grupo Moçambique 34.073 88 - - 88
Efisacar 59.333 732 - - 732
Schoolgest 800 10 - - 10
Sensorent 1.900 58 - - 58
Coimbravita 15.000 75 - - 75

8.099 651 4.353
9.114 665 4.353

 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Banco deu como garantia títulos de dívida registados nesta 

rubrica cujo valor nominal ascendia a 984 m.euros (Nota 30). 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o justo valor das unidades de participação detidas no Fundo 

Nexponor foi apurado com base no valor por unidade de participação auditado e divulgado pela 
respetiva Sociedade Gestora em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respetivamente. 

 
7.  APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 
    2016 2015 
 
 Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 
  Depósitos a prazo 133 129 
 
 
 Aplicações em instituições de crédito no país 
  Depósitos a prazo 50 50 
  Aplicações de curto prazo 14.500 14.300 
          --------- --------- 
    14.683 14.479 
          --------- --------- 
 Imparidade e provisões: 
  Provisões para risco país (Nota 17) ( 29  ) ( 28 ) 
    --------- --------- 
    14.654 14.451 
    ===== ===== 
 

Em 31 de dezembro de 2016, 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 e março de 2017. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica “Aplicações em instituições de crédito no país – Aplicações 
de curto prazo”, corresponde a uma aplicação mantida junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A. com 
vencimento em março de 2016. 
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os prazos residuais das aplicações em instituições de crédito, 
excluindo os juros a receber, apresentavam a seguinte composição: 

 
 2016 2015 

 
Até 3 meses 14.500 14.300 
De três meses a um ano 183 179 
 --------- --------- 

 14.683 14.479 
 ===== ===== 

 
8. CRÉDITO A CLIENTES 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 
    2016 2015 
 Crédito não titulado: 
 Crédito interno  

  Empréstimos 26.043 34.259 
  Créditos em conta corrente 3.984 3.858 
  Descobertos em depósitos à ordem 492 466 
  Outros créditos 88 106 
  Operações de locação financeira - 7 
 Crédito ao exterior  
  Empréstimos 6.255 5.987 
  Créditos em conta corrente - 715 
  Descobertos em depósitos à ordem - 13 
 Juros a receber, líquidos de proveitos diferidos e comissões 82 90 
 Crédito e juros vencidos 23.742 21.632 
    ----------- ----------- 
    60.686 67.133 

Crédito titulado: 
  Papel comercial 461 564 

    ---------- ---------- 
    61.147 67.697 
    ---------- ---------- 
 Provisões para crédito concedido a clientes: 
 - Créditos de cobrança duvidosa ( 20.860 ) ( 20.481 ) 
 - Crédito e juros vencidos ( 22.294 ) ( 19.557 ) 
 - Crédito titulado ( 69 )    ( 85 ) 
    --------- --------- 
    ( 43.223 ) ( 40.123 ) 
    --------- ---------- 
    17.924 27.574 
    ===== ===== 

  
O movimento ocorrido nos exercícios de 2016 e 2015 nas provisões para crédito concedido a clientes 
é apresentado na Nota 17. 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, para além das provisões para crédito e juros vencidos, para 

créditos de cobrança duvidosa e para crédito titulado, existiam ainda provisões genéricas afetas a 
crédito concedido refletidas no passivo na rubrica “Provisões para riscos gerais de crédito” nos 
montantes de 309 m.euros e 364 m.euros, respetivamente (Nota 17). 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as provisões adicionais constituídas pelo Banco acima dos 

limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal, nos montantes de 14.569 m.euros e 14.089 
m.euros, respetivamente, encontravam-se registadas na rubrica “Provisões para crédito concedido a 
clientes – Créditos de cobrança duvidosa”. 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o montante de crédito vincendo associado a crédito vencido 

ascendia a 19.134 m.euros e 17.228 m.euros, respetivamente. 
 
 Em 31 de dezembro de 2015 foi celebrado entre o Banco e a Efisacar – Aluguer e comércio de bens 

móveis, S.A (Nota 31), um contrato de dação de pagamento nos termos do qual a Efisacar entregou 
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ao Banco em dação em pagamento da dívida três viaturas no montante de 46 m.euros, tendo o 
Banco perdoado o remanescente da dívida de capital e juros no montante de 1.301 m.euros. Na 
sequência desta operação o Banco utilizou provisões que tinha constituídas no montante de 1.057 
m.euros (Nota 17) tendo registado na rubrica de “Outros custos de exploração” uma perda de 232 
m.euros (Nota 27). 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os prazos de reembolso do “Crédito não titulado”, excluindo o 

crédito e juros vencidos, apresentavam a seguinte composição: 
 
    2016 2015 
 
 Até três meses 6.503 4.356 
 De três meses a um ano 310 206 
 De um a cinco anos 7.653 23.539 
 Mais de cinco anos 22.478 17.400 
    --------- --------- 
    36.944 45.501 
    ===== ===== 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os prazos de reembolso do “Crédito titulado”, excluindo o 
crédito e juros vencidos, apresentavam a seguinte composição: 

 
    2016 2015 
 
 De três meses a um ano - -  
 De um ano a cinco anos 461 564  
    === === 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a antiguidade do "Crédito e juros vencidos” apresentava a 

seguinte estrutura: 
 

    2016 2015 
 
 Até três meses 653 209 
 De três meses a um ano 13.595 2.225 
 De um a cinco anos 4.482 18.924 
 Mais de cinco anos 5.012 274 
    --------- --------- 
    23.742 21.632 
    ===== ===== 
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o crédito concedido a clientes apresentava a seguinte estrutura 
por setores de atividade: 

 
2016 2015

Crédito Crédito Crédito Crédito
vincendo vencido Total vincendo vencido Total

Empresas:
Atividades financeiras 10.267 9.880 20.147 14.175 7.829 22.004
Atividades imobiliárias 5.038 533 5.571 5.427 402 5.829
Outras atividades 13.339 8.766 22.105 15.171 8.077 23.248
Transportes, armazenagem e comunicações - - - - 46 46
Comércio por grosso / retalho

de automóveis, motociclos e bens pessoais e domésticos 1.135 3.444 4.579 883 3.776 4.659
Construção 5.234 - 5.234 5.108 - 5.108
Produção e distribuição de electricidade, de água e gás - - - 2.366 - 2.366
Indústrias transformadoras

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos - 4 4 - 4 4
Outras indústrias 256 335 591 328 469 797

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 63 4 67 78 78 156
Outras atividades e serviços coletivos, sociais e pessoais 1.258 52 1.310 1.406 192 1.598

36.590 23.018 59.608 44.942 20.873 65.815
Particulares:
Outros fins 332 724 1.056 469 759 1.228

36.922 23.742 60.664 45.411 21.632 67.043

Juros a receber, líquidos de proveitos diferidos e comissões 22 90 
Crédito titulado 461 564 

61.147 67.697  

 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Crédito titulado” apresentava o seguinte detalhe: 
 

2016
Quantidade / Custo de Valor de Prémio / Valor de

Título montante aquisição balanço desconto balanço total Imparidade

Papel comercial
Papel Comercial - I'M SGPS, S.A. 461.250 461 456 5 461 69

 
 

2015
Quantidade / Custo de Valor de Prémio / Valor de

Título montante aquisição balanço desconto balanço total Imparidade

Papel comercial
Papel Comercial - I'M SGPS, S.A. 563.750 564 556 8 564 85

 
 

Durante o exercício de 2008, ao abrigo das alterações ocorridas na Norma IAS 39 – Instrumentos 
financeiros: Reconhecimento e Mensuração, o Banco efetuou a reclassificação de algumas 
operações de papel comercial da rubrica de “Ativos financeiros disponíveis para venda” para a 
rubrica de “Crédito a clientes”. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o valor líquido contabilístico das 
operações reclassificadas para esta rubrica, excluindo a provisão para riscos gerais de crédito, 
ascendia a 461 m.euros e 564 m.euros, respetivamente, conforme se detalha abaixo: 

 
 2016 2015 

Papel comercial 
 I’M SGPS, S.A. 461 564 
    === === 
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9. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 

 2016 2015 
 
Ativos tangíveis  148 - 
Outros  11 11 
    ----- --- 
    159 11 
    === == 

 
 Em 31 de dezembro de 2016, o Banco celebrou um contrato de dação em pagamento tendo 

recebido: (i) três imóveis cujo valor de balanço em 31 de dezembro de 2016 ascende a 148 m.euros, 
e (ii) 160 m.euros em numerário. O valor líquido de provisões do crédito concedido na data da dação 
ascendia a 116 m.euros. Na sequência desta operação, o Banco utilizou provisões que totalizavam 
1.026 m.euros, referentes a provisões para crédito vencido e crédito de cobrança duvidosa. 
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 os 11 m.euros registados nesta rubrica são referentes a 
investimentos em associadas. 
 

10. OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS 
 
 O movimento ocorrido nos exercícios de 2016 e 2015 na rubrica de “Outros ativos tangíveis” foi o 

seguinte: 
 

2016
Saldo em 31.12.2015

Amortiza- Valor líquido
Valor Amortizações ções do em
bruto acumuladas exercício 31.12.2016

Equipamento
Mobiliário e material de escritório 504 (500) - 4
Material de transporte 495 (449) (11) 35
Máquinas e ferramentas 48 (48) - -
Instalações interiores 19 (19) - -
Equipamento informático 65 (60) (4) 1
Equipamento de segurança 2 (2) - -
Outro equipamento 2 (2) - -

Imóveis em uso
Imóveis de serviço próprio 45 (24) (1) 20

Outros ativos tangíveis 110 - - 110
1.290 (1.104) (16) 170

 
 

2015
Saldo em 31.12.2014

Amortiza- Valor líquido
Valor Amortizações ções do em
bruto acumuladas Adições exercício 31.12.2015

Equipamento
Mobiliário e material de escritório 504 (496) - (4) 4
Material de transporte 449 (449) 46 - 46
Máquinas e ferramentas 48 (48) - - -
Instalações interiores 19 (19) - - -
Equipamento informático 65 (54) - (6) 5
Equipamento de segurança 2 (2) - - -
Outro equipamento 2 (2) - - -

Imóveis em uso -
Imóveis de serviço próprio 45 (23) - (1) 21

Outros ativos tangíveis 110 - - - 110
1.244 (1.093) 46 (11) 186

 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de “Outros ativos tangíveis” correspondia a património 
artístico.  
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Em 31 de dezembro de 2015 foram registados 46 m.euros na rubrica de “Outros ativos tangíveis – 
Equipamento – Material de transporte” relativos às viaturas incluídas no contrato de dação em 
pagamento celebrado com a Efisacar – Aluguer e Comércio de bens móveis, S.A. 

 
11. ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios de 2016 e 2015, não ocorreram movimentos nas rubricas de “Ativos 
intangíveis”, cujo saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é nulo. 

 
12. INVESTIMENTOS EM FILIAIS, ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o saldo desta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

2016
Participação Custo de Valor de Valor Reserva de
efetiva (%) aquisição balanço bruto Imparidade líquido justo valor

(Nota 17) (Nota 20)
No país

BPN Serviços ACE 8,30 8 8 - 8 -
Nearent 20,00 18 18 (18) - -
Ergorent 20,00 3 3 (3) - -
Lugab 25,00 1.309 1.310 (1.310) - -

1.338 1.339 (1.331) 8 -
No estrangeiro

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00 95 93 (93) - -
Fenton Ventures & Resources INC 30,00 2 3 (3) - -
Nearent Ibérica 20,00 6 6 (6) - -
Payshop Moçambique S.A.R.L 20,00 47 47 (47) - -

150 149 (149) - -

1.488 1.488 (1.480) 8 -
 

 
2015

Participação Custo de Valor de Valor Reserva de
efetiva (%) aquisição balanço bruto Imparidade líquido justo valor

(Nota 17) (Nota 20)
No país

BPN Serviços ACE 9,30 8 8 - 8 -
Nearent 20,00 18 18 (18) - -
Ergorent 20,00 3 3 (3) - -
Lugab 25,00 1.309 1.310 (1.310) - -

1.338 1.339 (1.331) 8 -
No estrangeiro

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,00 95 92 (92) - -
Fenton Ventures & Resources INC 30,00 2 2 (2) - -
Nearent Ibérica 20,00 6 6 (6) - -
Payshop Moçambique S.A.R.L 20,00 47 67 (67) - -

150 167 (167) - -

1.488 1.506 (1.498) 8 -
 

 
 O movimento ocorrido nos exercícios de 2016 e 2015 na imparidade para "Investimentos em filiais, 

associadas e empreendimentos conjuntos" é apresentado na Nota 17. 
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13. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 
 Os saldos de ativos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

são como seguem: 
 
    2016 2015 
 
 Ativos por impostos correntes 
 .  Crédito tributário (Decreto-Lei n.º 61/214) 217  -  
 .  Pagamentos por conta 50 44 
 .  Outros 37 38 
     ----- --- 
     304 82 
    === == 
 Ativos por impostos diferidos 
 .  Perdas por imparidade para créditos concedidos (Nota 2.9) 964 3.307 
 .  Reativados 972 - 
    === ==== 
       
 Passivos por impostos correntes 
 .  Imposto sobre o rendimento a pagar ( 15 ) ( 29 ) 
    == == 
 

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica de “Ativos por impostos correntes – Crédito tributário 
(Decreto-Lei n.º 61/214)”, inclui o valor do ativos por impostos diferidos convertidos em crédito 
tributário, no montante de 217 m.euros, ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 61/214, de 26 de agosto. 
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Ativos por impostos correntes – Pagamentos por 
conta” inclui os pagamentos especiais por conta respeitantes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, 
os quais não foram ainda utilizados por ausência de coleta e que se encontram provisionados na 
rubrica “Provisão para outros riscos e encargos” (Nota 17).  
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 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. O montante total dos prejuízos fiscais reportáveis apurado 
pelo Banco não será inferior a aproximadamente 19.500 m.euros. 

 
 Durante o exercício de 2016 e 2015, ao abrigo da Lei nº 61/2014, o Banco procedeu à reversão e ao 

registo de ativos por impostos diferidos associados a perdas por imparidade em créditos concedidos 
no montante de 1.155 m.euros e 573 m.euros (Nota 2.9), respetivamente. 

 
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: 

 
      2016 2015 
 

Ativos por impostos diferidos revertidos / registados no exercício  ( 1.155 ) 573 
Imposto sobre o rendimento a pagar   ( 15 )  ( 29  )   
Outros     ( 1 )          ( 96  ) 

      -------  ----- 
Total de impostos em resultados   ( 1.171 ) 448   
      ==== === 

 
Resultado antes de impostos   ( 5.061 ) ( 3.950 ) 

      ------ ------- 
Carga fiscal   n.a.  n.a. 

      ==== ==== 
 
   

A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de imposto nos exercícios de 2016 e 2015 pode  
ser apresentada como se segue: 
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2016 2015

Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos (5.061) (3.950)

Imposto apurado com base na taxa nominal 22,50% (1.139) 22,50% (889)

Ativos por impostos diferidos não reconhecidos -22,51% 1.139 (22,51%) 889
Ativos por impostos diferidos reconhecidos
  no âmbito do regime especial (Nota 2.9.) 22,82% (1.155) (14,51%) 573
Tributação autónoma 0,30% (15) 0,73% (29)

Correção de impostos relativo a exercícios anteriores 0,02% (1) 2,43% (96)

Imposto registado em resultados n.a. (1.171) n.a. 448
 

 
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. Em virtude desta regra, as declarações fiscais do Banco respeitantes aos exercícios de 
2013 a 2016 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.  

 
14. OUTROS ATIVOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição:  
 
    2016 2015 
 
 Crédito – Faturas vencidas 2.099 2.235 
 Devedores diversos 
 .  Outros devedores diversos 2.918 3.011 
 .  Suprimentos 78 75 
 .  Setor público administrativo 2 2 
  Despesas com encargo diferido 47 50 
 Rendimentos a receber - 100 
 Metais preciosos 3 3 
. Outros 34 34 
    -------- ------- 
  5.181 5.510 
    -------- ------- 
 Imparidade para outros ativos: 
  Imparidade para crédito – faturas vencidas ( 2.101 ) ( 2.244 ) 
  Imparidade para saldos devedores ( 1.521 ) ( 1.490 ) 
  Imparidade para suprimentos ( 78 ) ( 75 ) 
  Imparidade para outros ativos ( 34 ) ( 33 ) 
    ------- ------- 
    ( 3.734 ) ( 3.842 ) 
    ------- ------- 
    1.447 1.668 
    ==== ==== 
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Devedores diversos – Outros devedores diversos” 
incluí o montante de 1.379 m.euros relativo ao 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) 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 aquele pagamento como um ativo e apresentou 
um recurso hierárquico relativamente à mesma não tendo constituído qualquer provisão nas 
demonstrações financeiras anexas associada àquela situação. 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de “Suprimentos” apresentava o seguinte detalhe: 
 

2016 2015
Valor bruto Imparidade Valor líquido Valor líquido

CGM - Compras em Grupo Moçambique 78 (78) - -
 

 
  O movimento ocorrido nos exercícios de 2016 e 2015 na imparidade para “Outros ativos” é apresentado 

na Nota 17. 
 
15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 
  
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o montante nocional e o valor contabilístico das operações 

vivas de instrumentos financeiros derivados era como segue: 
 

2016 2015

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

(Nota 5) (Nota 5)
Swaps

Interest rate swaps - - - 4.731 424 424

Valor contabilístico Valor contabilístico

 
 
 

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

Em novembro de 2016 o Banco acordou com o cliente a liquidação antecipada do derivado 
contratado, tendo sido liquidado o valor de balanço de 201 m.euros. Adicionalmente, foi também 
negociado o cancelamento do derivado contratado com o Banco BIC, S.A.. 
 
Durante o exercício de 2015 e tal como definido no contrato celebrado entre o Banco e as respetivas 
contrapartes, ocorreu uma redução do valor nocional no montante de aproximadamente  
1.663 m.euros. 

 
     Em 31 de dezembro de 2015, a repartição do valor nocional 
por maturidade residual era a seguinte: 
 

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

Swaps
Interest rate swaps 

Compras - 320 339 4.072 - 4.731
Vendas - 320 339 4.072 - 4.731

- 640 678 8.144 - 9.462
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 Em 31 de dezembro de 2015, a repartição do valor nocional por tipo de contraparte era a seguinte: 

 

 

Swaps
Interest rate swaps 

Instituições financeiras 4.731
Clientes 4.731

9.462
 

 
16. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS 
  
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

2016 2015

Depósitos à ordem 858 2.872
Depósitos a prazo 60 60

Outros recursos
Cheques e ordens a pagar 17 84

935 3.016
 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 o maior depositante do Banco amortizou integralmente a sua dívida de 

crédito, no montante de 2.229 m.euros (Nota 8) utilizando para o efeito os depósitos sediados na 
instituição. 

 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os prazos residuais dos “Recursos de clientes e outros 

empréstimos” apresentavam a seguinte estrutura: 
 

2016 2015

À vista 875 2.956
Até um ano 60 -

935 2.956
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17. PROVISÕES E IMPARIDADES 
 
 O movimento ocorrido nos exercícios de 2016 e 2015 nas provisões e nas imparidades do Banco foi 

o seguinte:  
  
 

2016
Reforços / reversões líquidas Diferenças

Saldo em Reposições de Saldo em
31.12.2015 Reforços e anulações Sub-total Utilizações câmbio 31.12.2016

Provisões para riscos gerais de crédito (Nota 8) 364 104 (159) (55) - 309

Provisões para outros riscos e encargos (Nota 13) 3.428 - (607) (607) (1.145) - 1.676

3.792 104 (766) (662) (1.145) - 1.985

Provisões para créditos de cobrança duvidosa  (Nota 8) 20.481 12.397 (10.556) 1.841 (1.462) - 20.860-
Provisões para crédito e juros vencidos (Nota 8) 19.557 5.085 (1.566) 3.519 (782) - 22.294-
Provisões para crédito titulado (Nota 8) 85 - (16) (16) - - 69-
Provisões de risco-país para aplicações em instituições de crédito 
(Nota 7)

28 - - - - 1 29

40.151 17.482 (12.138) 5.344 (2.244) 1 43.252

Imparidade para ativos financeiros disponíveis para venda (Nota 6) 4.353 22 - 22 - 29 4.404

Imparidade para investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos (Nota 12) 1.498 - - - - (18) 1.480-
Imparidade para outros ativos (Nota 14) 3.842 - (145) (145) - 37 3.734

5.340 - (145) (145) - 19 5.214
53.636 17.608 (13.049) 4.559 (3.389) 49 54.855  

 
2015

Reforços / reversões líquidas Diferenças
Saldo em Reposições de Saldo em

31.12.2014 Reforços e anulações Sub-total Utilizações câmbio Transferências 31.12.2015

Provisões para riscos gerais de crédito (Nota 8) 444 44 (124) (80) - - - 364

Provisões para outros riscos e encargos (Nota 13) 4.506 49 (377) (328) (750) - - 3.428

4.950 93 (501) (408) (750) - - 3.792

Provisões para créditos de cobrança duvidosa  (Nota 8) 20.583 9.571 (9.395) 176 (278) - - 20.481-
Provisões para crédito e juros vencidos (Nota 8) 18.786 3.164 (1.288) 1.876 (1.067) - (38) 19.557-
Provisões para crédito titulado (Nota 8) 100 - (15) (15) - - - 85-
Provisões de risco-país para aplicações em instituições de crédito 
(Nota 7) 25 7 (4) 3 - - - 28

39.494 12.742 (10.702) 2.040 (1.345) - (38) 40.151

Imparidade para ativos financeiros disponíveis para venda (Nota 6) 4.200 48 - 48 - 105 - 4.353

Imparidade para investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos (Nota 12) 1.507 - - - (9) - 1.498

Imparidade para outros ativos (Nota 14) 3.836 13 (74) (61) (83) 112 38 3.842

5.343 13 (74) (61) (83) 103 38 5.340
53.987 12.896 (11.277) 1.619 (2.178) 208 - 53.636  

   
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Provisões para outros riscos e encargos” 

apresentava a seguinte composição: 
 
    2016 2015 
 
 Processos fiscais em curso 1.626 3.206 
 Depósitos à ordem no estrangeiro (Nota 4) 50 49 
 Processos judiciais em curso - 164 
 Ativos fiscais em risco - 9 
      -------- -------- 
       1.676 3.428 
       ==== ====

  
 

Em dezembro de 2016, o Banco aderiu ao Programa Especial de Redução de Endividamento ao 
Estado tendo procedido ao pagamento dos montantes relacionados com processos fiscais em curso 
relativos aos exercícios de 2002, 2003 e 2005, utilizando para o efeito parte do montante da provisão 
constituída para os processos fiscais em curso, no montante de aproximadamente 1.120 m.euros. 

 



 

 
 58 

 Durante o exercício de 2014 o Banco e mais oito entidades foram objeto de uma ação judicial 
interposta por um fundo de investimento inglês, tendo o Banco procedido à constituição de uma 
provisão na rubrica “Provisões para outros riscos e encargos” no montante de 1.000 m.euros (que 
inclui 250 m.euros destinados a fazer face a custos legais a incorrer pelo Banco). Durante o primeiro 
trimestre de 2015, no seguimento do desfecho da ação judicial o Banco procedeu à utilização de 
parte da provisão que tinha constituído para pagamento da indemnização a qual foi fixada em 750 
m.euros. 

 
18. OUTROS PASSIVOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte composição: 
 
     2016 2015 
 Credores 
  Setor público administrativo   103 110 
  Fornecedores de locação financeira   3 18 
  Outros   498 372 
 Encargos a pagar 
  Gastos com o pessoal   212 212 
 Receitas com rendimento diferido   46 99 
 Outras operações a liquidar   516 501 
      ------- ------- 
       1.378 1.312 
       ==== ====

  
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outras operações a liquidar” refere-se ao saldo da 

conta de depósitos à ordem do Fundo de Capital de Risco Banco Efisa – Dinamização e 
Competitividade Empresarial, no momento da sua liquidação (Fundo gerido pelo Banco até abril de 
2014), a qual se encontra cativa até à resolução de um processo judicial que envolve aquele Fundo. 

 
19. CAPITAL 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 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. 

 
 O capital social do Banco em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é integralmente detido pela 

Parparticipadas. 
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20. RESERVAS DE REAVALIAÇÃO, OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS E 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam a seguinte composição: 
 
     2016 2015 
 
 Reservas de reavaliação 
 . Reserva de justo valor (Nota 6)   700 665 
      ----- ----- 
 
 Outras reservas e resultados transitados 
 . Reserva legal   1.613 1.613 
 . Outras reservas   680 680 
 . Resultados transitados   ( 68.478 ) ( 64.979 ) 
      --------- --------- 
      ( 66.185 ) ( 62.686 ) 
      ===== ===== 
 
 Resultado líquido do exercício   ( 6.232 ) ( 3.502 ) 
      ==== ==== 
 
 A reserva legal só pode ser utilizada para cobrir prejuízos ou para aumentar o capital social.  
 
 A legislação portuguesa aplicável ao setor bancário, nomeadamente o artigo 97º do Decreto-Lei  

nº 298/92, de 31 de dezembro, exige que a reserva legal seja anualmente creditada em pelo menos 
10% do lucro líquido anual, até à concorrência do capital social.  
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21. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES / JUROS E ENCARGOS SIMILARES 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 Juros e rendimentos similares 
 
  Juros de aplicações em instituições de crédito 
   No país   1 9 
  Juros de crédito a clientes 
   Crédito concedido   802 1.444 
   Outros créditos e valores a receber   24 31 
  Juros de crédito vencido   40 63 
  Juros de ativos financeiros detidos para negociação  
   Swaps   435 398 
  Juros de ativos financeiros disponíveis para venda   34 60 
  Outros juros e rendimentos similares   5 6 
      ------- ------- 
      1.341 2.011 
   
  Comissões recebidas reconhecidas pelo custo amortizado  81 91 
      ------- ------- 
      1.422 2.102 
      ==== ==== 
 Juros e encargos similares 
 
  Juros de depósitos 
   De outros residentes   6 1 
  Juros e recursos de instituições de crédito 
   No país   - 719 
  Juros de passivos financeiros detidos para negociação  
   Swaps   435 400 
  Outros juros e encargos similares   - 2 
      ----- ------- 
      441 1.122 
      === ==== 
 
22. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica respeitava a rendimentos de 

instrumentos de capital classificados na rubrica de ativos financeiros disponíveis para venda. 
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23. RENDIMENTOS E ENCARGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 Rendimentos de serviços e comissões 
 Por serviços prestados a terceiros   44 184 
 Por garantias prestadas   6 12 
 Outros   5 22 
      --- ---- 
      55 218 
       == === 
 Encargos com serviços e comissões 
 Por garantias recebidas   26 26 
 Por serviços prestados por terceiros   8 9 
 Outros   3 5 
      --- --- 
      37 40 
       == == 
 
24. RESULTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS AVALIADOS AO JUSTO VALOR 

ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 
  Outros instrumentos financeiros 215 26 
      === == 
 
 Durante o exercício de 2016 foram efetuados pagamentos extraordinários de reembolso referentes 

às participações Lake Shore I e II e Fairfiled Sentry, nos montantes de 178 m.euros e 37 m.euros, 
respetivamente (Nota 5). 

   
 Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica “Outros instrumentos financeiros” inclui o montante de 8 

m.euros correspondente à mais-valia obtida no âmbito da liquidação da participação que o Banco 
detinha no Cheyene Special Situations Fund Inc. Class A1 (Nota 5). 

 
25. RESULTADOS DE ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 
 Instrumentos de dívida  ( 16 ) 35 
      == == 
 
 No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a rubrica de “Resultados financeiros disponíveis para 

venda” é referente ao desconto das Obrigações do Tesouro PT 4.8%, 4.2% e 4.45%, e ao prémio das 
Obrigações do Tesouro PT 6.4% que venceram em fevereiro de 2016 (Nota 5). 

  
 Em 31 de dezembro de 2015 a rubrica de “Resultados financeiros disponíveis para venda” é 

referente ao prémio das Obrigações do Tesouro PT 6.4% com data de vencimento em fevereiro de 
2016, adquiridas em 2011 (Nota 5). 
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26. RESULTADOS DE REAVALIAÇÃO CAMBIAL E DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ATIVOS 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “ Resultados de reavaliação 

cambial” é justificada, essencialmente, pela valorização do Dólar Norte-Americano face ao Euro, 
sendo que naquelas datas o Banco possuía uma exposição líquida ativa a Dólares Norte-
Americanos. 

 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de “Resultados de alienação de 

outros ativos” apresentava a seguinte composição: 
 
     2016 2015 
 
  Ganhos e perdas na alienação de outros ativos - ( 23 ) 
    == == 
 
27. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas apresentavam a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 
 Outros ganhos de exploração: 
 Recuperação de crédito 1.128 18 
  Rendimentos de prestações de serviços diversos 103 48 
  Reembolso de despesas 19 25 
 Outros 10 32 
      ------- ---- 
    1.260 123 
    ------- ---- 
 Outras perdas de exploração: 
 Outros custos de exploração ( 316 )  ( 257 ) 
 Impostos indiretos ( 187 )  ( 364 ) 
 Impostos diretos ( 35 )  ( 72 ) 
 Contribuições para Fundo de Resolução, FGD e FUR ( 7 )  ( 116 ) 
      ---- ----- 
      ( 545 )  ( 809 )  
    ----- ----- 
    715  ( 686 )  
    === === 
 

A rubrica “Outros ganhos de exploração – Recuperação de crédito” em 31 de dezembro de 2016 
inclui o montante de 1.121 m.euros referente a dois processos judiciais que se encontravam em 
curso, e ficaram concluídos durante o exercício através de um acordo extrajudicial.  
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a rubrica “Outros custos de exploração” inclui o 
montante de aproximadamente 232 m.euros referentes à perda resultante do acordo de dação em 
pagamento celebrado com a entidade Efisacar – Aluguer e Comércio de bens móveis, S.A  
(Notas 8 e 31). 
 
O Fundo de Resolução foi criado pelo Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de fevereiro, que veio 
introduzir um regime de resolução no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de dezembro. 
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As medidas previstas neste regime visam, consoante os casos, recuperar ou preparar a liquidação 
ordenada de instituições de crédito e determinadas empresas de investimento em situação de 
dificuldade financeira, e contemplam três fases de intervenção pelo Banco de Portugal, 
designadamente as fases de intervenção corretiva, administração provisória e resolução. 
 
Nos exercícios de 2016 e de 2015 o Banco efetuou uma contribuição de 5 m.euros e 33 m.euros 
para o Fundo de Resolução, respetivamente. 

 
No exercício de 2015 o Banco registou uma contribuição periódica para o Fundo Garantia de 
Depósitos de 4 m.euros. 
 
Adicionalmente, nos termos do artigo 153.º-H n.º 1, do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras que transpôs os artigos 100.º, n.º 4, alínea a), e 103.º, n.º 1, da Diretiva 
2015/59/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, e artigo 20.º, do 
Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/63 da Comissão, de 21 de outubro de 2014 (“Regulamento 
Delegado”). Nos exercícios de 2016 e 2015 o Banco efetuou contribuições para o Fundo Único de 
Resolução (FUR) nos montantes de 2 m.euros e 79 m.euros, respetivamente. 

 
Compete ao Banco de Portugal, na qualidade de autoridade de resolução, proceder à determinação 
destas contribuições em proporção do perfil de risco das instituições participantes, com base nas 
informações fornecidas pelas mesmas e na metodologia definida no Regulamento Delegado. 

 
28. CUSTOS COM PESSOAL 
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 
 Remuneração dos empregados 1.202 1.163 
 Contribuições para a Segurança Social 307 296 
 Remuneração dos órgãos de gestão e de fiscalização 31 33 
 Outros encargos sociais 1 5 
 Outros custos com o pessoal 113 151 
    ------- ------- 
    1.654 1.648 
    ==== ==== 
 
 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 2016 e 2015, 
esta rubrica incluía ainda 50 m.euros e 85 m.euros, respetivamente, relativos a indemnizações por 
rescisão de contratos de trabalho. 

 
 O número médio de colaboradores durante os exercícios de 2016 e 2015 foi de 29 e 32, 

respetivamente.  
     

    
     

 Os membros do Conselho de Administração deixaram de auferir qualquer remuneração pelo 
exercício das suas funções a partir de novembro de 2009.  
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29. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS  
 
 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 
 
     2016 2015 
 
 Com fornecimentos e serviços externos 5 8 
 Com serviços especializados 
  •  Outros serviços especializados 277 283 

• Informática 179 221 
•  Avenças e honorários 71 828 
•  Judiciais, contencioso e notariado 29 24 
• Mão de obra eventual 22 21 

 Rendas e alugueres 291 337 
 ACE – Trabalhos especializados 73 71 
 Comunicações 52 35 
 Conservação e reparação 16 16 
 Seguros 10 11 
 Deslocações 5 11 
 Outros serviços 53 17 
    ------- ------- 
    1.083 1.883 
    ==== ==== 
 
 Honorários do Revisor Oficial de Contas 
 

Os honorários faturados ou a faturar pelo Revisor Oficial de Contas, excluindo o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, relativos aos serviços prestados durante o exercício de 2016 ascenderam a  
94 m.euros, dos quais: 

 
• revisão legal das contas anuais: 52,5 m.euros; e 
• outros serviços de garantia de fiabilidade: 41,5 m.euros. 
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30. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS 
 
  Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os passivos contingentes e os compromissos associados à 

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

 
     2016 2015 
 
 Passivos eventuais 
 
 Garantias e avales prestados 
   Residentes 661 769 
 Ativos dados em garantia (Nota 6) 984 984 
      ------- ------- 
    1.645 1.753 
 Compromissos 
 
 Compromissos revogáveis 
   Linhas de crédito revogáveis 376 376 
 Compromissos irrevogáveis  
   Outros compromissos irrevogáveis 50 50 
    ----- ----- 
      426 426 
 
 Responsabilidades por prestação de serviços 
 
 Depósito e guarda de valores 1.767 2.898 
 De cobrança de valores 161 161 
    ------- ------- 
    1.928 3.059 
    ------- ------- 
    3.999 5.238 
    ==== ==== 
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31. ENTIDADES RELACIONADAS 
 
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 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. 

 
Nome Sede

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

Outras entidades relacionadas
BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE Portugal
Caixa Geral de Depósitos, S.A. Portugal
Compras em Grupo Moçambique Moçambique
Efisacar - Aluguer e Comércio de Bens Móveis, S.A. Portugal
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. Portugal
Nea Rent - Aluguer e Comércio de Equipamentos, S.A. Portugal
Parups, S.A. Portugal
Parvalorem, S.A. Portugal
Pay Up Desenvolvimento de Negócios, S.A. Portugal
Pay Up Holding BV Holanda
Pay Up Iberia, S.A. Espanha
Pay Up Romania, S.A. Roménia
PR&A - Investimentos, SGPS, S.A. Portugal
Sensorent, S.A. Portugal

Membros do Conselho de Administração do Banco Efisa
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite
Bruno Raposo de Castro Henriques  
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os principais saldos e transações mantidas com entidades 
relacionadas são como segue:  
 

2016 2015

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 14.500 14.300

Participações financeiras

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 8 8

Crédito a clientes (valores brutos)

Payup Desenvolvimento de Negócios S.A. 3.891 3.891
Sensorent, S.A. 1.372 1.372
Payup Romania, S.A. 430 430
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 367 367
Nea Rent - Aluguer e Comércio de Equipamentos, S.A. 253 253
Payup Holding BV 24 24

6.337 6.337
Outros ativos não correntes detidos para venda

Parups S.A. 11 11

Outros ativos (valores brutos)

Sensorent S.A. 218 218
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. 88 88
Nea Rent - Aluguer e Comércio de Equipamentos, S.A. 56 56
Compras em Grupo Moçambique 45 57

407 419

21.263 21.075

Passivo

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

Parvalorem, S.A. 8 18
PR&A - Investimentos, SGPS, S.A. - 6
Sensorent, S.A. - 3
Ergorent - Aluguer e Comércio de Equipamentos e Serviços, S.A. - 2
Pay Up Iberia, S.A. 1 1
Pay Up Holding BV 1 1

10 31
Outros passivos

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 203 53
Parups, S.A. 11 11

214 64
224 95

 
 
Proveitos

Juros e rendimentos similares

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 1 9
1 9

Custos
Gastos gerais administrativos

BPN Serviços - Serviços Administrativos Operacionais e Informáticos ACE 386 273
Efisacar - Aluguer e Comércio de Bens Móveis, S.A. - 232

386 505
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32. CONTINGÊNCIAS  
 
 Até 31 de dezembro de 2016 e 2015, foram intentados contra o Banco Efisa um conjunto de 

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

 
     2016 2015 
 
 Processos de natureza judicial 8.441 7.004 

    ==== ==== 
 
 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, 
8.441 m.euros (8.898 m.usd). 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. 

 
 Em 31 de dezembro de 2015, o Banco mantinha na rubrica “Provisões para outros riscos e 

encargos” (Nota 17) os montantes de 164 m.euros afetos aos processos judiciais e laborais 
acima referidos. Durante o exercício de 2016 estes processos foram encerrados, e as 
respetivas provisões foram repostas e utilizadas. 

  
 Igualmente durante o exercício de 2013, o Banco Efisa apresentou a sua contestação, sendo 

que este processo encontra-se atualmente em curso. Em 31 de dezembro de 2016, 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. 

 
 Por outro lado, durante o exercício de 2014, foi instaurado um novo processo judicial contra o 

Banco e mais oito entidades, no qual é reclamado um montante de, aproximadamente, 62.842 
m.euros (78.445 m.usd), na sequência da montagem e comercialização por parte do Banco de 
um produto financeiro em exercícios anteriores. 

 
 Em 31 de dezembro de 2014 o Banco registou na rubrica “Provisões para outros riscos e 

encargos” uma provisão no montante de 1.000 m.euros uma vez que se encontrava em 
negociações com a entidade supra referida a desistência do processo a troco de uma de uma 
indemnização de 1.000 m.euros (que incluía 250 m.euros destinados a fazer face a custos 
legais a incorrer pelo Banco).  

 
 Em novembro de 2015 as negociações foram concluídas e o processo encerrado tendo o Banco 

indemnizado a entidade em 750 m.euros (tendo o valor remanescente sido revertido). 
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33. 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 2016 e 2015, 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.   
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Natureza e extensão dos riscos resultantes de instrumentos financeiros 

 
Risco de liquidez 

  
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os cash-flows previsionais (fluxos de capital) dos instrumentos 

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

2016
Maturidades contratuais remanescentes

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

Ativo:
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.158 - - - - - - - - 1.158
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.267 - - - - - - - - 1.267
Ativos financeiros disponíveis para venda - - - - 948 6 - - 8.115 9.069
Aplicações em instituições de crédito 1.133 13.500 50 - - - - - (29) 14.654
Crédito a clientes (saldo bruto) 5.019 2.001 - 310 5.493 2.155 17.001 5.427 23.742 61.147

8.577 15.501 50 310 6.441 2.161 17.001 5.427 31.828 87.295

Passivo:
Recursos de clientes e outros empréstimos 875 - - 60 - - - - - 935 

875 - - 60 - - - - - 935 

Gap de liquidez 7.702 15.501 50 250 6.441 2.161 17.001 5.427 31.828 86.360  
 

2015
Maturidades contratuais remanescentes

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

Ativo:
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.301 - - - - - - - - 1.301 
Disponibilidades em outras instituições de crédito 424 - - - - - - - - 424 
Ativos financeiros detidos para negociação e outros 
ativos 

- - - - - - - - - 424 

Ativos financeiros disponíveis para venda - 957 - 52 - 6 - - 8.099 9.114 
Aplicações em instituições de crédito 129 14.300 50 - - - - - (28) 14.451 
Crédito a clientes (saldo bruto) 4.999 19 104 12 14.279 6.674 6.944 13.036 21.632 67.699 

6.853 15.276 154 64 14.279 6.680 6.944 13.036 29.703 93.413 

Passivo:
Recursos de clientes e outros empréstimos 2.956 - - - 60 - - - - 3.016 

2.956 - - - 60 - - - - 3.016 

Gap de liquidez 3.897 15.276 154 64 14.219 6.680 6.944 13.036 29.703 90.397  
 
 

  
 Na elaboração destes mapas, com referência a 31 de dezembro de 2015, não foram incluídos juros 

projetados nem saldos relativos a instrumentos financeiros derivados, dado que o Banco não dispõe 
de tal informação. 
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Risco de taxa de juro  

  
 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 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: 

 

Ativo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais - 1.137 - - - - - 20 1.158 
Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - - - - 1.267 1.267 
Ativos financeiros disponíveis para venda - - 949 - - - 6 8.114 9.069 
Aplicações em instituições de crédito - 1.000 13.500 50 - - - 104 14.654 
Crédito a clientes (bruto) 5.438 16.595 9.031 6.091 250 - - 23.742 61.147 

5.438 18.732 23.480 6.141 250 - 6 33.247 87.295 

Passivo
Recursos de clientes e outros empréstimos - - - - (60) - - (875) (935)

- - - - (60) - - (875) (935)

Exposição líquida 5.438 18.732 23.480 6.141 190 - 6 32.372 86.360 

2016
Datas de refixação / Datas de maturidade

< = 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

 
 

Ativo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais - 1.257 - - - - - 44 1.301 
Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - - - - 424 424 
Ativos financeiros disponíveis para venda - - 957 - 52 - 6 8.099 9.114 
Aplicações em instituições de crédito - - 14.300 50 - - - 101 14.451 
Crédito a clientes (bruto) 7.221 19.683 10.578 5.918 941 1.707 18 21.631 67.697 

7.221 20.940 25.835 5.968 993 1.707 24 30.299 92.987 

Passivo
Recursos de clientes e outros empréstimos - - - - - (60) - (2.956) (3.016)

- - - - - (60) - (2.956) (3.016)

Exposição líquida 7.221 20.940 25.835 5.968 993 1.647 24 27.343 89.971 

2015
Datas de refixação / Datas de maturidade

< = 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

 
 
 A coluna Indeterminado inclui essencialmente o crédito vencido e ações. 
 
 Na elaboração destes mapas, com referência a 31 de dezembro de 2015, não foram incluídos os 

saldos relativos a instrumentos financeiros derivados, dado que o Banco não dispõe de tal 
informação. 
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 Risco de crédito 
 

Exposição máxima ao risco de crédito 
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento 
financeiro pode ser resumida como segue: 

 
   2016 2015 

Patrimoniais:    
Crédito a clientes 17.924 27.574 
 Aplicações em instituições de crédito 14.654 14.451 
 Ativos financeiros disponíveis para venda 9.069 9.114 
 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.158 1.301 
 Ativos financeiros detidos para negociação - 424 
 Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.267 424 
    --------- --------- 
    44.072 53.288 
    --------- --------- 
Extrapatrimoniais: 
 Garantias prestadas e créditos documentários abertos 661 769 
 Compromissos revogáveis e irrevogáveis 426 426 
    -------- --------- 
    1.087 1.195 
    -------- --------- 
    45.159 54.483 
    ===== ===== 

 
 Os montantes apresentados na rubrica “Crédito a clientes” são líquidos de provisões específicas para 

crédito, nomeadamente, provisões para crédito e juros vencidos, créditos de cobrança duvidosa e 
para risco-país.   

 
 Adicionalmente, o Banco dispõe ainda de provisões genéricas para riscos gerais de crédito refletidas 

no passivo e cujo montante em 31 de dezembro de 2016 e 2015 ascendia a 309 m.euros e  
 364 m.euros, respetivamente (Nota 17). 
 

Crédito reestruturado 
 
 Foram consideradas como operações de crédito reestruturado as operações cujas condições foram 

renegociadas em virtude da degradação do risco de crédito (podendo ou não estar em 
incumprimento).  

 
 Os créditos reestruturados que foram identificados pelo Banco com referência a 31 de dezembro de 

2016 e 2015, foram os seguintes: 
 

2016 2015

Crédito Crédito
Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total

Empresas 17.039 29.434 46.473 29.577 25.778 24.616 50.394 26.456
Particulares 259 98 357 102 380 30 410 86

17.298 29.532 46.830 29.679 26.158 24.646 50.804 26.542

ImparidadeImparidade
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Informação relativa à Carta Circular nº 02/2014/DSP 
 
No âmbito da Carta Circular nº 02/2014/DSP, de 26 de fevereiro, do Banco de Portugal, e de acordo 
com a IFRS 7, encontra-se determinado que as instituições divulguem informação que apoie os 
utilizadores das demonstrações financeiras a avaliar a natureza e extensão dos riscos decorrentes 
dos instrumentos financeiros a que a instituição se encontra exposta e a forma como estes riscos são 
geridos. 
 
Desta forma, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o total de crédito concedido pelo Banco 
encontrava-se distribuído por segmentos da seguinte forma: 
  

Segmento

Exposição
Total (*)

Crédito em
cumprimento

Do qual
curado

Do qual
reestruturado

Crédito em
incumprimento

Do qual
reestruturado

Provisões
totais

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Construção e CRE 9.821 9.530 - 9.530 291 228 3.827 3.627 199
Corporate 45.260 8.660 - 7.509 36.601 29.184 33.719 4.141 29.578
Leasing 5.076 - - - 5.076 - 5.065 - 5.065
Particular 1.055 260 - 258 796 98 778 17 761
Retalho 143 - - - 143 23 142 - 142

61.355 18.449 - 17.297 42.906 29.533 43.531 7.785 35.745

(*) Exposição total = Total do crédito concedido + garantias prestadas + receitas com rendimento diferido - juros corridos

Exposição em 31.12.2016 Provisões em 31.12.2016

 
 

Crédito em 
cumprimento

Exposição Dias de atraso Dias de atraso Provisões Dias de atraso Dias de atraso Dias de atraso
Segmento Total 31.12.2016 Sem indícios Com indícios Sub-total <= 90 > 90 totais 31.12.2016 < 30 <= 90 > 90

Construção e CRE 9.821 5.741 3.789 9.530 - 291 3.826 3.627 - 199
Corporate 45.260 1.357 7.303 8.660 1.335 35.265 33.719 4.141 134 29.444
Leasing 5.076 - - - - 5.076 5.065 - - 5.065
Particular 1.055 182 77 259 16 780 778 17 3 758
Retalho 143 - - - - 143 142 - - 142

61.355 7.280 11.169 18.449 1.351 41.555 43.531 7.785 137 35.608

Dias de atraso <30

Da Exposição Total em 31.12.2016 Das provisões totais em 31.12.2016

Crédito em cumprimento Crédito em incumprimento Crédito em incumprimento

 
 

Segmento

Exposição
Total (*)

Crédito em
cumprimento

Do qual
curado

Do qual
reestruturado

Crédito em
incumprimento

Do qual
reestruturado

Provisões
totais

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Construção e CRE 10.252 9.714 - 9.714 539 476 2.767 2.422 345
Corporate 51.277 19.713 - 16.064 31.564 24.117 31.663 5.669 25.994
Leasing 5.145 - - - 5.145 - 5.124 - 5.124
Particular 1.162 402 - 380 760 30 795 81 714
Retalho 143 - - - 143 23 142 - 142

67.979 29.829 - 26.158 38.151 24.646 40.491 8.172 32.319

(*) Exposição total = Total do crédito concedido + garantias prestadas + receitas com rendimento diferido - juros corridos

Exposição em 31.12.2015 Provisões em 31.12.2015

 
 

Crédito em 
cumprimento

Exposição Dias de atraso Dias de atraso Provisões Dias de atraso Dias de atraso Dias de atraso
Segmento Total 31.12.2015 Sem indícios Com indícios Sub-total <= 90 > 90 totais 31.12.2015 < 30 <= 90 > 90

Construção e CRE 10.252 1.752 7.962 9.714 - 539 2.767 2.422 - 345
Corporate 51.277 4.018 15.695 19.713 472 31.092 31.663 5.669 49 25.945
Leasing 5.145 - - - 7 5.138 5.124 - 3 5.121
Particular 1.162 206 196 402 5 755 795 81 1 713
Retalho 143 - - - - 143 142 - - 142

67.979 5.976 23.853 29.829 484 37.667 40.491 8.172 53 32.266

Dias de atraso <30

Da Exposição Total em 31.12.2015 Das provisões totais em 31.12.2015

Crédito em cumprimento Crédito em incumprimento Crédito em incumprimento

 
 
Adicionalmente, o detalhe da carteira de crédito concedido por ano de produção, com referência a 31 
de dezembro de 2016 e 2015, é o que se segue: 

Ano de 
Produção Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas

2004 e 
anteriores 2 6 6 6 2.877 846 192 1.360 1.355 139 366 283 8 68 68 347 4.677 2.558 

2005 - - - 3 1.941 1.941 66 310 309 30 58 57 1 10 10 100 2.319 2.316 
2006 2 4.234 2.340 3 2.180 933 67 433 432 47 187 186 1 0 0 120 7.034 3.891 
2007 3 2.539 156 8 17.214 14.483 99 898 897 56 294 120 - - - 166 20.946 15.656 
2008 1 1.734 17 13 17.829 12.392 96 996 995 33 150 133 2 64 64 145 20.774 13.600 
2009 1 1.250 1.250 1 198 179 84 919 918 - - - - - - 86 2.367 2.346 
2010 1 57 57 1 24 24 27 138 137 - - - - - - 29 218 218 
2011 - - - - - - 9 23 23 - - - - - - 9 23 23 
2012 - - - 2 2.997 2.922 - - - - - - - - - 2 2.997 2.922 

10 9.821 3.827 37 45.260 33.719 640 5.076 5.065 305 1.055 778 12 143 142 1.004 61.355 43.531

2016

Construção e CRE Corporate Leasing Particular Retalho Total

 
 

Ano de 
Produção Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas Nº de Operações Montante

Provisões 
constituídas

2004 e 
anteriores 2 6 6 7 3.138 864 222 1.379 1.374 141 396 292 8 68 68 380 4.987 2.604 

2005 - - - 3 1.925 1.925 71 317 316 31 60 59 1 11 10 106 2.313 2.310 
2006 2 4.157 1.118 5 2.585 985 74 436 435 50 198 171 1 - - 132 7.376 2.709 
2007 3 2.959 350 14 21.247 13.868 106 909 908 60 305 127 - - - 183 25.420 15.253 
2008 1 1.752 18 13 19.147 10.883 100 1.001 1.000 40 203 146 2 64 64 156 22.167 12.111 
2009 1 1.250 1.250 1 214 192 85 930 929 - - - l - - 87 2.394 2.371 
2010 2 128 25 1 24 24 30 141 141 - - - - - - 33 293 190 
2011 - - - - - - 28 32 21 - - - - - - 28 32 21 
2012 - - - 2 2.997 2.922 - - - - - - - - - 2 2.997 2.922 

11 10.252 2.767 46 51.277 31.663 716 5.145 5.124 322 1.162 795 12 143 142 1.107 67.979 40.491

2015

TotalConstrução e CRE Corporate Leasing Particular Retalho
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O detalhe do valor de exposição bruta de crédito concedido e de provisões proveniente de análise 
individual e coletiva, por segmento, setor de atividade e geografia, com referência a 31 de dezembro 
de 2016 e 2015, apresenta-se como segue: 
 

a) Por segmento: 
 

Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões
Avaliação
Individual 9.758 3.764 45.237 33.695 2.427 2.427 396 146 55 54 57.873 40.087 
Coletiva 63 63 24 24 2.648 2.638 659 632 87 88 3.481 3.444 

9.821 3.827 45.260 33.719 5.076 5.065 1.055 778 143 142 61.355 43.531 

2016

Construção e CRE Corporate Leasing Particular Retalho Total

 
 

Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões
Avaliação
Individual 10.119 2.736 51.253 31.640 2.428 2.428 417 128 54 54 64.271 36.986 
Coletiva 133 31 24 23 2.717 2.696 745 667 89 88 3.708 3.505 

10.252 2.767 51.277 31.663 5.145 5.124 1.162 795 143 142 67.979 40.491 

2015

TotalConstrução e CRE Corporate Leasing Particular Retalho

 
 

b) Por setor de atividade: 
 

Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões
Avaliação
Individual 5.272 4.685 4.006 2.203 392 392 450 200 47.752 32.606 - - 57.873 40.087
Coletiva 625 622 36 36 154 153 1.626 1.595 579 577 463 461 3.483 3.444

5.897 5.307 4.043 2.240 546 545 2.076 1.795 48.331 33.183 463 461 61.355 43.531

2016

Comércio Construção Indústria Outros Serviços Transportes Total

  

Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões
Avaliação
Individual 5.380 4.767 - - 469 469 471 181 57.951 31.568 - - 64.271 36.985
Coletiva 654 633 41 41 163 162 1.713 1.644 673 564 464 462 3.708 3.506

6.034 5.400 41 41 632 631 2.184 1.825 58.624 32.132 464 462 67.979 40.491

TotalComércio Construção Indústria Outros Serviços Transportes

2015

 
 

c) Por geografia: 
 

Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões
Avaliação
Individual 7.259 5.479 3.990 3.990 2.006 150 - - 44.189 30.037 430 430 57.873 40.087
Coletiva - - - - - - 24 24 3.459 3.421 - - 3.483 3.444

7.259 5.479 3.990 3.990 2.006 150 24 24 47.647 33.458 430 430 61.355 43.531

2016

Roménia TotalEspanha Estados Unidos da América Hong Kong Holanda Portugal

  
 

Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões Exposição Provisões
Avaliação
Individual 7.793 5.320 4.066 3.899 2.218 166 - - 49.764 27.171 430 430 64.271 36.986
Coletiva - - - - - - 24 24 3.684 3.481 - - 3.708 3.505

7.793 5.320 4.066 3.899 2.218 166 24 24 53.448 30.652 430 430 67.979 40.491

Roménia Total

2015

Espanha Estados Unidos da América Hong Kong Holanda Portugal
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o detalhe da carteira de crédito reestruturado por medida de 
reestruturação aplicada era o seguinte: 
 

Medida
Número de 
operações Exposição Provisões

Número de 
operações Exposição Provisões

Número de 
operações Exposição Provisões

Extensão de prazo 13 15.327 5.300 16 29.141 22.088 29 44.468 27.388
Plano especial de revitalização 3 1.913 1.893 - - - 3 1.913 1.893
Período carência 1 57 6 1 392 392 2 449 398

17 17.297 7.198 17 29.533 22.481 34 46.830 29.679

2016
Crédito em cumprimento Crédito em incumprimento Total

   

Medida
Número de 
operações Exposição Provisões

Número de 
operações Exposição Provisões

Número de 
operações Exposição Provisões

Extensão de prazo 17 24.144 5.653 20 24.256 18.589 37 48.400 24.242
Plano especial de revitalização 3 1.924 1.901 - - - 3 1.924 1.901
Período carência 1 90 9 1 390 390 2 480 399

21 26.158 7.563 21 24.646 18.979 42 50.804 26.542

2015
Crédito em cumprimento Crédito em incumprimento Total

 
 

Relativamente ao detalhe da carteira de créditos reestruturados, com referência a 31 de dezembro 
de 2016 e 2015, verificaram-se os seguintes movimentos de entradas e saídas: 
 

2016 2015

Saldo inicial da carteira de reestruturados (bruto de provisões) 50.804 53.181

Créditos reestruturados no exercício 75 319

Juros corridos da carteira reestruturada - (62)

Liquidação de créditos reestruturados (parcial ou total) (2.010) (2.947)

Outros (2.039) 313

Saldo final da carteira de reestruturados (bruto de provisões) 46.830 50.804
 

 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o justo valor dos colaterais subjacentes à carteira dos 
segmentos de Corporate e de Construção e CRE detalha-se como segue: 
 

2016

Justo Valor Número Montante Número Montante Número Montante
< 0,5 M€ 12 993 2 400 4 148
>= 0,5 M€ e < 1 M€ - - 1 706 - -
>= 1M€ e < 5 M€ 3 4.724 - - 3 5.530

15 5.717 3 1.106 7 5.678

Corporate Construção e CRE
Imóveis Outros Colaterais Reais Imóveis

 
 

2015

Justo Valor Número Montante Número Montante Número Montante
< 0,5 M€ 16 1.426 1 32 5 340
>= 0,5 M€ e < 1 M€ 1 842 2 1.515 1 859
>= 1M€ e < 5 M€ 3 5.305 - - 2 4.254
Total 20 7.573 3 1.547 8 5.453

Corporate Construção e CRE
Imóveis Outros Colaterais Reais Imóveis
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a distribuição do rácio loan-to-value (LTV) das operações de 
crédito concedido pelo Banco nos segmentos de Corporate e Construção e CRE detalha-se como 
segue: 

Segmento / Rácio
Número de 

imóveis
Crédito em cumprimento Crédito em incumprimento Provisões

Corporate
Sem colateral associado n.a. 2.248 23.741 18.918
< 60% 1 376 - 4
>= 60% e < 80% - 461 - 69
>= 80% e < 100% 8 1.313 - 337
>= 100% 6 4.262 12.860 14.391
Construção e CRE

Sem colateral associado n.a. 6.013 6 2.360

< 60% 2 533 57 63

>= 60% e < 80% - - - -

>= 80% e < 100% - - - -

>= 100% 5 2.984 228 1.404

22 18.190 36.891 37.545

2016

 

Segmento / Rácio
Número de 

imóveis
Crédito em cumprimento Crédito em incumprimento Provisões

Corporate
Sem colateral associado n.a. 15.244 15.386 17.921
< 60% 2 19 376 4
>= 60% e < 80% - 564 - 85
>= 80% e < 100% 8 1.152 268 359
>= 100% 10 2.735 15.534 13.295
Construção e CRE - - -
Sem colateral associado n.a. 6.149 184 1.333
< 60% 2 - 128 25
>= 60% e < 80% 1 563 - 6
>= 80% e < 100% - - - -
>= 100% 5 3.002 228 1.404

28 29.428 32.104 34.432

2015
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a carteira de crédito concedido a clientes apresentava a 
seguinte distribuição por classe de risco interna: 
 

Segmento GR Baixo GR Médio GR Elevado Sem Rating
Construção e CRE - - 2.273 7.547
Corporate 1.335 - 20.578 23.347
Leasing 4 - 3.922 1.149
Particular - - 694 361
Retalho - - 143 -

1.339 - 27.610 32.405

2016

 
 

Segmento GR Baixo GR Médio GR Elevado Sem Rating
Construção e CRE - - 2.317 7.935
Corporate 2.174 - 32.044 17.059
Leasing 7 - 4.838 300
Particular - - 757 405
Retalho - - 2 141

2.181 - 39.958 25.840

2015

 
 
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 2016 e 2015, 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: 
 
 

2016
-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Aplicações em instituições de crédito 46 23 11 (11) (23) (46)Carteira de Títulos
Ativos financeiros disponíveis para venda 3 2 1 (1) (2) (3)
Crédito a clientes (saldos brutos) 112 56 28 (28) (56) (112)

Total ativo sensível 161 80 40 (40) (80) (161)

Recursos de clientes e outros empréstimos (1) - - - - 1

Total passivo sensível (1) - - - - 1

Total ganho / perda 160 80 40 (40) (80) (160)
 

 
2015

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

Aplicações em instituições de crédito 46 23 12 (12) (23) (46)
Ativos financeiros disponíveis para venda 4 2 1 (1) (2) (4)
Crédito a clientes (saldos brutos) 198 99 50 (50) (99) (198)

Total ativo sensível 248 124 63 (63) (124) (248)

Recursos de clientes e outros empréstimos (2) (1) (1) 1 1 2

Total passivo sensível (2) (1) (1) 1 1 2

Total ganho / perda 246 123 62 (62) (123) (246)
 

 
No quadro seguinte é apresentado o efeito na margem financeira projetada para os exercícios de 
2016 e 2015, 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: 
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Projeção Margem Financeira - Exercício de 2017

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

Proveitos com juros (932) (466) (233) 233 466 932

Margem Financeira (932) (466) (233) 233 466 932
 

 
Projeção Margem Financeira - Exercício de 2016

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

Proveitos com juros (1.050) (525) (263) 263 525 1.050

Margem Financeira (1.050) (525) (263) 263 525 1.050
 

 
Risco cambial 

 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os instrumentos financeiros apresentavam o seguinte detalhe 
por moeda: 
 

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.158 - - - 1.158
Disponibilidades em outras instituições de crédito 60 1.163 26 18 1.267
Aplicações em instituições de crédito (saldos brutos) 14.550 133 - - 14.683
Ativos financeiros disponíveis para venda (saldos brutos) 11.076 2.384 - 13 13.473
Crédito a clientes (saldos brutos) 51.172 9.975 - - 61.147

78.016 13.655 26 31 91.728

Passivo

Recursos de clientes e outros empréstimos (890) (45) - - (935)

Exposição líquida 77.126 13.610 26 31 90.793

2016
Moeda

Euros
Dólares-Norte 
Americanos

Libra 
Esterlina

Outras 
Moedas

Total

 
 

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.301 - - - 1.301
Disponibilidades em outras instituições de crédito 110 290 5 19 424
Aplicações em instituições de crédito (saldos brutos) 14.350 129 - - 14.479
Ativos financeiros detidos para negociação 424 - - - 424
Ativos financeiros disponíveis para venda (saldos brutos) 11.141 2.308 - 18 13.467
Crédito a clientes (saldos brutos) 57.600 10.096 1 67.697

84.927 12.823 6 37 97.793

Passivo

Passivos financeiros detidos para negociação (424) - - - (424)
Recursos de clientes e outros empréstimos (2.994) (21) (1) - (3.016)

(3.418) (21) (1) - (3.440)

Exposição líquida 81.508 12.802 5 37 94.352

2015
Moeda

Euros
Dólares-Norte 
Americanos

Libra 
Esterlina

Outras 
Moedas

Total
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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. 
 
 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 no nível 3 caso se 
entenda que uma proporção significativa do seu valor de balanço resulta de inputs não 
observáveis em mercado, nomeadamente: 
  
- obrigações e instrumentos financeiros derivados que são valorizados com recurso a modelos 
internos, não existindo no mercado um consenso geralmente aceite sobre os parâmetros a 
utilizar; e 

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

modelos teóricos. 
 

De referir que para os instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado, o 
Banco Efisa apura o respetivo justo valor com recurso a técnicas de valorização. Nesta Nota, 
esses instrumentos financeiros são apresentados no Nível 3, na medida em que se considera 
que o seu justo valor depende de dados relevantes não observáveis em mercado. 
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A comparação entre o justo valor e o valor de balanço dos principais ativos e passivos financeiros, 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015, é apresentado como se segue: 
 
 

Tipo de Valor
intrumentos líquido Custo ou custo Total
financeiros contabilístico amortizado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Justo Valor Diferença

Ativo:
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.158 - 1.158 1.158 1.158 - - 1.158 -
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.267 - 1.267 1.267 1.267 - - 1.267 -
Ativos financeiros detidos para negociação - - - - - - - - -
Ativos financeiros disponíveis para venda 9.069 7.741 1.328 9.069 954 - 8.114 9.069 -
Aplicações em instituições de crédito 14.654 - 14.654 14.654 - - 14.654 14.654 -
Crédito a clientes 17.924 - 17.924 17.924 - - 18.640 18.640 716

44.071 7.741 36.330 44.071 3.379 - 41.408 44.787 716

Passivo:
Recursos de clientes e outros empréstimos 935 - 935 935 - - 935 935 -

935 - 935 935 - - 935 935 -

Diferenças na valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação 700
1.416

2016
Valorizados ao

Justo Valor

 
 
 

Tipo de Valor
intrumentos líquido Custo ou custo Total
financeiros contabilístico amortizado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Justo Valor Diferença

Ativo:
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.301 - 1.301 1.301 1.301 - - 1.301 -
Disponibilidades em outras instituições de crédito 424 - 424 424 424 - - 424 -
Ativos financeiros detidos para negociação 424 424 - 424 - 424 - 424 -
Ativos financeiros disponíveis para venda 9.114 8.449 665 9.114 1.015 - 8.099 9.114 -
Aplicações em instituições de crédito 14.451 - 14.451 14.451 - - 14.451 14.451 -
Crédito a clientes 27.574 - 27.574 27.574 - - 28.740 28.740 1.166

53.288 8.873 44.415 53.288 2.740 424 51.290 54.454 1.166

Passivo:
Passivos financeiros detidos para negociação 424 424 - 424 - 424 - 424 -
Recursos de clientes e outros empréstimos 3.016 - 3.016 3.016 - - 3.016 3.016 -

3.440 424 3.016 3.440 - 424 3.016 3.440 -

Diferenças na valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação 665
1.831

2015
Valorizados ao

Justo Valor

 
 

Em 31 de dezembro de 2015, o movimento ocorrido nos instrumentos financeiros valorizados ao 
justo valor (classificados no Nível 3), foi como se segue: 
 

Nivel 3
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Saldo inicial 102
Alienações (102)
Reavaliações:
- Por resultados -
Saldo final -

 
 

     
Os principais pressupostos utilizados na elaboração dos mapas acima referidos com referência a 31 de 
dezembro de 2016 e 2015 foram os seguintes: 
 

• Para as rubricas “Caixa e disponibilidades em bancos centrais”, “Disponibilidades em outras 
instituições de crédito” e “Aplicações em instituições de crédito”, dado tratarem-se de 
aplicações à vista ou de curto prazo, o Banco considerou que o valor contabilístico é uma 
aproximação razoável do seu justo valor;  

 
• Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, na ausência de informação disponível, o Banco 

considerou como custo normal do seu financiamento a taxa de juro implícita nas obrigações do 
tesouro do Estado Português (acionista indireto do Banco) para os financiamentos contraídos 
em euros. Para o financiamento contraído em Dólares Norte-Americanos, o Banco considerou 
que o seu justo valor será similar ao seu valor de balanço; e 

 
• Para a rubrica “Recursos de clientes e outros empréstimos” foi considerado que o valor 

contabilístico constitui a melhor aproximação do justo valor, na medida em que uma parte 
significativa dos depósitos de clientes são à ordem, remunerados a uma taxa de juro de 0%.  

 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o detalhe do apuramento do justo valor do crédito a clientes 
apresenta-se de seguida: 
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2016

Valor de
balanço Justo valor Diferença

Operações com plano financeiro definido 32.387 33.081 694
Operações sem plano financeiro definido 4.476 4.498 22

36.863 37.579 716
Outros (*) 24.284 24.284 -

61.147 61.863 716
Provisões (43.223) (43.223) -

17.924 18.640 716
 

 
2015

Valor de
balanço Justo valor Diferença

Operações com plano financeiro definido 40.352 41.475 1.123
Operações sem plano financeiro definido 5.052 5.095 43

45.404 46.570 1.166
Outros (*) 22.293 22.293 -

67.697 68.863 1.166
Provisões (40.123) (40.123) -

27.574 28.740 1.166
 

 
 

(*) correspondem a: (i) operações de locação financeira; (ii) juros a receber líquidos de proveitos 
diferidos e comissões; (iii) créditos e juros vencidos; e (iv) papel comercial. 

 
Para cada segmento, foi efetuado o desconto dos “cash-flows” futuros (capital e juros) às taxas de 
juro médias indicadas na página seguinte. 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 2016 e 2015, 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: 
 

2016

Segmento

Taxa média 
ponderada por 

montante

Emresa - Contas Correntes 2,76%
Empresa - Empréstimos 2,76%
Empresa - outros 2,76%
Particular - Contas Correntes 4,53%
Particular - Empréstimos 7,14%
Particular - Outros 17,30%  
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Segmento

Taxa média 
ponderada por 

montante
Empresa - Contas correntes 2,98%
Empresa - Empréstimos 2,98%
Empresa - Outros 2,98%
Particular - Contas correntes 4,32%
Particular - Empréstimos 7,70%
Particular - Outros 18,40%

2015

 
 
  
34. RELATO POR SEGMENTOS 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o balanço do Banco Efisa por segmentos operacionais era o 
seguinte:  
 

Banca de 
Negociação e Investimento/ Banca Gestão de 

 Vendas Retalho Comercial Ativos Outros Total

Ativo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - 1.158 1.158
Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - 1.267 1.267
Ativos financeiros detidos para negociação - - - - - -
Ativos financeiros disponíveis para venda - 9.069 - - - 9.069
Aplicações em instituições de crédito 14.612 - 42 - - 14.654
Crédito a clientes - 4.407 13.448 - 69 17.924
Ativos não correntes detidos para venda - - - - 159 159
Outros ativos tangíveis - - - - 170 170
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - - - - 8 8
Ativos por impostos correntes - - - - 304 304
Ativos por impostos diferidos - - - - 1.936 1.936
Outros ativos 238 418 48 15 728 1.447-
    Total do ativo 14.850 13.894 13.538 15 5.799 48.096

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação - - - - - -
Recursos de clientes e outros empréstimos - 597 337 - 1 935
Provisões - - - - 1.985 1.985
Passivos por impostos correntes - - - - 15 15
Outros passivos - - - - 1.378 1.378

    Total do passivo - 597 337 - 3.379 4.313

Capitais Próprios
Capital - - - - 115.500 115.500
Reservas de reavaliação - - - - 700 700
Outras reservas e resultados transitados - - - - (66.185) (66.185)
Resultado líquido do exercício - - - - (6.232) (6.232)
    Total do passivo e do capital próprio - 597 337 - 47.162 48.096

2016
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Banca de 
Negociação e Investimento/ Banca Gestão de 

 Vendas Retalho Comercial Ativos Outros Total

Ativo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - 1.301 1.301
Disponibilidades em outras instituições de crédito - - - - 424 424
Ativos financeiros detidos para negociação 424 - - - - 424
Ativos financeiros disponíveis para venda - 9.114 - - - 9.114
Aplicações em instituições de crédito 14.410 - 41 - - 14.451
Crédito a clientes - 6.781 20.690 - 103 27.574
Ativos não correntes detidos para venda - - - - 11 11
Outros ativos tangíveis - - - - 186 186
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - - - - 8 8
Ativos por impostos correntes - - - - 82 82
Ativos por impostos diferidos - - - - 3.307 3.307
Outros ativos 349 614 71 23 611 1.668

    Total do ativo 15.183 16.509 20.802 23 6.033 58.550

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação - - - - 424 424
Recursos de clientes e outros empréstimos - 1.928 1.085 1 2 3.016
Provisões - - - - 3.792 3.792
Passivos por impostos correntes - - - - 29 29
Outros passivos - - - - 1.312 1.312

    Total do passivo - 1.928 1.085 1 5.559 8.573

Capitais Próprios
Capital - - - - 115.500 115.500
Reservas de reavaliação - - - - 665 665
Outras reservas e resultados transitados - - - - (62.686) (62.686)
Resultado líquido do exercício - - - - (3.502) (3.502)
    Total do passivo e do capital próprio - 1.928 1.085 1 55.536 58.550

2015
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a demonstração de resultados do Banco Efisa por segmentos 
operacionais era a seguinte: 
 

Negociação 
e Vendas

Banca de 
Investimento 

/ Retalho

Banca 
Comercial

Gestão de 
ativos

Outros Total

Juros e rendimentos similares 1 350 1.067 - 4 1.422
Juros e encargos similares - (112) (332) - 3 (441)

Margem financeira estrita 1 238 735 - 7 981

  Rendimentos de serviços e comissões - - - - 55 55
  Encargos com serviços e comissões - - - - (37) (37)
  Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados 
    ao justo valor através de resultados - - - - 215 215
  Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda - - - - (17) (17)
  Resultados de reavaliação cambial - - - - 339 339
  Outros resultados de exploração - - - - 715 715

Produto bancário 1 238 735 - 1.277 2.251

  Custos com o pessoal - - - - (1.654) (1.654)
  Gastos gerais administrativos - - - - (1.082) (1.082)
  Amortizações do exercício - - - - (17) (17)
  Provisões líquidas de reposições e anulações - - - - 662 662
  Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de
     outros devedores (líquidas de reposições e anulações) - - - - (5.344) (5.344)
  Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações - - - - (22) (22)
  Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações - - - - 145 145

Resultado antes de impostos 1 238 735 - (6.035) (5.061)

Impostos sobre lucros
Correntes - - - - (16) (16)
Diferidos - - - - (1.155) (1.155)

- - - - (1.171) (1.171)

Resultado líquido do exercício 1 238 735 - (7.206) (6.232)

2016

 
 

Negociação 
e Vendas

Banca de 
Investimento 

/ Retalho

Banca 
Comercial

Gestão de 
ativos

Outros Total

Juros e rendimentos similares - 517 1.578 - 7 2.102
Juros e encargos similares 16 (279) (823) - (36) (1.122)

Margem financeira estrita 703 189 40 - 48 980

  Rendimentos de instrumentos de capital - - - - 7 7
  Rendimentos de serviços e comissões - - - - 218 218
  Encargos com serviços e comissões - - - - (40) (40)
  Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados 
    ao justo valor através de resultados - - - - 26 26
  Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda - - - - 35 35
  Resultados de reavaliação cambial - - - - 694 694
  Resultados de alienação de outros ativos - - - - (23) (23)
  Outros resultados de exploração - - - - (686) (686)

-
Produto bancário 703 189 40 - 279 1.211

  Custos com o pessoal - - - - (1.648) (1.648)
  Gastos gerais administrativos - - - - (1.883) (1.883)
  Amortizações do exercício - - - - (11) (11)
  Provisões líquidas de reposições e anulações - - - - 408 408
  Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de -
     outros devedores (líquidas de reposições e anulações) - - - - (2.040) (2.040)
  Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações - - - - (48) (48)
  Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações - - - - 61 61

Resultado antes de impostos 703 189 40 - (4.882) (3.950)

Impostos sobre lucros
Correntes - - - - (125) (125)
Diferidos - - - - 573 573

- - - - 448 448

Resultado líquido do exercício 703 189 40 - (4.434) (3.502)

2015
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o balanço do Banco Efisa por segmentos geográficos era o 
seguinte:  

Resto da 
União América América 

Portugal Europeia  do Norte Latina África Outros Total

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.158 - - - - - 1.158
Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.093 - - - 105 69 1.267
Ativos financeiros disponíveis para venda 7.778 - - - - 1.291 9.069
Aplicações em instituições de crédito 14.518 - 3 - 133 - 14.654
Crédito a clientes 8.822 7.251 - - - 1.851 17.924
Ativos não correntes detidos para venda 159 - - - - - 159
Outros ativos tangíveis 170 - - - - - 170
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 8 - - - - 8
Ativos por impostos correntes 304 - - - - - 304
Ativos por impostos diferidos 1.936 - - - - - 1.936
Outros ativos 1.447 - - - - - 1.447

Total do ativo 37.393 7.251 3 - 238 3.211 48.096

Passivo
Recursos de clientes e outros empréstimos 918 2 - - 14 1 935
Provisões 1.922 43 - - - 20 1.985
Passivos por impostos correntes 15 - - - - - 15
Outros passivos 1.378 - - - - - 1.378

Total do passivo 4.233 45 - - 14 21 4.313

Capitais Próprios
Capital 115.500 - - - - - 115.500
Reservas de reavaliação 700 - - - - - 700
Outras reservas e resultados transitados (66.185) - - - - - (66.185)
Resultado líquido do exercício (6.232) - - - - - (6.232)

Total do passivo e do capital próprio 48.016 45 - - 14 21 48.096

2016

 
 

Resto da 
União América América 

Portugal Europeia  do Norte Latina África Outros Total

Ativo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.301 - - - - - 1.301
Disponibilidades em outras instituições de crédito 424 - - - - - 424
Ativos financeiros detidos para negociação 424 - - - - - 424
Ativos financeiros disponíveis para venda 9.114 - - - - - 9.114
Aplicações em instituições de crédito 14.451 - - - - - 14.451
Crédito a clientes 19.772 5.312 1.126 - - 1.364 27.574
Ativos não correntes detidos para venda 11 - - - - - 11
Outros ativos tangíveis 186 - - - - - 186
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 8 - - - - - 8
Ativos por impostos correntes 82 - - - - - 82
Ativos por impostos diferidos 3.307 - - - - - 3.307
Outros ativos 1.668 - - - - - 1.668

Total do ativo 50.748 5.312 1.126 - - 1.364 58.550

Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação 424 - - - - - 424
Recursos de clientes e outros empréstimos 2.877 3 4 - 1 131 3.016
Provisões 3.792 - - - - - 3.792
Passivos por impostos correntes 29 - - - - - 29
Outros passivos 1.312 - - - - - 1.312

Total do passivo 8.434 3 4 - 1 131 8.573

Capitais Próprios
Capital 115.500 - - - - - 115.500
Reservas de reavaliação 665 - - - - - 665
Outras reservas e resultados transitados (62.686) - - - - - (62.686)
Resultado líquido do exercício (3.502) - - - - - (3.502)

Total do passivo e do capital próprio 58.411 3 4 - 1 131 58.550

2015
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a demonstração de resultados do Banco Efisa por segmentos 
geográficos era a seguinte: 
 

Resto da 
União América América 

Portugal Europeia  do Norte Latina Outros Total

Margem financeira estrita 704 189 40 - 48 981

  Rendimentos de serviços e comissões 55 - - - - 55
  Encargos com serviços e comissões (37) - - - - (37)
  Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados 
    ao justo valor através de resultados 215 - - - - 215
  Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda (17) - - - - (17)
  Resultados de reavaliação cambial 339 - - - - 339
  Outros resultados de exploração 715 - - - - 715

Produto bancário 1.974 189 40 - 48 2.251

  Custos com o pessoal (1.654) - - - - (1.654)
  Gastos gerais administrativos (1.082) - - - - (1.082)
  Amortizações do exercício (17) - - - - (17)
  Provisões líquidas de reposições e anulações 662 - - - - 662
  Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de
     outros devedores (líquidas de reposições e anulações) (5.344) - - - - (5.344)
  Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações (22) - - - - (22)
  Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações 145 - - - - 145-
Resultado antes de impostos (5.338) 189 40 - 48 (5.061)

Impostos sobre lucros
Correntes (16) - - - - (16)
Diferidos (1.155) - - - - (1.155)-

(1.171) - - - - (1.171)

Resultado líquido do exercício (6.509) 189 40 - 48 (6.232)

2016

 
 
  

Resto da 
União América América 

Portugal Europeia  do Norte Latina Outros Total

Margem financeira estrita 703 189 40 - 48 980

  Rendimentos de instrumentos de capital 7 - - - - 7
  Rendimentos de serviços e comissões 218 - - - - 218
  Encargos com serviços e comissões (40) - - - - (40)
  Resultados de ativos e passivos financeiros avaliados 
    ao justo valor através de resultados 26 - - - - 26
  Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda 35 - - - - 35
  Resultados de reavaliação cambial 694 - - - - 694
  Resultados de alienação de outros ativos (23) - - - - (23)
  Outros resultados de exploração (686) - - - - (686)

Produto bancário 934 189 40 - 48 1.211

  Custos com o pessoal (1.648) - - - - (1.648)
  Gastos gerais administrativos (1.883) - - - - (1.883)
  Amortizações do exercício (11) - - - - (11)
  Provisões líquidas de reposições e anulações 408 - - - - 408
  Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de
     outros devedores (líquidas de reposições e anulações) (2.040) - - - - (2.040)
  Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações (48) - - - - (48)
  Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações 61 - - - - 61

Resultado antes de impostos (4.227) 189 40 - 48 (3.950)

Impostos sobre lucros
Correntes (125) - - - - (125)
Diferidos 573 - - - - 573

448 - - - - 448

Resultado líquido do exercício (3.779) 189 40 - 48 (3.502)

2015
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35. FUNDO DE RESOLUÇÃO 
 

BES / Novo Banco 
 
O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou, no dia 3 de agosto de 2014, aplicar 
ao Banco Espírito Santo, S.A. (“BES”) uma medida de resolução, tendo a generalidade da atividade 
e do património do BES sido transferida para o Novo Banco S.A..  Em consonância com o normativo 
comunitário, a capitalização do Novo Banco foi assegurada pelo Fundo de Resolução, criado pelo 
Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de Fevereiro. Conforme previsto no referido Decreto-Lei, os 
recursos do Fundo de Resolução são provenientes do pagamento das contribuições devidas pelas 
instituições participantes no Fundo e da contribuição sobre o setor bancário. Adicionalmente, está 
também previsto que sempre que esses recursos se mostrem insuficientes para o cumprimento das 
suas obrigações podem ser utilizados outros meios de financiamento, nomeadamente: (i) 
contribuições especiais das instituições de crédito; e (ii) importâncias provenientes de empréstimos. 

 
Na sequência da medida de resolução, foram determinadas necessidades de capital do Novo Banco, 
S.A. de 4.900 milhões de euros a realizar pelo Fundo de Resolução nos termos da legislação em 
vigor. Considerando que o Fundo de Resolução apenas detinha recursos próprios de 
aproximadamente 377 milhões de euros, a subscrição de capital foi efetuada mediante a obtenção 
de dois financiamentos: 
 
-   3.900 milhões de euros do Estado Português; e  
 
-   700 milhões de euros de oito instituições participantes no Fundo (não incluindo o Banco Efisa, 
S.A.).  

 
       Em 15 de setembro de 2015 o Banco de Portugal anunciou a interrupção do processo de venda da 

participação do Fundo de Resolução do Novo Banco, sem aceitar qualquer das propostas 
recebidas.   

 
       Em 29 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração do Banco de Portugal aprovou um 

conjunto de decisões que completaram a medida de resolução aplicada ao BES, incluindo a 
retransmissão para o BES da responsabilidade por  obrigações não subordinadas por este emitidas 
e que foram destinadas a investidores institucionais, com valor nominal de 1.941 milhões de euros.  
Foi ainda clarificado que compete ao Fundo de Resolução neutralizar, por via compensatória junto 
do Novo Banco, os eventuais efeitos negativos de decisões futuras, decorrentes do processo de 
resolução, de que resultem responsabilidades ou contingências. 

 
       Em janeiro de 2016, o Banco de Portugal anunciou a decisão de retomar o processo de venda, que 

se encontra em curso. 
 
        Em 2016, o Banco de Portugal retomou o processo de venda, definindo os termos da venda. As 

propostas foram apresentadas até Novembro de 2016, entrando o Banco de Portugal 
posteriormente em negociações individuais com os potenciais investidores. Em Fevereiro de 2017, o 
Banco de Portugal anunciou que entrou em fase definitiva de negociações com a Lone Star. 
 Em 31 de março de 2017, foi assinado, um contrato de promessa de compra e venda entre o 
Fundo de Resolução e o Fundo Lone Star, para alienação de 75% do Novo Banco, mantendo o 
Fundo de Resolução 25%. A concretização do negócio de venda do Novo Banco ainda está sujeita 
a três condições que, caso não sejam cumpridas, implicam uma nova ronda de negociações. Para o 
fecho da operação é necessária, a autorização por parte do Banco Central Europeu (BCE) e da 
Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, bem como a realização de uma operação de 
troca de obrigações seniores, que tem como objetivo reforçar o capital do Novo Banco em 500.000 
m.euros.   
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Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A  
 
O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou, no dia 19 de dezembro de 2015, 
aplicar ao Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A (“Banif”) uma medida de resolução, no âmbito 
da qual foi transferida para o Banco Santander Totta a generalidade da atividade do Banif e a maior 
parte dos seus ativos e passivos, com exceção de ativos problemáticos que foram transferidos para 
um veículo de gestão de ativos. No Banif permanecerá um conjunto muito restrito de ativos, que será 
alvo de futura liquidação, bem como as posições acionistas, dos créditos subordinados e de partes 
relacionadas.  Nos termos desta decisão, os acertos associados à opção de delimitação do 
perímetro acordada entre as autoridades portuguesas, as instâncias europeias e o Banco Santander 
Totta, envolvem um apoio público estimado de 2.255 milhões de euros que visam cobrir 
contingências futuras, dos quais 489 milhões de euros pelo Fundo de Resolução e 1.766 milhões de 
euros diretamente pelo Estado Português.  
 
Nos termos do artigo 153º-I do Decreto-Lei nº 345/98, de 9 de novembro, se os recursos do Fundo 
de Resolução se mostrarem insuficientes para o cumprimento das suas obrigações, pode ser 
determinado por diploma próprio que as instituições participantes efetuem contribuições especiais, e 
definir os montantes, prestações, prazos e demais termos dessas contribuições.  Ainda nos termos 
do mesmo artigo, uma instituição participante pode não ser obrigada a efetuar contribuições 
especiais, com fundamento na sua situação de solvabilidade. 
 
Na data de aprovação destas demonstrações financeiras, o Banco não dispõe de informação que lhe 
permita estimar com razoável fiabilidade se na sequência destes processos irá existir uma eventual 
insuficiência de recursos do Fundo de Resolução e, caso aplicável, a forma como a mesma será 
financiada.  Desta forma, a esta data não é possível avaliar o eventual impacto desta situação para 
as demonstrações financeiras do Banco Efisa, uma vez que eventuais custos a suportar dependem 
da conclusão dos referidos processos e das determinações que venham a ser realizadas pelo 
Ministério das Finanças, nos termos das competências que lhe estão legalmente atribuídas. 
 

        De acordo com as informações disponíveis a esta data: (i) não é previsível que o Fundo de 
Resolução venha a propor a criação de uma contribuição especial para financiamento das medidas 
de resolução descritas acima, pelo que a eventual cobrança de uma contribuição especial afigura-se 
remota, e (ii) prevê-se que eventuais défices do Fundo de Resolução sejam financiados através de 
contribuições periódicas ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei nº 24/2013, de 19 de Fevereiro, o qual 
estipula que as contribuições periódicas para o Fundo de Resolução devem ser pagas pelas 
instituições que nele participam, e que estejam em atividade no último dia do mês de Abril do ano a 
que respeita a contribuição periódica. 

 
36. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Tal como referido na Nota 2.16, em 5 de outubro de 2015 foi celebrado pela Parparticipadas SGPS, 
S.A. um contrato-promessa (“contrato”) de venda da totalidade das ações do Banco a outra 
entidade, cuja conclusão dependia entre outros aspetos do processo de análise e eventual 
aprovação pelo Banco de Portugal e Banco Central Europeu, posteriormente o referido contrato foi 
prorrogado em 4 de julho e 29 de dezembro de 2016, não tendo sido prorrogado por força de ter 
caducado em 31 de março de 2017, de acordo com as cláusulas do mesmo. 
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III. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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IV. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS | 
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1. Objetivos de gestão (art.º 38.º do Regime Jurídi co 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.  

 

Aguarda-se pronúncia da Tutela sobre as opções de abertura de novo processo de venda ou de 

liquidação do Banco, uma vez que o processo de venda em curso durante o ano de 2016 foi cancelado. 

 

2. Evolução Prazo Médio de Pagamento a fornecedores  (nos Termos da RCM n.º 34/2008 de 22 

fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Desp acho n.º 9870/2009 de 13 abril)  

Valor %

168,01 74,6 93,41 125,21%

20152016PMP
Variação 2016/2015

Prazo (dias)  

Divulgação dos atrasos nos pagamentos (“ arrears ”) conforme definidos no Decreto-Lei n.º 65-

A/2011 de 17 de maio 

Valor (€)

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Aq. Bens e Serviços - - - - 283 131,13     

Aq. Capital - - - - -

Total - - - - 283 131,13     

Dívidas Vencidas

Valor das dívidas vencidas de acordo com o art.º 1.º DL 65-A/2011 (€)

 

3. Diligências tomadas e resultados obtidos no âmbi to das recomendações do acionista  

 

Não existem recomendações específicas do acionista. 
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4.  Remunerações dos Órgãos Sociais e Restantes Tra balhadores 

S N N.A.

Mes a A.G. - Apl i ca çã o da s  

orientações  relativa s  às  

remunerações  vigentes  em 

2016

X -
Nã o auferem 

remunera çã o

Cons elho de Administração - 

Apl i cação das  orientações  

relativas  às  remunera ções  

vigentes  em 2016

X -
Nã o auferem 

remunera çã o

Cons elho Fis cal  - Apl i cação 

da s  orienta ções  relativa s  às  

remunerações  vigentes  em 

2016

X 100%

Audi tor Externo - Apl icação 

da s  orienta ções  relativa s  às  

remunerações  vigentes  em 

2016

X -

Restantes  Tra balha dores  - 
Aplicação das orientações 
relativas às remunerações 
vigentes em 2016

X 100%

Cumprimento das Obrigações 

Legais 

Cumprido
Quantificação Justificação

 

5. Aplicação do artigo 32.º e 33.º do Estatuto de G estor Público (EGP) 

 
O Conselho de Administração não aufere qualquer remuneração. 

6. Aplicação do artigo 16º, n.º2 e do artigo 11.º d o EGP 

 

Não são realizadas pelo Banco Efisa despesas não documentadas. 

7. Elaboração e divulgação de relatório sobre remun erações, conforme n.º 2 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de Março 

Não é elaborado Relatório sobre Remunerações, uma vez que o Banco Efisa se encontrava em processo 

de alienação durante o ano de 2016. 

8. Elaboração e divulgação do relatório anual sobre pr evenção da corrupção conforme disposto 

no n.º1 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013,  de 3 de outubro   

Foi durante o ano de 2016 elaborado o relatório anual sobre prevenção da corrupção, que carece ainda 

de aprovação. 

9. Contratação Pública  

 
O regime de contratação pública não é aplicável ao Banco Efisa. 

10. Medidas tomadas ao nível da adesão ao Sistema N acional de Compras Públicas 

 

Não aplicável ao Banco Efisa. 
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11. Medidas tomadas no âmbito da Frota Automóvel 

 

As medidas adotadas em termos de contenção de custos estão patentes no quadro abaixo:  

 

Frota Automóvel 2016 2015 2014

N.º Viaturas 11 11 11

Gastos com viaturas (€) 28 109 50 558 59 476  
 

12. 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.  

 

O processo de alienação que se encontrava em curso durante o ano de 2016 e a ausência de concessão 

de crédito, remetem o Banco Efisa para um enquadramento singular, tendo ao longo dos últimos anos 

efetuado um esforço de redução de custos operacionais, designadamente na redução de pessoal, cujo 

impacto já é visível em 2015. Em 2016 os gastos gerais e administrativos decrescem cerca de 40% em 

virtude do esforço efetuado e do términus de processos judiciais com impacto na redução dos honorários 

pagos por essa via. 

 

(1) Gastos Administrativos 1 083 1 806 1 895 2 593 -723 -40% -1 510 -58%

(2) Gastos com Pessoal 1 654 1 648 2 163 4 278 6 0% -2 624 -61%

(3) Indemnizações pagas por rescisão 51 85 286 0 -34 -40% 51

(4) Impacto da reversão das reduções remuneratórias

(5) Gastos Operacionais= (2)+(3)-(4)-(5) 2 686 3 369 3 772 6 871 -683 -20% -4 185 -61%

(6) Produto Bancário 2 252 1 211 2 401 10 176 1 041 86% -7 924 -78%

(7) Peso dos Gastos/Produto Bancário= (5)/(6) 1,2 2,8 1,6 0,7

Gastos com Comunicações 71 51 40 29 20 39% 42 145%

Gastos com Deslocações/Alojamento 5 11 10 14 -6 -55% -9 -64%

Gastos com Ajudas de Custo 0 0,1 0 0,3 -0 -100% -0 -100%

Número Total  de RH (OS+CD+Trabalhadores) 32 33 37 - -1 - -

N.º Orgãos Sociais (OS) 7 7 7 - 0 - -

N.º de Cargos de Direção (CD) 11 11 12 - -1 -8% - -

N.º Trabalhadores (sem OS e sem CD) 16 17 20

N.º Trabalhadores/ N.º CD 1,5 1,5 1,7 - -0 -7% - -

N.º Viaturas 11 11 11 - 0 0% - -

Gastos com viaturas 28 51 59 - -8 -14% - -

2016/2010

Var. absol. Var % Var. absol. Var %

2016/2015
Valores em milhares €

 2016           

Exec.

2015

Exec.

2014

Exec.

2010

Exec.

 

 

13. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas n os últimos três anos 

Não foram conduzidas Auditorias pelo Tribunal de Contas. 

14. Informação divulgada a 31 de dezembro de 2016 n o 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. 

 



 

 
 107 

APÊNDICE 1 

 

Mesa da Assembleia-Geral 

 

 

Mandato

(Início - Fim) Bruto (1)

Reversão

Remuneratória 

(3)

Valor Final      

(4)=(1)-(2)+(3)

2015/2017 Presidente Maria Eugenia Novais dos Reis - - - -

2015/2017 Secretário Márcia da Costa Pereira - - - -

Cargo Nome
Valor da Senha 

Fixado (€)

Remuneração Anual  2016 (€)

 

 

Conselho de Administração 

 

Mandato

(Início - Fim) Forma 
(1) Data

 Entidade 

Pagadora
(O/D)

(2)

2015/2017 Presidente Francisco Nogueira Leite DUE 05/11/2015 Parvalorem D 2

2015/2017 Vogal Bruno de Castro Henriques DUE 05/11/2015 Parpartipadas D 2

Legenda:  (1) - Indicar Reso lução  ( R ) / Assembleia Geral (AG) /Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 

 (2) O/D Origem/Destino

Cargo Nome

Designação OPRLO
N.º de 

Mandatos

 

 

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 

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 autorizados o Dr. Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite e o Dr. Bruno 

Raposo de Castro Henriques, 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. 

 

Fixado Classificação

(S/N) (A/B/C)
Vencimento 

mensal

Despesas de 

Representação

Francisco Nogueira Leite S 
(1)

B 4.864,34 1.945,74 

Bruno de Castro Henriques S 
(2)

B 4.578,20 1.831,28 

(1) Vencimento pago pela Parvalorem

(2) Vencimento pago pela Parparticipadas

EGP

Remuneração mensal bruta €Membro de CA

   (Nome)
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FISCALIZAÇÃO 

 

Conselho Fiscal 

 

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data

2015/2017 Presidente Rosa Maria Tobias Sá DUE 05/11/2015 1 000,00 3

2015/2017 Vogal David António Teixeira de Avelar DUE 05/11/2015 750,00 3

2015/2017 Vogal Miguel Mendes de Barros DUE 05/11/2015 750,00 3

(1) Indicar AG/DUE/Despacho

Cargo Nome
Designação Estatuto 

Remuneratório 

Fixado Mensal (€)

N.º de 

Mandatos

 
 

Bruto

 (1)

Reduções 

Remuneratórias (2)

Reversão 

Remuneratória (3)

Valor final (4)= 

(1)-(2)+(3)

Rosa Maria Tobias Sá 14 000,00 430,00 - 13 570,00

David António Teixeira de Avelar 10 500,00 112,89 - 10 387,11

Miguel Mendes de Barros 10 500,00 112,89 - 10 387,11

Legenda: (2) e (3) - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º59-A /2015, de 30 dezembro

Nome 

Remuneração Anual 2016 (€)

 
 

 

ROC 

 

Mandato

(Inicio - Fim) Nome 
N.º inscrição na 

OROC

N.º registo na 

CMVM
Forma (1) Data

2015/2017 Revisor Efetivo
Deloitte & Associados, SROC, S.A., representado 

por José António Mendes Garcia Barata
43 231 DUE 05/11/2015 8 8

2015/2017 Revisor Suplente Carlos Luís Ol iveira de Melo Loureiro 572 DUE 05/11/2015 8 8

Legenda: (1) AG/ DUE/Despacho(D)

Cargo

    IdenMficaçãoSROC/ROC Designação N.º de anos 

de funções 

exercídas na 

entidade
Data do 

Contrato

N.º de anos 

de funções 

exercídas no 

grupo

 

 

 

52 500,00 - - 52 500,00
Provisões 

Económicas
20 000,00 - - 20 000,00

R. Controlo 

Interno
11 500,00 - - 11 500,00

- - - -

R. 

Salvaguarda 

de Ativos

10 000,00 - - 10 000,00

Legenda: (2) e (3) - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º59-A/2015, de 30 dezembro

Valor Anual de Serviços Adicionais -2016 (€)

Identificação 

do Serviço

Deloitte & Associados, 

SROC, S.A. representado 

por José António Mendes 

Garcia Barata

Nome

Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços-2016 (€)

Valor

(1)

Reduções

(2)

Reversão 

(3)

Valor Final

(4) = (1)-

(2)+(3)

Valor

(1)

Reduções

(2)

Reversão 

(3)

Valor Final

(4) = (1)-

(2)+(3)
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Auditor Externo 

 

Nome Auditor
N.º  

OROC

N.º 

CMVM 

Deloitte & Associados, 

SROC, S.A. representado 

por José António Mendes 

Garcia Barata

43 231 05/11/2015 - 8 8

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

 

 

 

A auditoria é feita no âmbito da revisão oficial de contas pela Deloitte & Associados, SROC, S.A pelo que 

o seu custo está incluído na Prestação de Serviços do ROC. 

 

Cumprimento das Orientações Legais 

Objetivos de Gestão Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Metas a atingir constantes no PAO 2016 Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Evolução do PMP a fornecedores 125% Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Recomendações do acionista na última aprovação de contas Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Remunerações Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

C.A  - reversões e reduções remuneratórias vigentes em 2016

Fiscalização  - reversões e reduções remuneratórias vigentes em 2016 Redução remuneratória de €655,78

Auditor - reversões e reduções remuneratórias vigentes em 2016

Restantes trabalhadores - reversões e reduções remuneratórias vigentes em 2016 Redução remuneratória de €29,509,55

Restantes trabalhadores - proibição de valorizações remuneratórias

EGP-artigo 32.º e 33.º do EGP Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Não utilização de cartões de crédito

Não reembolso de despesas de representação pessoal

Valor máximo das despesas associadas a comunicações

Valor máximo de combustivel e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço

Despesas não documentadas ou confidenciais Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Proibição de realização de despesas não documentadas

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n.º18/2014 Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e 
homens

Elaboração e divulgação do relatório anual de prevenção de corrupção Plano elaborado em 2016, carece de autorização Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Contratação Publica Ponto: "Cumprimento das Orientações 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 Orientações Legais"

Parque Automóvel Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

N.º de Viaturas

Gastos com viaturas -44%

Gastos operacionais das Empresas Públicas Ponto: "Cumprimento das Orientações Legais"

Cumprimento das Orientações Legais
Cumprimento

Quantificação / Identificação Justificação / Referência ao Ponto do Relatório
S/N/N.A.

N.A

N.A

N.A

N.A.

S

N.A.

N.A

S

N.A

S

N

S

N.A

N.A

S

S

S

S

S

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A.
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RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO | 
 

(versão aprovada em reunião de Administração de 28 de abril de 2017) 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
A particularidade da situação do Banco Efisa, em processo de alienação, conjugado com os 

constrangimentos de ordem orçamental, e de estrutura orgânica do Banco e do principal prestador de 

serviços, tem consequências diretas para o Banco. Num esforço de melhoraria, têm continuado as 

diligências de diagnóstico e deteção das deficiências a que a instituição está sujeita, e 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 no core do negócio, 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 é 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 sector empresarial do 

Estado. 

 

A Gestão do Banco Efisa, adotando princípios de bom governo das empresas do sector empresarial do 

Estado, procura acautelar, designadamente, os interesses dos depositantes, os interesses patrimoniais do 

Estado e a defesa dos direitos dos trabalhadores. 

 

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 de 2015, os acionistas não emitiram 

recomendações/orientações adicionais. 

 

Em 2016 continuou a decorrer o processo de alienação do Banco Efisa, resultante do contrato promessa 

de compra e venda com a PIVOT SGPS, S.A. assinado em outubro de 2015 e que veio a caducar em 31 

de março de 2017, uma vez que não se verificou a condição da não oposição do Banco de Portugal, a 

que ficou sujeito. Aguarda-se pronúncia da Tutela sobre as opções de abertura de novo processo de 

venda ou de liquidação do Banco. 
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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 contracionista 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. 

 

3. ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

3.1 Estrutura de Capital 

 

À data de 31 de dezembro de 2016, 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. 

 

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. 
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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: 

Capital (%)
Direitos de 

Voto (%)

Efisacar 19,8% 19,8%

Sensorent 19,0% 19,0%

Schoolgest 16,0% 16,0%

NEXPONOR 13,0% 13,0%

COIMBRAVITA 11,1% 11,1%

Fund Box SGFII, SA 6,9% 6,9%

Acacia Investments B.S.C. © 1,4%

Portugal Ventures - Soc.  Capital de Risco, S.A. 0,0% 0,0%

Compras em Grupo Moçambique (1) (1)

SWIFT (2) (2)

Lugab 25,0% 25,0%

Ergorent 20,0% 20,0%

Nearent 20,0% 20,0%

BPN Serviços ACE 8,3%

ALC Leasing, S.A.R.L. 36,0% 36,0%

Fenton Ventures & Resources INC 30,0% 30,0%

Payshop Moçambique S.A.R.L 20,0% 20,0%

Nearent Ibérica 20,0% 20,0%

(1) O Banco Efisa detém 34.073 ações

(2) O Banco  Efisa detém 1 ação

Participações

 
 

4.2.  Aquisição e Alienação de Participações 

 

Durante o exercício de 2016 não foram efetuadas aquisições ou alienações de participações.  

 

4.3 Ações e Obrigações Detidas por Membros dos Órgã os 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..  
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5. ORGÃOS 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 (mandato-triénio 2015/2017): 

 

Mandato

(Início - Fim) Bruta (1)

Redução

Remuneratória 

(2)

Reversão

Remuneratória 

(3)

Valor Final      

(4)=(1)-(2)+(3)

2015/2017 Presidente Maria Eugenia Novais dos Reis - - - - -

2015/2017 Secretário Márcia da Costa Pereira - - - - -

Cargo Nome
Valor da Senha 

Fixado (€)

Remuneração Anual  2016 (€)

 

 

A Mesa da AG não aufere qualquer remuneração. 

 

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.  

 

 

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. 
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B. Administração e Supervisão 

 

1. Modelo de Governo e Regras Estatutárias 

 

De acordo com os estatutos da sociedade, o modelo de governo do Banco definido assenta nos seguintes 

Órgãos Sociais: Assembleia-Geral; Conselho de Administração; Conselho Fiscal e uma Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, que não é membro do Conselho Fiscal. 

 

 

Conselho 
Fiscal e 

Revisor Oficial 
de Contas

Áreas de Negócio

Conselho de 
Administração

Assembleia 
Geral

Direção de 
Corporate 
Banking

Direção de 
Corporate 
Finance

Direção de 
Global Markets

Direção de 
Private Equity

Direção 
Financeira

Direção de 
Retalho e 

Participadas

Direção de 
Middle- Offfice

Alexandra RebeloCarla Neto Vítor Lopes Eugénia Magro José Melo da Silva
João Oliveira

Pedro Cavique
Miguel Duarte Silva

Miguel Duarte Silva

Áreas de Suporte (asseguradas pela Parvalorem)

Direção de 
Contabilidade

Direção de 
Tecnologias de 
Informação e 

Logística

Gabinete de 
Compliance

Direção de 
Recursos 
Humanos

Direção de 
Auditoria 
Interna

Direção de 
Contencioso e 

Assuntos 
Jurídicos

Carlos VendaAntónio Coito Alexandra Oliveira Jorge Rodrigues António Marques Armando Pinto

 

 

Nota: No Gabinete de Compliance a Dra. Alexandra Oliveira foi substituída pela Dra. Márcia Pereira a 15/09/2016. 

 

 

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 (mandato-triénio 2015/2017): 1 

 

Mandato

(Início - Fim) Forma 
(1) Data

 Entidade 

Pagadora
(O/D)

(2)

2015/2017 Presidente Francisco Nogueira Leite DUE 05/11/2015 Parvalorem D

2015/2017 Vogal Bruno de Castro Henriques DUE 05/11/2015 Parpartipadas D

Legenda:  (1) - Indicar Resolução  ( R ) / Assembleia Geral (AG) /Deliberação Unânime po r Escrito  (DUE) / Despacho (D) 

 (2) O/D Origem/Destino

Cargo Nome

Designação Remuneração

 

 

Ambos os membros do Conselho de Administração são membros executivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Foi deliberada a nomeação de um terceiro elemento para o Conselho de Administração, contudo e por força da sua nomeação para 

outro cargo, tornou-se incompatível o exercício do cargo de Vogal do Conselho de Administração do Banco Efisa, aguardando-se nova 

nomeação por parte da tutela. 
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Elementos Curriculares Relevantes dos Membros do Co nselho de Administração 

 
Presidente do Conselho de Administração 
 
 
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite 
 
 
Data de nascimento   

� 23 de novembro de 1959 
 
 
Cargos que exerce    

� Presidente do Conselho de Administração da Parvalorem, S.A. 
 

� Vogal do Conselho de Administração da Parparticipadas SGPS, S.A. 
 

� Vogal do Conselho de Administração da Parups, S.A. 
 

� Presidente do Conselho de Administração da Imofundos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Imobiliário, 

 
� Vogal do Conselho de Administração da BPN Serviços – Serviços Administrativos, 

Operacionais e Informáticos ACE 
 

� Presidente do Conselho de Administração do Banco EFISA, S.A. 
 

 
Cargos que exerceu 

� Vogal do Conselho de Administração da BPN Crédito - Instituição Financeira de 
Crédito, S.A. 
 

� Presidente do Conselho de Administração da ECOSAÚDE, S.A 
 

� Administrador Executivo da FERNAVE, S.A. 
 

� Presidente do SIJE, S.A. 
 

� Membro Conselho Fiscal do EUROSHORE, S.A 
 

� Secretário-geral da Sociedade Geral de Projectos Industriais e Serviços, S.A. – IPE 
 

� Advogado 
 
 
Habilitações académicas 

� Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa 
 
 
 
Outras habilitações 
/Distinções obtidas 

� Pós Graduação em Estudos Europeus (Dominante Jurídica) na Universidade 
Católica Portuguesa 
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Vogal do Conselho de Administração 
 
 
Bruno Raposo de Castro Henriques 

 
Data de nascimento  

� 24 de janeiro de 1978 
 
Cargos que exerce 

� Presidente do Conselho de Administração da Parparticipadas, SGPS, S.A. 
 

� Vogal do Conselho de Administração da Parvalorem, S.A 
 

� Vogal do Conselho de Administração da Parups, S.A. 
 

� Vogal do Conselho de Administração da Imofundos – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Imobiliário, S.A 

 
� Vogal do Conselho de Administração do Banco EFISA, S.A. 

 
� Vogal do Conselho de Administração da BPN Serviços – Serviços Administrativos, 

Operacionais e Informáticos ACE 
 

 
Cargos que exerceu 

� Vogal do Conselho de Administração da BPN Crédito - Instituição Financeira de 
Crédito, S.A. 
 

� Sub-Diretor do Departamento Corporate Finance do Banco Efisa, S.A 
 

� Sub-Diretor do Departamento Special Projects do Banco Efisa, S.A 
 

� Assistente de Direção do Departamento International Business Development do 
Banco Efisa, S.A 
 

� Diretor da Direção Financeira e Controlo de Gestão da ECOSAÚDE – Educação, 
Investigação e Consultoria em Saúde e Ambiente, S.A. 

 
� Diretor da Direção Financeira e Controlo de Gestão da CARHOLDING SGPS, S.A. 

 
� Analista de Crédito no Gabinete Empresas&Soluções da Sede da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A 
 

� Account Júnior  no GRUPO MCCANN-ERICKSON – MRM – McCann Relationship 
Marketing Portugal 
 

� Sócio-fundador e Administrador/Gerente de diversas empresas nas áreas de 
marketing e publicidade, produção gráfica, imobiliária e ensino 

 
Habilitações académicas 

� Licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica 
Portuguesa 

Outras habilitações 
/Distinções obtidas 

� Realização de sessões semestrais para alunos de Mestrado e Licenciatura, como 
Conferencista Convidado, na Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de  
Ciências Sociais e Humanas, sobre o tema “As Origens e Consequências da Crise” 

 
� Turnaround Management Strategies – Executive Education Programs na Harvard 

Business School – Boston, USA 
 

� Programa Avançado de Gestão Bancária na Universidade Católica Portuguesa 
 

� Curso Avançado para Executivos – Comércio e Distribuição Automóvel na 
Universidade Nova de Lisboa 
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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 co m 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 impar 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: 
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���� Assinaturas, Autorizações e Procurações; 

���� Autorização e Pagamento de Despesas. 

 

Funcionamento do Conselho de Administração e Comiss ões Existentes 

 

Distribuição dos Pelouros  

Dr. Francisco Nogueira Leite (Presidente) 

 

���� Representação Institucional e Coordenação da atividade global do Banco;    

���� Direção de Recursos Humanos; 

���� Direção de Global Markets; 

���� Direção de Retalho e Participadas; 

 

Na sua ausência ou impedimento, será substituído pelo Dr. Bruno de Castro Henriques. 

 

Dr. Bruno de Castro Henriques (Vogal) 

���� Direção de Corporate Banking; 

���� Direção de Corporate Finance; 

���� Direção de Private Equity; 

���� Direção Financeira; 

���� Divisão de Middle-Office. 

 

Na sua ausência ou impedimento, será substituído pelo Dr. Francisco Nogueira Leite. 

 

Em 2016 o Conselho de Administração reuniu 20 vezes, com a presença de ambos os 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 

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 autorizados os Dr. Francisco Nogueira Leite e o Dr. Bruno Henriques 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 Remu neração 

 

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 (mandato-triénio 2015/2017): 

 

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data

2015/2017 Presidente Rosa Maria Tobias Sá DUE 05/11/2015 1 000,00

2015/2017 Vogal David António Teixeira de Avelar DUE 05/11/2015 750,00

2015/2017 Vogal Miguel Mendes de Barros DUE 05/11/2015 750,00

(1) Indicar AG/DUE/Despacho

Cargo Nome
Designação Estatuto 

Remuneratório 

Fixado Mensal (€)

 

 

A Dra. Rosa Sá, Presidente do Conselho Fiscal renunciou ao cargo em 07 de novembro de 2016. 
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Elementos Curriculares relevantes dos membros do Co nselho Fiscal 

 
Vogal  
 
David António Teixeira de Avelar 
 
 
 
Data de nascimento 

� 23 de dezembro de 1957 

Cargos que exerce 

� Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Luso-Árabe para a 

� Vogal do Conselho Fiscal do Banco Efisa, S.A 

� Vogal do Conselho Fiscal da Parvalorem, S.A. 

� Vogal do Conselho Fiscal da Parups, S.A 

� Vogal do Conselho Fiscal da Parparticipadas, SGPS, S.A 

� Advogado inscrito na Ordem dos Advogados desde 1985 

 
 

Cargos que exerceu 
� 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.  

 
Habilitações académicas 

� Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de 

Lisboa 

 
 
 
Vogal 
 
Miguel Mendes de Barros 
 
 
 
Data de nascimento 

� 23 de março de 1984 

Cargos que exerce 
� Vogal do Conselho Fiscal do Banco Efisa, S.A. 

� Vogal do Conselho Fiscal da Participadas, SGPS, S.A. 

 
Cargos que exerceu   

�  Vogal do Conselho Fiscal da Parups, S.A. (*) 

� Vogal do Conselho Fiscal da Parvalorem, S.A. (*) 

� Desde 2009, desempenhou funções de consultoria em Engenharia 

Electrotécnica, na área de Telecomunicações, direta ou indiretamente, para as 

empresas Nokia Siemens Networks, Alcatel-Lucent e Vodafone (à data 

corrente). 

Habilitações académicas 

� Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico – Área 

de Telecomunicações 

Outras habilitações 

/Distinções obtidas   N/A 
 
(*) Até 21 de novembro de 2016 
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Funcionamento do Conselho Fiscal  

 

Em 2016 o Conselho Fiscal reuniu 5 vezes, com a presença exclusiva, em todas as reuniões, 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..   

 

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 Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é a sociedade “Deloitte & Associados, SROC, 

S.A.”, para o mandato triénio 2015/2017, inscrita na OROC sob o n.º 43 e na CMVM sob o n.º 231, NIPC 

501 776 311, representada por José António Mendes Garcia Barata, ROC n.º 1210, NIF 189185686, com 

domicílio profissional na Av.ª Eng.º Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa.  

 
O Revisor Oficial de Contas suplente é Carlos Luis Oliveira de Melo Loureiro, ROC n.º 572, para o 

mandato triénio 2015/2017. 

 
Limitações e Exercício de Funções na Sociedade/Grup o 

 
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 faz a revisão anual das contas do Banco Efisa desde 2009. 

 

Mandato

(Inicio - Fim) Nome 
N.º inscrição 

na OROC

N.º registo na 

CMVM
Forma (1) Data

2015/2017 Revisor Efetivo

Deloitte & Associados, SROC, 

S.A., representado por José 

António Mendes Garcia Barata

43 231 DUE 05/11/2015 8 8

2015/2017 Revisor Suplente
Carlos Luís Oliveira de Melo 

Loureiro
572 DUE 05/11/2015 8 8

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG)/Deliberação Unânime por Escrito  (DUE)/Despacho(D)

Cargo

    IdenMficaçãoSROC/ROC Designação N.º de anos 

de funções 

exercidas na 

entidadeContratada 

N.º de anos de 

funções 

exercidas no 

grupo
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Deloitte & Associados, SROC, S.A. 

representado por José António Mendes 

Garcia Barata

52 500,00 - - 52 500,00

Carlos Luis Oliveira de Melo Loureiro - - - -

Nome

Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços-2016 (€)

Valor

(1)

Reduções

(2)

Reversão 

(3)

Valor Final

(4) = (1)-(2)+(3)

 

 

Outros Serviços Prestados à Sociedade 

 

Os outros serviços prestados pela SROC foram realizados no âmbito da Consultoria Fiscal, Provisões 

Económicas, Controlo Interno e Salvaguarda de Ativos dos Clientes. 

 

 

E. Auditor Externo  

 

Identificação Auditor   

 
A auditoria é feita no âmbito da revisão oficial de contas pela Deloitte & Associados, SROC, S.A., 

registado sob o n.º 231 na CMVM. 

 

Nome 
N.º inscrição na 

OROC

N.º registo na 

CMVM
Data

Valor da 

Prestação 

Serviços

(1)

Redução 

Remuneratória 

(2)

Reversão 

Remuneratória 

(3)

Valor final (4)= 

(1)-(2)+(3)

Deloitte & Associados, SROC, S.A., 

representado por José António Mendes 

Garcia Barata

43 231 05/11/2015 52 500,00 - - 52 500,00

Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro 572 05/11/2015 - - - -

Remuneração Anual 2016 (€)
Identificação

 SROC/ROC

Período

2015/2017

2015/2017

Contratação

 
 

Política e Periodicidade da Rotação 

 
A Deloitte & Associados, SROC, S.A., é responsável pela auditoria, no âmbito da revisão oficial de contas, 

desde 2009 no Banco Efisa. Em 2016 foi alterado o representante do ROC. 

 
Trabalhos distintos dos de Auditoria  

 

Os trabalhos distintos dos de auditoria, efetuados para o Banco Efisa, foram serviços prestados no âmbito 

das Provisões Económicas, Controlo Interno e Salvaguarda de Ativos dos Clientes. 

 

O critério adotado para a contratação dos serviços acima mencionados foi: para os serviços já 

contratados com o Banco (revisão de contas, controlo interno, provisões económicas e salvaguarda de 

ativos) – valores acordados. 
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Remuneração Anual 

 

€ %

Valor dos Serviços de revisão de contas 52 500,00 56%

Outros Serviços que não a revisão de contas 44%

     Provisões Económicas 20 000,00

     Controlo Interno 11 500,00

     Salvaguarda de Ativos 10 000,00

Total pago pela empresa à SROC 94 000,00

Remuneração Paga à SROC

 
 
 
 

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 

 

De acordo com o Código Deontológico 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; 
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De acordo com o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas2, em vigor no universo 

Par’s (Parvalorem, Parups e Parparticipadas), compete: 

  

Ao colaborador que suspeite de situações irregulares, de logro, burla, infração ou má conduta, reportar 

estes factos à Direção de Auditoria Interna, através de carta fechada e ao seu responsável hierárquico 

através de e-mail. 

 

De referir igualmente 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 integralmente corrigidas (identificadas pela Direção de Auditoria e pelo Gabinete de 

Compliance) e ainda um relatório anual sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais que é 

submetido ao Banco de Portugal. 

 

Políticas Antifraude, Ferramentas e Planos de Ação 

 

O Gabinete de Compliance 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 Contencioso e Assuntos Jurídicos (DCAJ) e com a Direção de Recursos Humanos 

(DRH), dando apoio técnico nas situações de processos disciplinares, processos-crime, julgamentos e 

analisa e avalia os Ofícios de entidades externas que envolvam processos-crime, providenciando as 

correspondentes respostas. 

 

A política das Par’s em relação ao combate à fraude assim como os procedimentos a serem seguidos 

relativamente a este tema estão refletidos no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, em vigor e que é aplicável a todos os Colaboradores da Empresa, prestadores de serviços e a 

todas as entidades terceiras, agindo em nome da Empresa. 

 

Qualquer Colaborador que venha a ser envolvido em fraudes, ou que não respeite as regras dispostas 

neste documento 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. 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas está divulgado no “sítio” institucional 

comum à Parvalorem, Parups, Parparticipadas e Banco Efisa 

                                                 
2O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que se encontra em vigor abrange os colaboradores da Parvalorem 

que prestam serviços ao Banco Efisa, em todas as áreas de suporte conforme organograma da pág. 115. 
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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.  

 

Desta forma, 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. 

 

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 Gestã o e Controlo de Riscos 

 

As funções de back-office, incluindo as funções afetas ao sistema de gestão de riscos e sua 

monitorização, são desempenhadas pela Parvalorem, S.A., uma entidade terceira do mesmo grupo. Entre 

estas funções contam-se: Contabilidade; Reportes Financeiros e Fiscais; Controlo de Gestão e 

Informação Prudencial; Direção Financeira; Sistemas de Informação e Tecnologia; Organização; Auditoria 

Interna; Gestão de Riscos; Compliance e Assessoria Jurídica. 

 

O sistema de gestão de riscos e de controlo interno do Banco Efisa, segue as diretrizes e orientações 

emanadas pela entidade de Supervisão, o Banco de Portugal, tal como disposto no Aviso nº 5/2008, do 

Banco de Portugal. 

 

O sistema de gestão de riscos recai na Gestão de Riscos e na função de Compliance, ficando a 

monitorização do sistema a cargo da função de Auditoria Interna. Neste modelo, conta-se também com a 

intervenção do Conselho de Administração e a fiscalização pelo Conselho Fiscal.  

 

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.  

 

 

Riscos de Mercado 

 

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, não existe carteira de instrumentos transacionáveis e 

os passivos são contratados a indexantes de curto prazo. 

 

A informação de gestão sobre risco de mercado é elaborada segundo as normas contabilísticas em vigor. 
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Riscos de Liquidez 

 

A Sala de Mercados assegura a gestão da liquidez, a qual, atendendo às circunstâncias particulares em 

que se encontra o Banco, é realizada numa lógica de financiamento estável da carteira de ativos 

existente. Os excedentes são aplicados por prazos curtos na Caixa Geral de Depósitos. 

 

Riscos de Crédito 

 

Para a avaliação e decisão da concessão de crédito bancário foi reformulado o anterior e criado um novo 

Regulamento Geral de Crédito, que entrou em vigor em 29 de dezembro de 2009, atualizado em maio de 

2010, em dezembro de 2011 e mais recentemente em julho de 2013 e que rege toda a atividade nesta 

área. 

 

A concessão de crédito é analisada segundo níveis de competência, delegados através da Instrução de 

Serviço que transpõe o Regulamento de Crédito do Banco Efisa, e que vão do Gestor de Conta, 

passando por um Comité de Crédito, à Administração, a quem são submetidas para análise e decisão as 

operações de maior dimensão. A função específica de risco de crédito, na análise de reestruturação ou 

recuperação de crédito no Banco Efisa, continuou a ser desenvolvida internamente pelas equipas 

responsáveis pela gestão dessa mesma carteira de crédito  

 

No âmbito do controlo do risco de crédito, é feito de forma sistemática e a vários níveis, um 

acompanhamento da qualidade da carteira de crédito para prevenir potenciais situações de 

incumprimento. 

 

Desde 2009 que é realizada também avaliação de mecanismos de aferição do risco de crédito, 

procedimentos de KYC (Know Your Customer) e de despiste de situações de Branqueamento de Capital, 

de acordo com as normas vigentes. 

 

Riscos Operacionais 

 

Até março de 2012 esteve implementado um sistema de controlo de risco operacional que permitia aferir 

diariamente as incidências nesta área. A coordenação da função de gestão do risco operacional era 

assegurada pelo Gabinete de Risco Operacional. Esta função incluía a definição dos princípios de 

funcionamento do Sistema de Gestão e Mediação de risco operacional, sua coordenação e supervisão, 

bem como a disponibilização de ferramentas informáticas de suporte ao sistema. 

 

Com a alienação do BPN, o Banco Efisa deixou de ter os serviços prestados por aquela estrutura. 

Atualmente, relativamente ao risco operacional, a que o Banco Efisa está exposto, e que é uma 

preocupação atendendo às reestruturações nas equipas (quer internas, quer do seu principal prestador de 

serviço) não estão reunidas as condições para fazer um acompanhamento em todas as frentes. Em 

contrapartida, optou-se por focar a atenção em áreas previamente identificadas (no âmbito do 

mecanismos de gestão de controlo interno), tendo sido constituída uma equipa multidisciplinar para a 

definição e implementação do risco operacional. Em 2016 foi realizado um trabalho de avaliação do risco 
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operacional e disponibilizada na Intranet uma ferramenta a todas as Direções para registo de eventos de 

risco operacional. 

 

Riscos de  Compliance  

 

Encontra-se instituída na estrutura do Banco Efisa a figura do Compliance Officer, que é responsável pelo 

exercício da função de Compliance. A função de Compliance no Banco Efisa é assegurada pelo Gabinete 

de Compliance da Parvalorem, SA, que de forma autónoma assegura o cumprimento das disposições 

legais, regulamentares, estatutárias e éticas. É igualmente responsável pelo cumprimento das 

recomendações e diretrizes provenientes das entidades supervisoras e pelo cumprimento de leis, 

regulamentos nacionais, comunitários e internacionais aplicáveis. 

 

Cabe ao Gabinete de Compliance da Parvalorem, exercer uma função de coordenação, 

acompanhamento e apoio à função de Compliance do Banco Efisa, prestando toda a colaboração 

solicitada neste domínio e efetuando um controlo periódico sobre o modo do seu exercício. 

 

O Risco de Compliance consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 

no capital, decorrentes de violações ou da não conformidade relativamente a leis, regulamentos, 

determinações específicas, contratos, regras de conduta e de relacionamento com clientes, práticas 

instituídas ou princípios éticos, que se materializem em sanções de carácter legal, na limitação das 

oportunidades de negócio, na redução do potencial de expansão ou na impossibilidade de exigir o 

cumprimento de obrigações contratuais. 

 

Este Gabinete promove e controla, de modo independente, a adoção, por parte de todos os órgãos e 

colaboradores do Banco Efisa, S.A., 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 e contribuindo para a satisfação dos clientes e 

para a sustentabilidade a longo prazo do negócio.  

 

É ainda da sua competência a coordenação e salvaguarda da boa execução dos procedimentos de 

prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. 

 

Tentando dar resposta às novas solicitações impostas pela legislação o Gabinete de Compliance tem 

igualmente sido parte interveniente nas tasks forces que têm apoiado a implementação de novas 

imposições legais. 
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Dependência Hierárquica e Funcional 

 

A Direção de Auditoria e o Gabinete de Compliance, dependem hierárquica e diretamente da 

Administração. 

 

C. Regulamentos e Códigos 
 

Regulamentos Internos e Externos a que a Instituiçã o está sujeita 

 

Do ponto de vista da atividade, 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 Sector 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 Ética 

 

O Banco Efisa dispõe de um Código Deontológico, acessível na intranet a todos os Colaboradores, com 

última atualização a setembro de 2013, que reúne os princípios fundamentais pelos quais se deve reger a 

organização e funcionamento do mesmo, assim como um conjunto de regras que devem pautar o 

comportamento dos seus Colaboradores no exercício da sua atividade. 

 

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  

 

A política das Par’s em relação ao combate à fraude assim como os procedimentos a serem seguidos 

relativamente a este tema estão refletidos no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, em vigor e que é aplicável a todos os Colaboradores da empresa, prestadores de serviços e a 

todas as entidades terceiras, agindo em nome da Empresa. 

 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas está divulgado no “sítio” institucional 

comum à Parvalorem, Parups, Parparticipadas e Banco Efisa. 
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D. Deveres Especiais de Informação  

 

O Banco Efisa disponibiliza, através do seu site, 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 site, um conjunto vasto de informações, em www.bancoefisa.pt. 

 

Através do seu site, 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 Ger al 

 

Não aplicável ao Banco Efisa. 
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7. REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS 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 

2016 foi € 52.500 (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. 
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Fixado Classificação

(S/N) (A/B/C)
Vencimento 

mensal

Despesas de 

Representação

Francisco Nogueira Leite S 
(1)

B 4.864,34 1.945,74 

Bruno de Castro Henriques S 
(2)

B 4.578,20 1.831,28 

(1) Vencimento  pago pela Parvalo rem

(2) Vencimento  pago pela Parparticipadas

EGP

Remuneração mensal bruta €Membro de CA

   (Nome)

 

Não foram pagas quaisquer indemnizações a Ex-Administradores no ano de 2016. 

 

Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal aufere os seguintes montantes anuais: 

 

Bruta

 (1)

Redução 

Remuneratória 

(2)

Reversão 

Remuneratória 

(3)

Valor final (4)= 

(1)-(2)+(3)

Rosa Maria Tobias Sá 14 000,00 430,00 - 13 570,00

David António Teixeira de Avelar 10 500,00 112,89 - 10 387,11

Miguel Mendes de Barros 10 500,00 112,89 - 10 387,11

Nome 

Remuneração Anual 2016 (€)

 

 

Mesa da Assembleia-Geral 

 

Conforme já referenciado a Mesa da Assembleia-Geral não é remunerada. 
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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.  

 

Em 31 de dezembro de 2016, as demonstrações financeiras do Banco Efisa incluem os seguintes saldos 

e transações com entidades relacionadas (valores em euros): 

 

Membros do 

Conselho de 

Administração

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- 386 000

- - -

- 0 6 337 000

11 000 0

- 14 500 000 -

- 0 8 000

Garantias Prestadas

Juros Vencidos

Total - - -

Total - 15 120 000 6 754 000

Extrapatrimoniais

Garantias Recebidas

Gastos Gerais Administrativos

Outros Proveitos de Exploração - - -

Custos

Juros e Encargos Similares - - -

Outros Passivos - 214 000 0

Proveitos

Juros e Rendimentos Similares - 1 000

Outros ativos - 0 407 000

Passivos

Recursos de IC's, de clientes e outros empréstimos - 8 000 2 000

Crédito a Clientes

Outros ativos não correntes para venda

Disponibil idades e Aplicações em Instituições de Crédito

Participações financeiras

31/12/2016

Direção-geral 

do Tesouro e 

Finanças

Outras 

Entidades do 

Estado 

Português

Associadas

Activos

 

 

Mecanismos de Controlo de Transações com Partes Rel acionadas 

 
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 2016, o Banco Efisa consultou diversos fornecedores de forma a 

obter a melhor relação preço qualidade. As propostas apresentadas pelos fornecedores são analisadas 
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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. 

 

Os fornecedores mais significativos em termos de fornecimentos e serviços externos em 2016 (que 

representam mais de 5% dos FSE) são os apresentados no quadro abaixo: 

 

 

Fornecedor Valor (€) %

AUDAXYS SOFTWARE E SISTEMAS SA 64 430,15 6%

SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS 87 861,27 8%

PORTEXICTOS SA  104 019,09 10%

DELOITTE & ASSOCIADOS SROC SA     175 767,00 16%

BPN SERVICOS-SERV. OPERAC. INFORM. ACE 517 424,89 48%  

 

As despesas são autorizadas de acordo com competências delegadas, previstas em normativo próprio.  

 

Não existem transações, em 2016, que não tenham ocorrido em condições de mercado. 
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9. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE NOS DOMÍNIOS ECONÓMI CO, 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: 
 

Ao nível interno, salienta-se que a totalidade dos colaboradores está abrangida por Instrumentos de 

Regulamentação de Trabalho, que estabelecem regras e procedimentos em matéria de relações laborais, 

como complemento da legislação geral em vigor. 

 

O Banco Efisa contava com um total de 27 Colaboradores a 31 de dezembro de 2016, traduzindo-se 

numa redução de 3,6%, quando comparado com o número de Colaboradores no período homólogo. 

Durante o ano de 2016, saiu um Colaborador através de rescisão de contrato por mútuo acordo 

 

Durante o ano de 2016, de acordo com a Lei nº. 159-A/2015, de 30 de dezembro, a redução 

remuneratória prevista na Lei nº. 75/2014, de 12 de setembro, foi progressivamente eliminada ao longo do 

ano, com reversões trimestrais (reversão de 40% nas remunerações pagas a partir de 1 de janeiro de 

2016; reversão de 60% nas remunerações pagas a partir de 1 de abril de 2016; reversão de 80% nas 

remunerações pagas a partir de 1 de julho de 2016; eliminação completa da redução remuneratória a 

partir de 1 de outubro de 2016), tendo-se mantido a proibição de valorização remuneratória, outros 

acréscimos remuneratórios e outras determinações de acordo com o Orçamento de estado de 2016. (LOE 

de 2016 – Lei nº. 7 – A/2016 de 30 de março). 

 

Igualmente se manteve o pagamento de subsídio de férias, pelo modo como os colaboradores o 

manifestaram. Relativamente ao subsídio de Natal continuou o mesmo a ser pago através de 

duodécimos, tendo-se mantido a retenção da sobretaxa do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares, de acordo com o estabelecido na Lei nº. 159-D/2015, de 30 de dezembro.  

 

No quadro de pessoal do Banco Efisa, verifica-se que um dos seus colaboradores faz parte dos Órgãos 

sociais. 

 

A média de idades dos Colaboradores do Banco Efisa situa-se nos 50 anos e a composição da população 

ativa interna encontra-se repartida entre o sexo masculino em 33,3% e o sexo feminino em 66,7%. 
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No exercício de 2016, registou-se uma taxa de absentismo global de 0,4%, valor superior ao registado no 

ano anterior e que foi de 0,01%.  

 

O desenho da solução formativa e a exemplo do ano anterior resultou de um processo de diagnóstico dos 

Gap´s, particularmente junto das estruturas e respetivas hierarquias. Em termos globais constata-se que 

durante o ano de 2016, houve uma diminuição das horas de formação, e no número de participantes 

quando comparado com os anos anteriores. 

 

 

 

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; 

 

� Cerca de 63% dos colaboradores têm formação académica de nível superior; 
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Responsabilidade Ambiental e Económica 

 

Como já foi referido, o contexto da atividade do Banco Efisa, nos últimos anos, não permitiu avanços na 

implementação de um conjunto de políticas estruturais, essenciais para o desenvolvimento da 

Sustentabilidade Empresarial, abrangendo e integrando várias vertentes como a Política Ambiental, 

Política de Responsabilidade Social, entre outras. Neste sentido, o plano de atividades foi naturalmente 

afetado. Na ausência destas políticas, a conjuntura interna, em 2016, não permitiu a implementação de 

medidas com significado e impacto. 

 

- Sustentabilidade vs. Risco Operacional: 

 

O Gabinete de Risco Operacional prosseguiu com limitações 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 D E BOM GOVERNO 

 

Obrigações e responsabilidades das empresas do sect or público empresarial 

                 Grau de Cumprimento3 

 

 

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. 

 
3 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 Cumprimento4  

 

 

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 Cumprimento5  

 

 

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. 
 

 

 
4/5 Cumprido/Não Cumprido/Parcialmente Cumprido/Não Aplicável 

 

 

                                                 
 
 
 
 

Cumprido (ponto 4) 

Cumprido (pontos 

3/4/5/6/7) 

Parcialmente 

 Cumprido  

Cumprido 

Cumprido 

Cumprido (ponto 4) 

Cumprido (ponto 4) 



 

 
 141 

 

 

ANEXO A – DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA VOGAL C.A. 
  
 
 
 
 
(art.º 51º do Dec-Lei n.º 133/2013, de 3 outubro) 
 
 
 
 
 
Eu, BRUNO RAPOSO DE CASTRO HENRIQUES declaro que não intervenho nas decisões que 
envolvam os meus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, 
conforme determina o art.º 51º do Dec-Lei n.º 133/2013 ou em outra legislação aplicável. 
 
 
 
Lisboa, 28 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
 

Vogal do Conselho de Administração 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA – PRESIDENTE C.A. 
  

 
 
 
(art.º 51º do Dec-Lei n.º 133/2013, de 3 outubro) 

 
 
 
 
Eu, FRANCISCO DOMINGOS RIBEIRO NOGUEIRA LEITE declaro que não intervenho nas decisões que 
envolvam os meus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, 
conforme determina o art.º 51º do Dec-Lei n.º 133/2013 ou em outra legislação aplicável. 
 
 
 
Lisboa, 28 de abril de 2017 
 
 
 
 
 

Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 

 


