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Senhores Accionistas, 

Nos termos da Lei e do Contrato de Sociedade, o Conselho de Administração da Finicrédito – Instituição 

Financeira de Crédito, S.A., vem submeter à apreciação de V. Exas. o Relatório de Gestão, Balanço e 

Contas relativos ao exercício de 2011. 

 
1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 

A conjuntura macroeconómica global caracterizou-se, durante o ano de 2011, pelo abrandamento do 

ritmo de crescimento e pelo aumento generalizado dos níveis de risco, num quadro marcado pela 

ocorrência de variados e sucessivos impactos de natureza exógena que produziram alterações ao contexto 

subjacente e, por conseguinte, conduziram à revisão das políticas económicas à escala global.  

Desde logo, a incerteza geopolítica resultante da “primavera árabe”, que conduziu a subidas nos preços 

das commodities, que vinham sendo suportadas pelo forte crescimento das economias emergentes e que 

se refletiram numa aceleração da inflação, que penalizou o rendimento real das famílias e condicionou o 

crescimento do consumo privado.  

Seguidamente, o sismo do Japão que, para além das respostas sociais, originou consequências 

significativas a nível económico. Embora a área afetada não seja particularmente importante para o tecido 

empresarial japonês, os efeitos sobre a economia mundial foram bem superiores aos inicialmente 

esperados, pelos atrasos nos fornecimentos de componentes às indústrias eletrónica e automóvel que 

conduziram a paragens de fábricas por todo o mundo. Como reflexo desta situação, o consumo privado 

registou um abrandamento nos meses contíguos ao sismo, interrompendo também, o processo de 

melhoria no mercado laboral que se vinha a observar nos EUA, algo que não é despiciente atendendo à 

importância do consumido privado na economia americana e, por conseguinte, na economia mundial.  
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Assistiu-se ainda ao aprofundamento da crise da dívida soberana da Zona Euro, que produziu efeitos no 

aumento dos prémios de risco nos mercados financeiros, conduzindo a condições financeiras mais 

restritivas para os agentes económicos, não só nos países mais afetados, mas, também, com efeitos de 

contágio sobre o sistema financeiro 

internacional e com impacto ao nível das 

decisões de consumo e de investimento. O 

alastrar da crise a Espanha e Itália colocou-a 

noutro patamar de dimensão e impactos. 

Observam-se efeitos sobre a economia mundial 

das medidas de austeridade nestes países, 

sendo que a própria França também começou a 

ver ameaçado o seu rating triple A (entretanto 

já revisto em baixa, no início de 2012, por uma 

das três principais agências de rating), forçando o Governo a anunciar medidas que visam uma 

consolidação orçamental mais tempestiva.  

 

Estes desenvolvimentos atingiram ainda as economias emergentes, tendo o Brasil iniciado, logo no final 

de agosto, a inversão da sua política monetária com uma inesperada descida de taxas de juro, sinalizando 

os receios dos responsáveis daquela autoridade monetária quanto ao arrefecimento da atividade 

económica que a estagnação do PIB do 3º trimestre, posteriormente conhecida, veio confirmar. Também 

a China registou um crescimento do PIB em 2011, abaixo dos 10% voltando ao ritmo de 2009 (9,2%), facto 

que está a levar as autoridades a desviar as suas preocupações de volta ao combate ao abrandamento 

económico ao invés do controlo da inflação. 

A economia global encerrou o ano de 2011 com um crescimento que o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) estima em 3,8%, mais fraco do que o registado em 2010 (4,3%). 

Apenas os EUA registaram crescimentos entre as principais economias desenvolvidas, na medida em que a 

Zona Euro, o Reino Unido e o Japão contraíram no 4º trimestre do ano. Apesar do abrandamento, 

continuaram a ser visíveis ritmos de crescimento bastante diferenciados em 2011, onde as economias 

desenvolvidas registaram um nível de 1,6%, ao passo que as economias emergentes e em 

desenvolvimento atingiram 6,2%.  

Estados Unidos da América 

Em 2011, o PIB cresceu 1,7%, depois de ter aumentado 3,0% em 2010. A atividade económica acabou por 

ser confrontada com diversos choques: condições meteorológicas extremas, que afetaram, em particular, 
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a atividade na construção, a interrupção dos fornecimentos de componentes à indústria automóvel, em 

resultado do sismo no Japão, bem como a escalada dos preços dos combustíveis. 

Ainda que grande parte do abrandamento económico tenha tido uma origem temporária, os efeitos de 

feedback negativo sobre o crescimento, por via dos baixos níveis de confiança dos consumidores e do 

abrandamento do ritmo de criação de postos de trabalho, criaram uma dinâmica desfavorável para a 

recuperação da atividade económica. Por outro lado, aos choques do início de 2011 vieram juntar-se os 

receios sobre a sustentabilidade das finanças públicas na Europa, e, também, nos EUA – onde a dívida 

acabou por perder, durante o verão, a notação máxima por parte de uma das principais agências de 

rating. Estes acontecimentos tiveram impactos nos preços das ações e consequências sobre a confiança 

dos consumidores e dos empresários, nomeadamente ao nível da contratação de trabalhadores e do 

investimento.  

Relativamente ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego americana desceu dos 9,4%, em dezembro 

de 2010, para 8,5%, no final de 2011 - o valor mais baixo desde fevereiro de 2009. Todavia, uma análise 

mais profunda destes números revela que dos 13 milhões de desempregados, cerca de 42,5% não 

encontram trabalho há mais de 6 meses, o que evidencia que parte do desemprego evidencia um carácter 

mais permanente, facto que acrescenta dificuldades à reinserção destes recursos no ciclo produtivo.  

A inflação homóloga, medida pelo IPC, subiu de 1,5%, em dezembro de 2010, para 3,0%, em dezembro de 

2011, refletindo a evolução dos preços da energia e da generalidade das matérias-primas. No entanto, 

este crescimento acima dos 2% resulta unicamente de efeitos de base, já que considerando o crescimento 

anualizado dos últimos 3 meses, permaneceu ao longo de todo o 4º trimestre de 2011 abaixo dos 2%, 

facto que terá contribuído para que a Fed, na sua primeira reunião de 2012, tenha relegado para segundo 

plano as pressões inflacionistas. Este contexto de menores preocupações com a inflação e de uma taxa de 

desemprego aquém da taxa de desemprego “natural” do país tem sido encarado pelos mercados 

financeiros como uma porta aberta a medidas adicionais de estímulo ao crescimento económico por parte 

da Fed. 

Zona Euro 

Após um arranque de 2011 marcado pela consolidação da recuperação iniciada na segunda metade de 

2009, a economia inverteu esta tendência e entrou em vincada desaceleração no segundo trimestre do 

ano. Numa primeira fase, refletindo os choques anteriormente referidos da subida dos preços das 

commodities e dos atrasos nos fornecimentos industriais provenientes do Japão. Numa segunda fase, em 

resultado do efeito da intensificação da crise da dívida soberana na região, pela necessidade de adoção de 

políticas restritivas que promovam o reequilíbrio orçamental que não foram compensadas por 

ajustamentos simétricos nos países que registam excedentes. 
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Os efeitos macroeconómicos dessa consolidação estavam inicialmente limitados, já que se encontravam 

restritos sobretudo aos países sob programas de assistência financeira (Grécia, Irlanda e Portugal). No 

entanto, a partir de meados do ano, as taxas de juro da dívida pública de Itália e Espanha subiram 

acentuadamente em mercado secundário, países que, devido à sua dimensão, tornam as políticas de 

consolidação orçamental recessivas para o conjunto da Zona Euro. Assim, em resultado da subida das 

taxas de juro da dívida soberana, dos efeitos da desalavancagem do setor bancário na economia real e das 

medidas adicionais de consolidação orçamental, a economia da moeda única terminou o último trimestre 

do ano a contrair, naquela que terá sido uma entrada em recessão técnica, cuja duração estará 

naturalmente condicionada pelos futuros desenvolvimentos de cariz político. Ainda assim, o PIB da região 

conseguiu crescer 1,4% em 2011, mas em desaceleração face ao crescimento de 1,9% observado em 

2010. 

Como consequência desta realidade, o mercado laboral viu invertida a trajetória de ligeira melhoria que 

tinha observado na segunda metade de 2010 e no início de 2011. Assim, depois dos 10,0% registados em 

dezembro de 2010, a taxa de desemprego recuperou ligeiramente para os 9,9%, mas terminou o ano de 

2011 em 10,6%, o nível mais elevado desde dezembro de 1997.  

Durante grande parte do ano, a taxa de inflação homóloga foi dando continuidade à intensa tendência 

ascendente que trazia de 2010, tendo passado de 2,2%, em dezembro de 2010, para 3,0%, em setembro 

de 2011, com a componente core a apresentar igualmente um comportamento ascendente, agravando-se 

até ao último trimestre do ano de 1,0% para 1,6%, passando a estar em linha com a sua média histórica e 

justificando os receios inflacionistas do Banco Central Europeu (BCE). Os responsáveis do BCE foram 

denotando, ao longo da primeira metade do ano, uma crescente preocupação com os efeitos de segunda 

ordem, não obstante continuarem a admitir que as pressões inflacionistas resultavam, essencialmente, de 

fatores temporários, como sejam o aumento dos preços das commodities e dos impostos indiretos 

adotados por alguns Estados-Membros. No último trimestre do ano, e refletindo a própria reentrada da 

economia em contração, a taxa de inflação iniciou a esperada trajetória descendente, fechando o ano de 

2011 em 2,7% (a inflação core permaneceu em 1,6%). 

Este movimento conjugado de menor crescimento e menores pressões inflacionistas levaram o BCE, em 

setembro de 2011, a mudar o enfoque dos riscos, da estabilidade de preços para o crescimento e a 

atividade económica.  

Nos últimos dois meses do ano, o BCE reverteu as duas subidas que havia efetuado, em julho e abril, na 

taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento da Zona Euro, a refi rate, voltando a 

colocá-la em níveis mínimos históricos (1,00%). Paralelamente, e em resposta aos recentes sinais de 

deterioração das condições financeiras, o BCE intensificou as medidas de política monetária de caracter 

não-convencional, elevando, gradualmente, as medidas de apoio ao setor bancário europeu, como forma 

de aliviar pressões de liquidez sobre o setor procurando garantir que o sistema financeiro tenha condições 
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para aumentar a concessão de crédito. Entre estas medidas encontram-se a cedência de liquidez por um 

período de 3 anos, o alargamento dos colaterais aceites nas operações de cedência de liquidez e a 

redução do nível de disponibilidades mínimas de caixa, de 2,0% para 1,0%. 

Por outro lado, com vista a restabelecer a confiança dos investidores nos mercados financeiros europeus, 

merecem destaque as medidas acordadas na Cimeira Europeia de 26 de outubro, designadamente a 

aplicação de um hair-cut de cerca de 50% à dívida grega detida junto dos investidores e um reforço do 

Fundo Europeu de Estabilidade Financeira até aos 1 000 mil milhões de euros. 

 

Caixa 1 – A crise da dívida soberana periférica da Zona Euro 

Consumadas as intervenções na Grécia, Irlanda e Portugal, emergiu o perigo da insustentabilidade das 

finanças públicas gregas, sendo aventada a hipótese de um novo pacote de ajuda (depois daquele 

acordado em maio de 2010) e, posteriormente, algum consenso em torno da necessidade de uma 

reestruturação da dívida grega e consequente participação dos privados. As dificuldades evidenciadas 

pelo governo helénico em adotar as medidas constantes do plano de resgate, em função da crescente 

tensão social sentida bem como na dificuldade de obtenção de um consenso político alargado aos 

partidos extra-Governo que permitisse aprovar novas medidas de austeridade, colocaram Atenas em 

risco de não receber algumas das tranches do pacote anterior.  

No virar da primeira metade do ano, o sentimento de mercado convalesceu, depois do Parlamento grego 

ter conseguido aprovar as novas medidas, o que permitiu desbloquear os fundos do pacote de ajuda 

anterior e abrir caminho para a aprovação de um segundo pacote. O início do 3º trimestre do ano foi 

marcado por desenvolvimentos positivos neste capítulo, no âmbito da cimeira extraordinária dos líderes 

europeus, na qual foram acordadas novas medidas de apoio aos Estados-Membros em dificuldades, em 

geral, e à Grécia, em particular. Todavia, nos dois meses seguintes, assistiu-se a uma nova deterioração 

da confiança dos investidores quanto à resolução da crise, designadamente após o anúncio de num novo 

plano de austeridade para a Grécia, resultante da derrapagem orçamental, e a crescente pressão sobre a 

dívida italiana, que foi alvo de downgrades em resultado do anémico crescimento, da instabilidade 

política e da elevada dívida pública do país.  

O último trimestre do ano iniciou com os desenvolvimentos em torno dos haircuts para a dívida grega, 

começando o mercado a especular a possibilidade de serem também aplicados a outros países com 

posições orçamentais mais fragilizadas, tendo as principais agências cortado o rating de Espanha e de 

Itália, bem como dos seus principais bancos. Face a este aumento de dificuldades, num contexto em que 

a atenção dos mercados já se tinha centrado em definitivo na situação de Espanha e Itália, foram-se 

intensificando os esforços coordenados entre os vários responsáveis europeus com vista a encontrar uma 

solução para a crise da dívida soberana, que acabou por sofrer um novo revés, já em novembro, após o 
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anúncio da intenção de Atenas de realizar um referendo às medidas de austeridade, o que acabou por 

determinar a substituição do Governo. Também em Itália, o Governo foi substituído após sucessivos 

agravamentos das yields da dívida soberana, não obstante o anúncio de novas medidas de austeridade e 

a ajuda do BCE (bastante ativo no mercado a comprar dívida). Em Espanha também se assistiu a uma 

mudança de Governo, mas neste caso em resultado de eleições. 

O ano terminou com uma nova cimeira de líderes europeus, num contexto em que já os Estados-

Membros com rating de AAA se encontravam ameaçados, a qual resultou na consagração de um tratado 

intergovernamental entre os países da Zona Euro e aberto a todos os possíveis interessados, com o Reino 

Unido, isolado, a inviabilizar uma revisão dos Tratados da União Europeia, forçando o referido tratado 

intergovernamental. De entre as medidas apresentadas pela carta de intenções salientam-se: i) a adoção 

do princípio de que o saldo orçamental deverá ser equilibrado ou excedentário, o que exigirá cumprir a 

regra de um défice estrutural anual não superior a 0,5% do PIB nominal; ii) a inclusão de disposições 

constitucionais ou equivalentes para limitar o endividamento e estabelecer os mecanismos de correção 

em caso de desvio; iii) a antecipação para julho de 2012 da entrada em funcionamento do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (ESM); iv) o reforço dos meios do FMI até 200 mil milhões de euros, no espaço 

de 10 dias, através de empréstimos bilaterais. No entanto, os dias que se seguiram à cimeira trouxeram 

de novo um ceticismo dos mercados financeiros relativamente aos resultados alcançados, ampliado 

pelas ações das agências de rating, numa altura em que os dados económicos começavam a sugerir a 

inevitabilidade de a Zona Euro registar uma contração no último trimestre de 2011. 

 

Portugal 

A atividade económica em Portugal evoluiu em contraciclo com a Zona Euro, observando quedas em 

todos os trimestres, tendo a única exceção sido o derradeiro trimestre do ano, onde também a Zona Euro 

contraiu, embora substancialmente menos do que em Portugal (decréscimos em cadeia de 0,3% e 1,3%, 

respetivamente). No conjunto do ano, o PIB terá contraído 1,6%, depois de, em 2010, ter crescido 1,4%. 

A quebra da atividade no arranque do ano começou por refletir as medidas de austeridade 

implementadas pelo Governo, nomeadamente o aumento de impostos e os cortes de remunerações dos 

funcionários públicos. Num contexto de crescentes dificuldades de liquidez e de financiamento, no início 

de abril, Portugal formalizou um pedido de assistência financeira ao BCE, ao FMI e à Comissão Europeia 

(comummente referida de ‘troika’). No âmbito do Programa de Assistência Financeira, elaborado com 

essas entidades, foi anunciado mais um vasto conjunto de medidas, que implicaram um considerável 

arrefecimento da evolução da procura interna. A forte contração da atividade, no final do ano, esteve 

intrinsecamente associada às medidas adotadas e anunciadas pelo Governo com o objetivo de dar 

cumprimento ao Memorando de políticas e ao acordo assinado, destacando-se as medidas de 

consolidação orçamental no setor público e de desalavancagem do setor privado, particularmente do 
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setor bancário. O aumento do IVA na energia, a sobretaxa aplicada ao subsídio de Natal, as expectativas 

negativas dos agentes face às fortes medidas de austeridade inscritas no Orçamento de Estado para 2012 

e o abrandamento e/ou mesmo contração da atividade em alguns dos nossos principais parceiros 

comerciais foram aspetos motivadores da recessão económica de 2011. 

O mercado laboral registou, naturalmente, uma evolução desfavorável, ao longo de todo o ano. Com 

efeito, segundo o INE, a taxa de desemprego no 4º trimestre de 2011 ascendeu a 14,0%, um resultado que 

traduz um enorme agravamento face aos 12,4% observados no trimestre anterior. Embora a introdução 

de alterações metodológicas do método de recolha da informação no início de 2011 não permitam uma 

comparação direta com os dados anteriores, de acordo com os cálculos então apresentados pelo INE, a 

taxa de desemprego terá subido 1,9 p.p. durante o ano de 2011, dando continuidade à tendência de 

agravamento que se vem a observar desde 2008 e, ascendendo a um novo máximo histórico. 

A inflação, medida pela variação homóloga do IPC, registou um considerável agravamento de 2,5%, no 

final de 2010, para 3,6%, em dezembro de 2011, tendo todavia observado um pico máximo em outubro 

(4,2%), exibindo uma trajetória descendente desde então. Em 2011, o IPC registou uma taxa de variação 

média de 3,7% (+1,4% do que no ano anterior), tendo este agravamento refletido a evolução dos preços 

das commodities, mas, também, as medidas associadas ao processo de consolidação orçamental. Em 

concreto, o impacto dos aumentos do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) registados em meados de 

2010 e no início e final de 2011, assim como um aumento significativo dos preços de alguns bens e 

serviços sujeitos a regulação. As atuais pressões inflacionistas continuam a assumir um carácter 

largamente temporário, mas que deverão permanecer elevadas no corrente ano, já que se assistiu a uma 

reclassificação de vários produtos alimentares em sede de IVA, regressando apenas para níveis mais 

modestos no próximo ano, traduzindo uma evolução globalmente favorável dos custos de produção e a 

dissipação dos efeitos das já referidas medidas orçamentais adotadas. 

 
 

 

 

  

(unidade: %)

 Portugal Zona Euro

Efe. Efe. BdP CE BCE CE BdP CE BCE CE

PIB -1.6 1.4 -3.1 -3.3 -0.1 -0.3 0.3 0.7 1.1 1.3

Consumo Privado -3.9 0.2 -6.0 -5.8 -0.3 0.4 -1.8 -1.1 0.8 1.0

Consumo Público -3.9 0.1 -2.9 -4.1 -0.2 -0.2 -1.4 -2.4 0.6 0.2

Investimento (FBCF) -11.4 1.4 -12.8 -10.3 -1.2 0.5 -1.8 0.6 1.4 2.8

Exportações 7.4 6.1 4.1 3.8 2.6 3.4 5.8 5.5 4.4 5.3

Importações -5.5 3.9 -6.3 -5.0 1.2 3.0 0.7 1.2 4.0 5.0

Inflação 3.6 2.7 3.2 3.3 2.4 2.1 1.0 1.3 1.6 1.6

Taxa de Desemprego 12.6 10.1 - 13.8 - 10.1 - 13.6 - 10.0

Portugal Zona Euro

N o tas:  "Efe." corresponde aos dados efectivos já divulgados para 2011; A inflação é medida pela variação homóloga do IPCH. 

F o ntes:  Banco de Portugal (BdP), 10 de janeiro de 2012; Comissão Europeia (CE), 23 de fevereiro de 2012, mas para o ano de 2013 são de 10 de novembro de 

2011 para a Zona Euro e 21 de dezembro de 2011 para Portugal; e Banco Central Europeu (BCE), 7 de março de 2012.

Previsões Económicas para Portugal e para a Zona Euro

2013

Portugal Zona Euro

2012
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Caixa 2 – Programa de Assistência Financeira 

O Programa de Assistência Financeira acordado entre o Governo português e a ‘troika’, cobrindo o 

período de 2011-2014, que contempla um financiamento total de 78 mil milhões de euros, tem como 

principal objetivo permitir o retorno da economia portuguesa a uma trajetória de crescimento 

sustentado, num quadro de estabilidade financeira e restaurar a confiança dos participantes nos 

mercados financeiros internacionais. O programa centra a sua intervenção em três grandes áreas: i) um 

conjunto de significativas reformas estruturais, de forma a aumentar o crescimento potencial, criar 

empregos e melhorar a competitividade da economia; ii) uma estratégia para uma consolidação 

orçamental credível, baseada em medidas de carácter estrutural e de maior controlo orçamental sobre o 

conjunto das obrigações do Estado; iii) garantir um processo de desalavancagem ordenada do setor 

financeiro, através de mecanismos de mercado e suportado por um fundo de apoio à recapitalização dos 

bancos.  

 

Mercados Financeiros 

A performance dos mercados financeiros esteve totalmente condicionada à evolução dos fundamentais 

económicos que atrás se descreveram, e que estiveram na base do aumento dos níveis de incerteza ao 

longo de todo o ano. A aversão ao risco por partes dos investidores conduziu ao aumento da procura de 

ativos refúgio como o ouro e o petróleo (neste caso, acentuado pela turbulência política nos países 

produtores).  

O principal driver dos mercados, ao longo do ano, foi, sem qualquer dúvida, a crise da dívida soberana da 

Zona Euro, cujos desenvolvimentos foram provocando consideráveis oscilações no sentimento do 

mercado e tendencialmente negativa.  

Para além deste principal driver e dos já referidos confrontos no Norte de África e Médio Oriente e sismo 

no Japão, houve outros, alguns dos quais também associados à crise da dívida soberana, e que acabaram 

por se traduzir numa degradação das perspetivas para o crescimento da economia global, como sendo: i) 

os receios de um hard landing das economias emergentes, particularmente da China, em face das 

medidas contra cíclicas adotadas; ii) a dissipação dos estímulos da política monetária às economias 

ocidentais, com o quantitative easing II nos EUA a aproximar-se do seu termo e, sobretudo, com o início 

do ciclo de aperto da política monetária por parte do BCE, pese embora, em ambos os casos se tenha 

assistido a uma nova intensificação das políticas expansionistas, sensivelmente no último trimestre do 

ano. A Fed anunciou a compra, até junho de 2012, de 400 mil milhões de dólares de treasuries com 
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maturidades entre 6 e 30 anos, os quais serão financiados pela venda de igual montante de treasuries de 

maturidades até 3 anos (operação twist).  

Por outro lado, como referido anteriormente, o BCE anulou, nos últimos dois meses do ano, as duas 

subidas da refi rate que havia efetuado, recolocando as taxas em níveis mínimos históricos, manifestando 

claras preocupações para com as perspetivas de crescimento da região na reta final do ano, num contexto 

de acentuada crise da dívida soberana; v) o impasse nas negociações quanto ao aumento do teto da 

dívida pública norte-americana e os receios de incumprimento da maior economia do mundo; vi) o 

impasse nas negociações sobre os cortes orçamentais a efetuar nos EUA, também já na reta final do ano; 

vii) os cortes de rating da dívida pública dos EUA, para além dos efetuados aos países que fazem parte da 

Zona Euro; vii) a interrupção no fornecimento de peças para automóveis e para computadores, em função 

das cheias na Tailândia, factos que foram particularmente sentidos nos países importadores daqueles 

componentes, como o Japão e os EUA; ix) a intensificação dos receios quanto à saúde do sistema 

financeiro na Europa. 

Em relação à dívida pública de referência, num ano de aumento da aversão ao risco, assistiu-se a um 

natural aumento da procura de ativos com menor 

risco percecionado, com a dívida dos EUA e da 

Alemanha (treasuries e bunds) a serem 

naturalmente beneficiados, observando-se 

diminuições das respetivas yields, que se revelaram 

mais intensas nos segmentos mais longos das 

curvas, mas nem sempre evidenciando a mesma 

tendência. Numa primeira fase as yields subiram, 

mostrando alguma distância face à crescente 

pressão em torno da dívida periférica, em que até 

o spread da dívida de Itália e Espanha face à dívida alemã ia diminuindo. Todavia, com o ressurgir das 

preocupações face à evolução da crise da dívida, nomeadamente perante um agravamento dos receios 

quanto à entrada em incumprimento da Grécia, recrudesceu a procura de ativos de refúgio, provocando a 

valorização dos títulos de dívida dos países de 

referência e consequente queda das yields. A yield 

dos bund a 10 anos contabilizou uma descida de 

113 p.b. em 2011, ao passo que a dos treasuries 

caiu 142 p.b..  

Assim, as taxas de juro de longo prazo fecharam o 

ano a incorporar um cenário de recessão ou de 
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crescimento nulo por um período prolongado, semelhante ao que incorporavam no final de 2008.  

Nos prazos mais curtos, assistiu-se a uma maior descolagem do comportamento das yields entre a dívida 

alemã e a norte-americana ao longo do ano, refletindo, essencialmente, as expectativas em relação à 

condução da política monetária nos espaços do euro e do dólar. Assim, as yields a dois anos dos treasuries 

diminuíram cerca de 35 p.b., espelhando as expectativas de que a Fed mantivesse as taxas de juro nos 

atuais níveis durante largos meses. As yields dos bunds registaram uma descida mais acentuada (-72 p.b.), 

mas evidenciando um comportamento intra-anual bastante divergente, em função das mudanças na 

política monetária da Zona Euro (reduções na refi rate de 0,50%). Este comportamento intra-anual foi, 

naturalmente, também, observável no mercado monetário interbancário (MMI) da zona euro, mas com o 

saldo a traduzir-se num acréscimo de taxas, refletindo o aumento do risco no MMI, com as Euribor a 

subirem em todos os prazos, entre os 35 p.b. e os 44 p.b..  

Nos EUA, as taxas Libor do dólar aumentaram igualmente nos diversos prazos, entre 28 a 35 p.b., 

resultando unicamente dos acréscimos nos prémios de risco, já que a Fed se ia comprometendo em 

manter a fed funds target rate no seu nível atual (entre 0,0% e 0,25%) nos próximos anos. 

A dívida pública dos chamados países periféricos foi naturalmente penalizada, mas com evoluções 

diferentes entre os países, com os spreads das yields da dívida de Espanha e de Itália a 10 anos a 

aumentarem comparativamente à alemã, na segunda metade do ano, forçando os respetivos governos a 

apresentar novas medidas de austeridade.  

A Itália viu-se bastante mais penalizada, com o respetivo spread da dívida a 10 anos a subir 343 p.b. ao 

longo do ano, que compara com os 77 p.b. de Espanha. A Irlanda foi o país em que o spread menos se 

agravou (+68 p.b.), não obstante ter sido um dos primeiros países (logo após a Grécia) a solicitar 

assistência financeira internacional, o que se deve ao facto dos principais problemas do país estarem 

relacionados com a sustentabilidade do sistema financeiro e não com o sobre-endividamento do Estado.  

Por sua vez o spread da yield da dívida grega disparou 2 363 p.b., sobretudo na segunda metade do ano, 

em paralelo com a hipótese da reestruturação da dívida, que os mercados temiam que também pudesse 

vir a suceder nos outros países já intervencionados, pelo que o spread da dívida portuguesa a 10 anos foi 

o que registou a 2ª maior subida, embora mantendo-se a uma grande distância dos da dívida grega, tendo 

avançado 789 p.b. para 1 153 p.b.. 

A aversão ao risco por parte dos investidores, evidenciou-se no valor das ações que acabaram por registar 

quedas nos principais mercados, não obstante a 

recuperação observada no último trimestre do 

ano, e com os mercados europeus a serem os 

mais penalizados pela crise da dívida pública.  

Nos EUA observou-se um comportamento misto 

dos índices acionistas, com o Dow Jones a ganhar 
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5,5%, o S&P 500 a estagnar e o Nasdaq a perder 1,8%. Estes índices valorizaram bastante no 4º trimestre 

de 2011, impulsionados por uma maior resiliência da sua economia na parte final do ano (contrastando 

com o evidente abrandamento global e contrariando o possível cenário de entrada dos EUA em recessão), 

bem como com a época de resultados, que foi bastante favorável, com a maioria das empresas 

americanas a apresentaram resultados acima do previsto.  

Já na Europa, o Eurostoxx 50 resvalou 17,1% e o PSI-20 perdeu 27,6%. Igualmente intensas foram as 

quedas dos índices das duas maiores economias da região – o DAX e o CAC desvalorizaram 14,7% e 17,0%, 

respetivamente, não obstante, o melhor desempenho das economias alemã e francesa, quando 

comparado com os da restante região. Fora da Zona Euro, o FTSE-100 foi o que menos caiu (-5,6%). 

No mercado da dívida privada, a primeira metade do ano permitiu melhorias em alguns segmentos, mas 

acabaram por ser totalmente revertidas, com os privados a verem as suas dificuldades de financiamento 

aumentarem devido aos receios relacionados com a crise da dívida soberana e com o abrandamento 

económico. Assim, o índice Itraxx 5Y (5 anos), o índice de referência da Zona Euro para CDS (credit default 

swaps) na classe de investment grade – cuja liquidez é muito superior à do mercado spot e, por isso, 

constitui o benchmark do mercado de crédito, aumentou 69 p.b., em 2011, e o Itraxx financials 5Y 

aumentou 117 p.b.. O índice de speculative grade, o Itraxx Cross-over 5Y, subiu uns mais expressivos 317 

p.b.. 

No mercado cambial, o euro evoluiu em função dos desenvolvimentos da crise da dívida soberana, bem 

como da condução da política monetária por parte do BCE. Neste último caso, o efeito terá sido 

relativamente neutral, uma vez que a autoridade acabou por inverter a trajetória de subidas de taxas que 

havia iniciado na primeira metade do ano.  

O euro terminou o ano com um registo de perdas anuais face às três principais divisas (-3,0% face ao 

dólar, -2,5% face à libra e -8,1% face ao iene), que 

resultaram somente da segunda metade do ano, 

período durante o qual a incerteza subiu 

significativamente. Refletindo o comportamento de 

desvalorização ao longo do 2º semestre (-10,7% 

face ao dólar, -7,5% face à libra e -14,7% face ao 

iene), o euro terminou o ano a evidenciar níveis 

mínimos de um e 11 anos face às moedas norte-

americana e nipónica, respetivamente. 

Finalmente, as commodities evoluíram em linha 

com as oscilações no sentimento de mercado, e 

igualmente bastante condicionadas pelos 

avanços e recuos registados no capítulo da crise 

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

J
a
n

-1
1

F
e
v
-1

1

M
a
r-

1
1

A
b
r-

1
1

M
a
i-

1
1

J
u
n

-1
1

J
u
l-

1
1

A
g

o
-1

1

S
e
t-

1
1

O
u
t-

1
1

N
o

v
-1

1

D
e
z-

1
1

(USD/EUR)

Evolução da Cotação do Euro face ao Dólar

Fonte: Thomson Reuters.

75

85

95

105

115

125

135

145

155

D
e
z-

0
9

J
a
n

-1
0

F
e
v
-1

0

M
a
r-

1
0

A
b
r-

1
0

M
a
i-

1
0

J
u
n

-1
0

J
u
l-

1
0

A
g

o
-1

0

S
e
t-

1
0

O
u
t-

1
0

N
o

v
-1

0

D
e
z-

1
0

J
a
n

-1
1

F
e
v
-1

1

M
a
r-

1
1

A
b
r-

1
1

M
a
i-

1
1

J
u
n

-1
1

J
u
l-

1
1

A
g

o
-1

1

S
e
t-

1
1

O
u
t-

1
1

N
o

v
-1

1

D
e
z-

1
1

(Dez.2007=100)

Evolução de Índices de Commodities

Reuters CCI Index - Geral CRB Spot Index - Alimentar CRB Spot Index - Metais

Fonte: Thomson Reuters.



 
 

 13 

da dívida pública, mas com algumas exceções, já referidas, como o petróleo e o ouro. No total do ano, os 

índices compósitos Reuters/Jefferies CRB e S&P GSCI registaram comportamentos opostos, com o 

primeiro a evidenciar uma forte queda de 8,3% e o segundo a conseguir valorizar 2,1%.  

A generalidade das commodities apresentou também um comportamento distinto ao longo do ano, 

evidenciando uma tendência ascendente até ao final de abril, impulsionadas pelos dados 

macroeconómicos positivos e pela diminuição da oferta de algumas mercadorias, devido ao desastre 

vivido no Japão e aos conflitos no Médio Oriente e Norte de África.  

Estes ganhos começaram a ser invertidos no início de maio, registando-se fortes perdas à medida que o 

mercado ia descontando o efeito das expectativas em relação a um abrandamento da economia global. 

No final do primeiro semestre, os receios em relação ao contágio de um incumprimento da Grécia 

alastraram-se ao mercado das commodities, algo que acabou por se observar, sensivelmente, ao longo de 

toda a segunda metade do ano, designadamente quando a apreensão se alastrou igualmente às 

economias core da região.  

A penalizar os preços esteve também a desaceleração da China, o maior consumidor mundial de grande 

parte das mercadorias, e que atingiu sobretudo os metais de base (-20,9%).  

Seguiram-se as agrícolas (-15%), evidenciando uma correção face às fortes subidas do ano anterior. Por 

seu lado, as energéticas valorizaram 8,8%, tendo em Nova Iorque o WTI crude avançado 8,2%, para 98,8 

dólares, ainda assim bem menos do que o brent, em Londres, que subiu 13,3%, para 107,4 dólares.  

O ouro valorizou 10,2% (atingindo máximos históricos e uma impressionante série de 11 anos de ganhos), 

beneficiando do seu estatuto de ativo de reserva internacional, tendo sido também impulsionado pelo 

adensar da crise da dívida soberana, levando a classe de metais preciosos a subir 7,2%, não obstante a 

queda (-9,8%) da prata. 

2. ATIVIDADE 

Em 2011 verificou-se o agravamento da conjuntura económica portuguesa e também europeia. As 

dificuldades que se vinham a sentir desde o ano de 2008 aumentaram muito substancialmente. O eclodir 

e o agravamento da crise de dívida soberana em Portugal, o descontrolo das contas públicas, o pedido de 

ajuda externa por parte do Governo Português, a falta de políticas europeias concertadas, a diminuição 

sucessiva do rating da dívida pública e, por arrastamento, das instituições financeiras e empresas 

proporcionou a criação de um ambiente altamente recessivo. A falta de liquidez na economia, o receio 

quanto ao futuro catalisaram a diminuição drástica no investimento, o aumento do desemprego e a 

diminuição do consumo.  

Por outro lado, os fatores que contribuem para a manutenção da crise potenciam também a falta de 

competitividade em alguns setores de atividade, como acontece no crédito especializado. As condições de 

financiamento das empresas de capitais portugueses, como é o caso da Finicrédito, é muito diferente da 
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realidade das empresas concorrentes com capitais estrangeiros. A diferença de custo na obtenção de 

fundos entre umas e outras é desmesurado e desproporcional; chega a ser várias vezes superior. A 

própria legislação do setor, altamente interventiva, como é o caso da majoração das taxas de juro, 

propicia e potencia estas situações. Consequentemente, as empresas de capital nacional vêem a cada dia 

a sua quota de mercado descer. Em 2011 cerca de 80% do crédito especializado, feito por empresas de 

capital não nacional que conseguem refinanciar-se nos países de origem a custos muito mais baixos e 

controlam o nível das taxas de juro praticadas no mercado. 

Os dados disponibilizados pela Associação das empresas de crédito especializado, a ASFAC, 

consubstanciam-se no quadro seguinte: 

 

Nos últimos 5 anos, somente em 2010 se verificou alguma recuperação do valor do mercado. Entre 2006 

e 2011, verificaram-se reduções significativas, em que o mercado de crédito passou de 5,9 para 4,4 mil 

milhões de euros. Particularmente no crédito clássico, mercado onde a Finicrédito opera, no ano de 2011, 

verificou-se uma contração de 19,2% relativamente a 2010, correspondente a cerca de 415 milhões de 

euros. De salientar que, nesse período, o mercado do crédito clássico apresentou decréscimos superiores 

a mil milhões de euros.  

Os segmentos de crédito relacionados com o financiamento das empresas, especialmente do setor 

automóvel, apresentaram, igualmente, uma forte redução de 26,7% nos stocks. 

O crédito de revolving verificou uma pequena redução de 3,1%, certamente relacionada com a redução 

do consumo privado. 

Segundo os dados de outra Associação do setor de crédito especializado, a ALF – Associação de Leasing e 

Factoring, relativos ao Leasing Mobiliário, verifica-se que esta atividade reduziu, em 2011, cerca de 39,4%, 

correspondente a 1,1 mil milhões de euros. O montante de operações de leasing mobiliário passou de 2,8 

mil milhões de euros para 1,7 mil milhões de euros. 

A atividade da Finicrédito em 2011, desenvolveu-se apenas em Portugal, uma vez que, na Sucursal da 

Roménia a atividade comercial foi descontinuada em 2008, tendo-se mantido, apenas, a gestão da 

carteira de crédito existente. 
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O plano estratégico delineado no 2º semestre de 2008, para vigorar até ao final de 2011, foi 

implementado com sucesso em diversas áreas, mas muito particularmente nas políticas comerciais, de 

risco e no controlo e gestão da carteira de crédito.  

De forma sucinta, pode referir-se que a base de oferta se alargou com a implementação e disponibilização 

de novos produtos e serviços, tais como o renting automóvel e de equipamentos, o leasing de 

equipamentos, diversos seguros, execução de registos de viaturas, entre outros. A produção foi 

canalizada para novos segmentos de mercado, com menor risco de crédito. Privilegiou-se, 

essencialmente, o mercado de automóveis novos e semi-novos. 

Todos os parceiros de negócios que existiam foram avaliados e sujeitos a um rating interno, o que 

possibilitou que se tenha terminado com todos aqueles que constituíam maiores índices de risco. Os 

parceiros angariados foram, igualmente, sujeitos a critérios de análise, para determinar o seu potencial de 

negócio e o risco inerente. Este trabalho é feito trimestralmente de forma sistemática para todos os 

pontos de venda. Em 2011, o número de parceiros de negócios atingiu os 1078. Foram abertos 315 novos 

pontos de venda e encerrados, por inatividade ou risco, 209. Assim, os pontos de venda que 

apresentavam melhor qualidade passaram de 44%, em 2008, para 55%, em 2009, 76%, em 2010 e 78%, 

em 2011. 

Conjuntamente com a estratégia comercial implementada, a área de risco monitorizou em permanência 

os modelos de scoring em funcionamento, a atividade e qualidade dos negócios angariados pelos 

parceiros de negócio, bem como a estratégia definida no manual de concessão de crédito. 

As exigências a nível do controlo do risco e a conjuntura económica não permitiram a potenciação da 

produção de novos contratos de crédito, tal como se pretendia.  

Foram registadas e analisadas 21.007 propostas de crédito, no montante total de 307 milhões de euros. A 

taxa de concretização verificada foi de 41,3%, enquanto que em 2010 se tinha situado em 40,6%. 

As propostas recebidas, em quantidade, distribuíram-se pelos segmentos de viaturas (75%), bens ou 

serviços para o lar (18%) e equipamentos diversos (7%), destinados ao sector produtivo. 

Relativamente aos montantes envolvidos, verificou-se que as propostas recebidas se destinaram em 79% 

para o financiamento de viaturas, em 2% para bens ou serviços para o lar e em 19% para equipamentos 

produtivos. 

O índice de aprovação das propostas atingiu os 40,2%, em quantidade, e 36,0%, em valor. 

Por segmento de negócio, o índice de aprovação, em quantidade de propostas, foi de 47,5% nas viaturas, 

57,3% nos bens e serviços destinados ao lar e 44,3% nos bens de equipamento. 

Concluindo, verificou-se uma redução na produção de novos negócios de 7%, tendo passado de 121 

milhões de euros, em 2010, para 113 milhões em 2011. Esta redução na produção foi originada pela 

diminuição da procura de crédito que passou de 351 milhões de euros para 307 milhões de euros em 
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2011, correspondente a menos 12,5%. De salientar que a contração que se verificou no mercado foi 

bastante superior. 

A nível produtivo, poderá relevar-se os seguintes aspetos que se consideram interessantes: 

- A produção oriunda dos balcões da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) reduziu 23%, 

relativamente a 2010, e representou cerca de 13% da produção total; 

- O valor médio dos novos contratos sofreu um incremento de 14%, em 2011, tendo passado de 11,4 mil 

euros para 13,0 mil euros. Em 2008 este indicador apresentava 8,2 mil euros; 

- O número de contratos efectuados em 2011, com recurso à taxa de juro indexada representou cerca de 

49% do total. Em 2008, este indicador, representava 13%, em 2009 e 2010, 34% e 42%, respetivamente; 

- O produto “Leasing” representou cerca de 37% do total da produção. Na composição da carteira este 

produto representa já mais de 31%; 

- O produto “Crédito” passou a significar apenas 50% do volume total de crédito concedido, enquanto que 

em 2008 esse peso foi de 88%, em 2009, de 64% e em 2010, 54%; 

- A nova área de financiamento de Equipamentos viu reduzida a sua «quota» de 14% para 12% da 

produção total de crédito, verificando-se uma redução de cerca de 20%, relativamente ao ano de 2010; 

- O volume do crédito destinado ao segmento Lar decresceu 35%, representando 3% do total de produção 

de novo crédito; 

- Por seu lado, o crédito destinado ao financiamento automóvel viu o seu peso aumentar de 82%, em 

2010, para cerca de 85%, em 2011; 

 

- O segmento de financiamento automóvel, observou um grande incremento qualitativo tendo em conta 

que 86% dos contratos efetuados tiveram por base viaturas até 4 anos, enquanto que em 2009 aquele 

indicador representava cerca de 66% e, em 2010, 84%. Por outro lado o volume de viaturas novas 

financiadas passou de 44% para 49%, conforme consta do gráfico abaixo. 
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- O número de novos clientes angariados atingiu os 7.296, dos quais 1.264 são empresas e 6.032 são 

particulares.  

- O número de contratos realizados em 2011 foi de 8.685, dos quais 13,9% com clientes já existentes.  

A distribuição do volume de produção efectuado foi de 41%, para empresas, e de 59%, para particulares. 

O quadro seguinte sistematiza a composição da produção efetuada bem como da carteira de crédito 

vincendo, salientando-se o peso das viaturas novas. 

 

A carteira de crédito vivo cresceu cerca de 1,0%. 

O nível de serviços de qualidade dos serviços prestados aos clientes e aos pontos de venda melhorou 

significativamente. Por isso foi possível aumentar a penetração de novos serviços cuja contribuição para a 

composição do produto bancário passou de 6,5%, em 2010, para 9,2%, em 2011. 

17% 16% 

23% 

34% 

44% 

20% 20% 
16% 

49% 

19% 18% 
14% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

NOVO  SEMI - NOVO Até  
2 anos 

USADO 3 e 4  
anos 

USADO + 4 Anos  

Produção  - Estado do Bem Auto 

2009 

2010 

2011 



 
 

 18 

Acresce que o comportamento de risco da carteira de crédito tem evoluído muito positivamente. A 

medição do risco da carteira passados 12 meses após a originação, demonstra que os índices obtidos para 

a carteira gerada após 2008, são extraordinariamente melhores do que os obtidos para a carteira 

angariada até àquela data. Tomando por referência os contratos que apresentam incumprimento com 

mais de 90 dias, classificados como contratos delinquentes, conclui-se que os rácios médios de 

incumprimento (vintages) diminuíram cerca de 84%, tendo passado de 13,4%, no período compreendido 

entre 2004 e 2008, para 2,1% para o período de 2009 e 2010. O valor médio deste rácio verificado para as 

produções efetuadas em 2009, situou-se em 3,0% e para as produções de 2010 em 1,3%. Em relação à 

produção angariada em 2011, ainda não é possível utilizar-se este indicador, existindo a expectativa de 

que o processo de consolidação da diminuição do risco se mantenha, tendo em consideração que as 

políticas adotadas têm sido permanentemente monitorizadas e sujeitas a pequenos ajustamentos, 

quando necessário. 

Também a área de recuperação de crédito foi particularmente ativa. Efetuou, ao longo do ano, um 

conjunto alargado de alterações que resultaram num maior índice de recuperação de crédito.  

A cobrança de contratos delinquentes, correspondentes a contratos com menos de 3 prestações em 

mora, é efetuada por equipas de telecobradores, com fortes índices de especialização, conhecimento e 

controlo, tendo atingido performances excelentes, superiores a 81%.  

Da mesma forma, o índice de recuperação de crédito dos contratos em “default”, correspondentes a 

contratos com 3 ou mais prestações em mora, também foi aumentado de forma significativa, tendo 

passado de 43%, em 2009, para 55%, em 2010 e 2011. 

Os contratos antes de serem rescindidos por incumprimento são objeto de tratamento extraordinário de 

cobrança por equipas de trabalho que não estiveram envolvidas nas fases anteriores, tendo sido 

conseguidos bons resultados de recuperação. Por esta via são recuperados mais de 11% do crédito. 

No ano de 2011, foi recuperado 5,3% do crédito que se encontrava reclamado contenciosamente. 

Durante a fase de recuperação de crédito, continuou a ser dada uma especial atenção à política de 

recuperação dos bens financiados, essencialmente das viaturas, nomeadamente quando se constata a 

incapacidade dos devedores em cumprir com as suas responsabilidades. No entanto, a melhoria da 

qualidade da carteira provocou uma diminuição na recuperação de viaturas que passou de 878, em 2010, 

para 641, em 2011. Tendo presente que no final do ano de 2010 existia em stock um conjunto de viaturas 

recuperadas, foram vendidas, durante o ano, 730 viaturas no montante de cerca de 3,6 milhões de euros. 

Por último, continuou-se uma política mais restritiva de rescisões contenciosas de contratos em 

incumprimento, tendo sido efetuadas 3.048 rescisões de contratos, no montante global de cerca de 13,1 

milhões de euros. No ano de 2010 tinham sido efetuadas 5.867 rescisões de contratos, a que 

correspondeu um montante global de 30,8 milhões de euros. 
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Complementarmente a essas mudanças, a Sociedade continuou o programa de ações e investimentos de 

natureza tecnológica, para suportar aumento de produtividade, eficiência operacional e melhoria da 

qualidade do serviço. 

3. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

Continuou a desenvolver-se o processo de consolidação estrutural da Sociedade, através da 

sistematização e implementação de processos funcionais e operacionais.  

Foram complementados os manuais de funções e de procedimentos, incluindo a criação e divulgação de 

um conjunto de normas de funcionamento, que consubstanciaram as necessidades de funcionamento da 

Sociedade.  

Os manuais de concessão e recuperação de crédito e de rating dos pontos de venda foram revistos e 

alterados para suprir algumas lacunas. Complementarmente foram criadas as diretrizes gerais de crédito, 

através de regulamento, que enquadram e sistematizam os procedimentos na área de subscrição do 

negócio. Foi também publicado o regulamento de abertura e gestão dos pontos de venda. 

No âmbito do controlo interno as funções inerentes foram delegadas em estruturas corporativas, a 

funcionar junto da Associação Mutualista, no caso das funções de compliance, e da CEMG, para as 

funções de auditoria e de risco. Os documentos estruturais e funcionais que corporizam estas áreas, 

foram conjugados com as necessidades e autonomias necessárias manter na Finicrédito, tendo dado 

origem à publicação do manual de controlo interno. 

A área de organização e de procedimentos que estava em regime de subcontratação na CEMG foi 

incorporada novamente na estrutura da Finicrédito, tendo-se definido que o seu responsável passará a 

ser o elemento de interligação entre Finicrédito e as áreas delegadas no âmbito do controlo interno.  

A implementação desses processos foi potenciada, de forma simultânea, pela criação de equilíbrio nos 

sistemas informáticos, o que permitiu que a gestão da Sociedade tenha acentuado os seus esforços no 

sentido de formar e organizar, prioritariamente, as áreas comerciais, de subscrição, de risco e 

recuperação, com o objetivo de incrementar a qualidade do serviço prestado aos parceiros de negócios e 

aos clientes finais. 

Foram extintos alguns núcleos e distribuídas algumas das suas funções por outros núcleos, áreas ou foram 

objeto de contratação externa, tendo-se optimizado procedimentos e execução das tarefas, com criação 

de maior valor, controlo e produtividade. 

A estrutura dos núcleos de análise e de decisão de crédito foi integrada na direção de subscrição o que 

possibilitou uma maior integração do processo produtivo, uma melhoria substancial dos serviços 

prestados, a diminuição dos tempos de resposta e uma maior satisfação por parte dos pontos de venda e 

dos clientes finais. De salientar que não foram alterados os critérios e o rigor existentes no processo de 

análise e decisão. 
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A área de apoio a clientes foi externalizada e incorporada numa estrutura especializada existente na 

CEMG.  

As delegações de Coimbra e de Leiria foram fusionadas e encontradas novas instalações. Da mesma forma 

foram encontradas novas instalações para o funcionamento dos serviços existentes em Faro. 

Continuou-se o investimento no desenvolvimento de ferramentas informáticas integradas e a operar de 

forma satélite ao sistema central potenciando, desta forma, uma melhoria nas condições de manutenção 

e, uma maior versatilidade, estruturação, definição e parametrização de produtos. Estes incrementos 

tecnológicos são disponibilizados quer aos colaboradores, quer aos parceiros de negócios. 

Complementarmente, têm possibilitado o aperfeiçoamento e melhor controlo dos processos operacionais 

especialmente nas áreas de subscrição e de controlo do crédito. 

Aumentaram-se as condições de mobilidade da área comercial, interligando e integrando os 

equipamentos portáteis distribuídos, com software próprio, de fácil utilização e com acesso, em tempo 

real, a um conjunto alargado de elementos fundamentais para a concretização dos negócios e para a 

manutenção e conquista das parcerias comerciais.  

Foram implementados processos para o controlo mais apertado de contratos com documentos em estado 

pendente, tendo-se estabelecido regras que limitam este risco. Por outro lado foram também 

aperfeiçoados o controlo de qualidade dos processos de crédito, especialmente no que respeita à deteção 

de fraudes. 

Prosseguiu-se o desenvolvimento do sistema de informação de gestão para permitir aos responsáveis de 

cada área poderem tomar medidas em tempo útil. Muita dessa informação tem carácter diário e é 

disponibilizada, de forma fácil, por páginas Web. Mensalmente produz-se o RADAR, com a consolidação e 

tratamento dos elementos disponibilizados pelas diversas áreas da empresa.  

Continuou-se o trabalho de levantamento, desenho de processos e dos fluxogramas funcionais da 

Finicrédito, utilizando o sistema informático disponibilizado para o efeito, no âmbito do processo de 

controlo do risco operacional. Estão já desenhadas mais de duas centenas de processos. Este trabalho 

está em fase de conclusão.  

No final do ano foi efetuado um trabalho conjunto entre a Direção de Risco da CEMG e a Finicrédito, para 

a implementação do projeto de risco operacional. Passará a ser possível o registo e medição de custos 

resultantes de eventos de carácter operacional. Será também possível proceder-se à melhoria dos 

processos de execução e de controlo das situações de risco. 

Foram introduzidas melhorias significativas na segurança no sistema informático, a nível operacional, 

conciliando as permissões de execução com os procedimentos executados por cada colaborador.  

Por último, no que concerne a identificação dos diversos riscos na Finicrédito, foi efetuado um trabalho 

profundo que consistiu na sua identificação relacionando-os com cada procedimento e cruzando-os com 

os tipos de controlos existentes, para se aferir sobre os riscos da atividade. Da conjugação destas matrizes 
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pode determinar-se o risco do próprio procedimento, podendo fazer-se a consolidação por núcleo ou 

serviço, por direção e para a própria Finicrédito. Concluiu-se que o risco das áreas funcionais da 

Finicrédito está num nível moderado, com a avaliação final de 2,0079, numa escala entre 1 (mínimo) e 4 

(máximo). A área de negócio apresenta um risco ponderado de 2,0939, a área executiva de 1,9816 e a 

técnica de 2,0055. 

Foram recepcionadas 109 reclamações formais que foram resolvidas de forma adequada dentro de 

critérios e prazos adequados e dos parâmetros legais existentes. O tratamento das reclamações é feito 

em conjugação com a provedoria do cliente da CEMG. Não consta que de qualquer das reclamações 

tratadas tenha existido consequências posteriores. 

A estrutura de recursos humanos tem sido adequada gradualmente ao negócio existente e à melhoria dos 

processos. De facto, a implementação do plano estratégico de 2008, que terminou em 2011, possibilitou a 

redução de 56 colaboradores, incluindo prestadores de serviços, tendo-se passado de 202, em julho de 

2008, para 146 em dezembro de 2011. A redução da estrutura de recursos humanos que se verificou no 

ano de 2011 foi de 12 colaboradores.  

Relativamente à política dos recursos humanos continuou-se com a manutenção de um sistema de 

objetivos e incentivos destinado aos colaboradores com funções produtivas, operacionais, de gestão e de 

controlo de risco e do crédito. Ficaram enquadrados, neste sistema, cerca de 85% dos colaboradores da 

Sociedade.  

Como suporte da estratégia definida, continuou-se o esforço de formação, não esquecendo também a 

vertente relacionada com o desenvolvimento do talento humano. Foram ministradas 25 ações de 

formação, correspondentes a 1.215 horas e que envolveram a generalidade dos colaboradores da 

Sociedade.  

A comunicação interna foi efetuada através dos meios informáticos adequados; o Infoportal. 

Complementarmente existiram, ao longo do ano, alguns encontros com toda a estrutura de recursos 

humanos, no sentido de lhes ser apresentado o plano estratégico da Sociedade, bem como o 

acompanhamento da atividade desenvolvida; efetuou-se uma reunião geral de colaboradores, reuniões 

trimestrais das áreas comercial e de subscrição e reuniões quinzenais com as diversas direções, para além 

de outras ações que se foram realizando, esporadicamente, ao longo do ano. 

Foi mantida a disponibilização do Portal do Colaborador, que visa facilitar o acesso aos dados pessoais e 

profissionais, e realizar um conjunto de procedimentos e operações correntes, reduzindo 

significativamente a carga burocrática. 

O código de conduta e normas deontológicas foi revisto de modo a incorporar as linhas estratégicas e as 

diretrizes do grupo. 
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Por último, salienta-se que a nível de política de recursos humanos, a Finicrédito foi objeto de avaliação e 

mensuração do nível de compromisso, tendo sido classificada pela Revista Exame, com a colaboração da 

Accenture, pelo segundo ano consecutivo, como uma das melhores empresas portuguesas para trabalhar.  

4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

O financiamento da atividade da Sociedade em 2011 foi feito essencialmente por recurso ao 

endividamento bancário, utilizando-se as contas correntes abertas na CEMG que foram sujeitas a uma 

forte alteração das condições financeiras. 

Verificou-se que o financiamento do setor privado da economia portuguesa se restringiu fortemente. A 

desconfiança na economia portuguesa e no setor financeiro levou ao encerramento dos mercados 

internacionais. Desta feita os bancos portugueses foram obrigados a fortes medidas de contenção do 

crédito. Foram estabelecidos, pelas autoridades nacionais e internacionais, objetivos concretos de 

desalavancagem do crédito concedido, com redução do rácio de transformação para níveis não superiores 

a 120%, em 2014. De salientar que alguns bancos apresentavam rácios de transformação superiores a 

160% e, por isso, vão ter de convergir e restringir o crédito, porque não existe poupança interna suficiente 

para repor o rácio nos níveis pretendidos.  

A forma que tem sido encontrada para suprir as necessidades de financiamento tem sido o recurso aos 

fundos disponibilizados pelo Banco Central Europeu (BCE). A Finicrédito continuou, por isso, a recorrer 

aos fundos do BCE, através da CEMG, para o financiamento de cerca de 30% da sua atividade, o que 

possibilitou a obtenção de fundos a taxas de juro bastante mais competitivas. Para recorrer aos fundos do 

BCE, foram utilizadas as obrigações de classe A, emitidas na operação de titularização “Aqua  

Finance nº 3”. 

Para fazer face à expectativa, que existiu na segunda metade de 2010 e início de 2011, de subida das 

taxas de juro de referência do BCE e, consequentemente, das taxas de juro indexantes, a Finicrédito 

efetuou, em março, a cobertura da carteira de crédito com taxas de juro fixas, através da contratação de 

um swap de 200 milhões de euros, a vencer em 2015. O período económico conturbado na economia 

portuguesa e da comunidade europeia que surgiu no final do 1º semestre de 2011, fez reverter as 

politicas monetárias que se pretendiam implementar e originou uma forte queda nas taxas de juro, com 

particular incidência nas de médio e longo prazos. O movimento provocou fortes ajustamentos nas curvas 

das taxas de juro que serviram para avaliação daquele instrumento financeiro. Este acabou por se revelar 

o fator decisivo na apresentação das contas de 2011 uma vez que a sua avaliação provocou o registo de 

um prejuízo de 8,3 milhões de euros.  

A amortização da carteira de crédito seguiu um ritmo ligeiramente superior ao da contratação de novos 

negócios, razão pela qual as necessidades de fundos se reduziram em cerca de 4,2 milhões de euros.  
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A carteira de crédito bruta reduziu cerca de 9,1 milhões de euros, originada pela saída de créditos em 

incumprimento de cerca de 22 milhões de euros. Por outro lado, incorpora a valorização da carteira de 

crédito de taxas de juro fixa, no montante de 3,7 milhões de euros. 

Não houve necessidade de financiamento da actividade da Sucursal da Sociedade na Roménia, uma vez 

que a actividade comercial não existiu. Verificou-se a libertação de meios financeiros correspondentes à 

amortização da carteira de crédito gerida por aquela Sucursal. Os recursos libertados regressaram a 

Portugal. 

O ativo líquido registou um aumento de 1,6%, tendo atingido, no final do ano, o montante de 343 milhões 

de euros. Cerca de 87,0% desse montante corresponde à rubrica de crédito concedido a clientes cujo 

valor ascende a cerca de 298 milhões de euros. A carteira de crédito existente no mercado externo atingiu 

o montante de 0,6 milhões de euros. 

Continuou a manter-se uma política de constituição de provisões adequada ao volume de crédito em 

mora, de acordo com critérios prudenciais conservadores. No final do ano, as provisões constituídas, 

quando comparadas com o montante de crédito vencido com mais de 90 dias, permitiram um rácio de 

cobertura de 100,9% (103,4% em 2010). 

O passivo é constituído, em cerca de 90%, por dívidas de financiamento da actividade, no montante de 

291 milhões de euros. 

Os fundos próprios da Sociedade observaram uma diminuição de 2,7 milhões de euros, resultante do 

registo dos impactos relacionados com o fundo de pensões, com impostos diferidos e com o resultado 

líquido do ano. No final do ano os capitais próprios da Sociedade situavam-se em 19 milhões de euros. 

Considerando o valor ponderado dos activos da Sociedade, bem como os fundos próprios existentes, 

obteve-se um rácio de solvabilidade de 10,1%. 

Os principais indicadores da conta de resultados estão sistematizados no Quadro abaixo. 
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A margem financeira observou uma redução de 16,6%, correspondente a 3.607 mil euros, resultado da 

manutenção da carteira de crédito, da contração das taxas de juro ativas e do aumento das taxas de juro 

passivas. Verifica-se que os juros e rendimentos similares, relativos à atividade corrente, diminuíram em 

2,1 milhões de euros (cerca de 7%), como resultado da variação das taxas de juro ativas da carteira. O 

efeito da redução das taxas de juro ativas resulta da substituição dos créditos mais antigos com condições 

financeiras mais favoráveis, mas com índices de risco muito superiores aos que atualmente se verificam. 

Os juros e encargos similares verificaram um crescimento de 1,6 milhões de euros (cerca de 20%) por 

razões inerentes aos mercados financeiros.  

Os resultados não financeiros foram negativos em 0,8 milhões de euros, que derivam da especialização de 

encargos relacionados com a angariação dos créditos. No ano de 2010 este indicador foi fortemente 

influenciado, cerca de 2,5 milhões de euros, por resultados extraordinários obtidos com o “Clean-up-call” 

da operação de titularização Aqua 2.  

Consequentemente, o produto bancário apresentou uma redução de 21,7%, de 2010 para 2011, 

correspondente a 4,8 milhões de euros, tendo atingido o montante de 17,4 milhões de euros. 

Os encargos de estrutura, correspondentes a 54,0% do produto bancário, registaram um aumento de 

4,4% em relação ao ano de 2010 e incluem os custos de 109 mil euros relativos à sucursal da Sociedade na 

Roménia. O aumento verificado nos encargos de estrutura deve-se a razões de ordem fiscal, relacionadas 

com a passagem para a Segurança Social dos colaboradores que ainda se encontravam no regime previsto 

no acordo coletivo de trabalho dos empregados bancários. 

O montante de provisões constituídas no ano observou, em termos líquidos, uma redução de 88,9%, 

correspondente a cerca de 27,7 milhões euros, quando comparado com o período homólogo. Esta 

redução deveu-se à melhoria muito substancial da qualidade da carteira de crédito.  

Os resultados brutos da atividade corrente foram positivos no montante de 4,6 milhões de euros, 

correspondentes a 26,2% do produto bancário. Corresponde a uma rentabilidade de 1,6% da carteira de 

crédito líquida e de 21,4%, relativamente aos capitais próprios existentes no início do ano. 

O swap contratado para cobertura da carteira de taxas juro fixa gerou um impacto negativo de 8,3 

milhões de euros, facto que determinou os resultados gerados em 2011. 

O cash-flow gerado no período diminuiu 5,2 milhões de euros quando comparado com o obtido no ano de 

2010. Atingiu o montante de 8,4 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 48,2% do produto 

bancário. O cash-flow registado na Sucursal da Roménia foi negativo em 31 mil euros.  

Os resultados antes de impostos, depois da atividade não corrente, ascenderam a 3,7 milhões de euros, 

negativos. O Resultado Bruto obtido em Portugal foi de 3,6 milhões de euros, negativos, enquanto que a 

actividade da sucursal romena também registou um prejuízo, no valor de 94 mil euros. 

Foram registados impostos no montante de 742 mil euros, sendo que, destes, 139 mil euros corresponde 

à contribuição sobre o setor bancário e 85 mil euros à tributação autónoma.  
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Como consequência, o resultado líquido da Sociedade no ano de 2011 foi de 4,5 milhões de euros, 

negativos. 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

No exercício de 2011 a Finicrédito obteve um resultado líquido negativo de 4.477.805,20 euros que, nos 

termos do exposto no art. 294º do Código das Sociedades Comerciais, se propõe seja aplicado na rubrica 

de resultados transitados. 

5. PERSPECTIVAS 

As condições económicas e financeiras que se esperam para o ano 2012 continuam na senda das que 

aconteceram no ano transato. Portugal e alguns países da zona euro vão permanecer em recessão 

económica. Não se perspetivam alterações nas políticas económicas, financeiras, monetárias e 

orçamentais dos países europeus. Por isso, Portugal vai persistir na travessia do caminho da recessão 

económica, com desemprego elevado, sem investimento, com fortes restrições no consumo e aumento 

dos níveis de poupança. 

No que respeita ao mercado automóvel espera-se, pelo menos no primeiro semestre, que sofra uma 

grande contração, especialmente na venda de viaturas novas. Neste mercado, tem-se verificado uma 

deslocação dos consumidores nos segmentos de consumo para bens de menor valor. Os compradores de 

viaturas do segmento médio, deslocaram-se para viaturas utilitárias, de menor consumo, ou semi-novas. 

Os compradores de viaturas utilitárias deslocaram-se para viaturas com 4 ou 5 anos de antiguidade. Os 

volumes transacionados serão manifestamente inferiores aos verificados nos anos anteriores. 

No mercado dos bens de investimento, designadamente dos equipamentos industriais, empresariais e de 

transporte o recuo está a ser ainda mais forte, havendo também alguma deslocação para o segmento de 

usados.  

O plano estratégico implementado até 2011, constituiu-se, como já se referiu, como primordial para 

preparar a empresa para o futuro. Assim, é necessário implementar o novo plano, já delineado, até 2013. 

Em linhas muito gerais: 

- Pretende-se manter a organização focalizada em objectivos claros, com particular destaque nos 

resultados comerciais e no controlo de risco e crédito; 

- A valorização e alinhamento dos recursos humanos deverão ser reforçados para incrementar a eficiência 

interna e a promoção, de forma proactiva, da geração de valor acrescentado em cada contato interno ou 

externo; 

- A organização comercial será revista, no sentido de se reforçar a intervenção, a presença e o serviço 

junto dos nossos parceiros de negócio. Perspetiva-se criar proximidade, relações estáveis de 

continuidade e soluções únicas que conduzam à consolidação e aumento de penetração nas atuais 

parcerias e à conquista de novos pontos de venda; 
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- Pretende-se encontrar novas oportunidades de negócios, através de novas parcerias mas também 

através de novos canais e segmentos de distribuição; 

- O melhoramento da metodologia na criação e na seleção de oportunidades de prospeção e angariação 

de novos clientes e de pontos de venda através da revisão dos procedimentos atualmente utilizados que 

irá conduzir ao aumento da eficiência, sobretudo comercial, e à redução do COS (“cost of Sales”); 

- Considera-se fundamental manter, como estratégicos, todos os segmentos de produtos disponibilizados 

(auto, equipamentos e lar) potenciando-se o crescimento em todos eles; 

- É importante reforçar a formatação e a venda de produtos e serviços que, de forma combinada, 

acrescentem valor na cadeia produtiva; 

- Deve manter-se o esforço no crescimento do segmento empresas, dinamizando a parte de investimento 

produtivo novo ou de substituição; 

- Ir-se-á porfiar a melhoria das ferramentas tecnológicas que permitam incrementar a mobilidade dos 

colaboradores da área comercial, bem como também a proximidade e a autonomia aos parceiros de 

negócios; 

- Considera-se também basilar uma intervenção reforçada, mais direta e direcionada da imagem da 

Finicrédito junto dos nossos parceiros de negócios; 

Em termos táticos, tal desiderato significa que na área comercial se pretende, ainda, desenvolver planos 

de acompanhamento dos promotores comerciais junto dos parceiros de negócio, com formação prática e 

aferição das competências individuais. Desta forma será possível alterar o conceito e trabalho 

desenvolvidos pelo promotor comercial num Gestor de Expetativas e num Criador de Oportunidades junto 

dos nossos parceiros. 

Ir-se-á potenciar a efeméride dos 20 anos da Finicrédito, para consolidar a nossa posição junto de alguns 

parceiros importantes e estratégicos e propiciar que se chegue a outros com dimensão regional ou 

nacional.  

A interligação entre as áreas comerciais e as outras áreas da empresa, especialmente com a de 

recuperação, possibilitará uma melhor coordenação no processo de diminuição do risco. 

As políticas e procedimentos de risco terão de continuar a ser permanentemente acompanhados e 

ajustados em conformidade com as alterações dos mercados e dos índices de estabilidade dos clientes e 

pontos de venda. O negócio aportado pelos pontos de venda continuará a ser escrutinado para 

segmentação da qualidade individual dos parceiros. A revisão dos modelos estatísticos, face à nova 

realidade da empresa, no que concerne ao risco de crédito, terá de ser efetuada. 

Serão estabelecidos o desenvolvimento de conceitos de qualidade e de controlo dos outros riscos, para 

além do risco de crédito, com particular enfoque nos riscos operacional e de compliance.  
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A recuperação de crédito continua a constituir-se uma área vital para o sucesso da empresa, objetivando-

se manter o esforço, a instância e a sistematização capazes de possibilitar uma intervenção e resolução 

céleres dos processos.  

Irão otimizar-se os recursos afetos às carteiras de telecobrança, através de uma melhor segmentação dos 

incumprimentos e respetiva alocação às equipas, para que seja possível aumentar a eficácia. 

De igual forma irá potenciar-se novas metodologias de seleção e alocação das carteiras com entidades 

externas com o objetivo de diminuir os custos diretos de cobrança e a celeridade de resolução. Esta ação 

vai ser acompanhada pela análise e revisão dos procedimentos internos de gestão dos serviços. 

Irão rever-se os processos relacionados com o tratamento administrativo da receção e contabilização dos 

valores, implementar novas regras para análise e decisão de reestruturação dos contratos, alterar 

processos administrativos de emissão de documentos, para que seja possível diminuir o número de 

reclamações dos clientes. 

Na interligação direta com os clientes irão identificar-se necessidades para que seja possível aumentar a 

oferta de produtos e apresentar novas soluções. Coadjuvando esta ação, irão desenvolver-se algumas 

ferramentas de CRM e implementar a automatização do relacionamento com os clientes. 

A nível de organização há necessidade de incrementar a produtividade interna, identificando sinergias e 

melhorias nos processos e tecnologia, revendo-os de forma crítica e construtiva. Identificar as áreas que 

podem ser externalizadas e que conduzam a um aumento de valor na cadeia produtiva. Pretende-se que o 

projeto “Finiexpress” tenha um papel fundamental no aumento da produtividade interna. 

No que respeita à área de subscrição irá proceder-se à reorganização do Call-Center Negócios em função 

da nova organização comercial. Por outro lado, irão desenvolver-se programas de fidelização de parceiros 

de negócios integrando equipas das áreas comercial e de subscrição. 

Irá continuar o trabalho de melhoria e otimização dos processos de subscrição do negócio, com recurso à 

utilização da nova tecnologia disponibilizada. 

Como tem acontecido, torna-se necessário aprofundar a interligação entre as áreas da empresa, 

nomeadamente a comercial, de subscrição e de risco. 

A nível dos recursos humanos será revisitada a organização e composição das equipas comerciais, e 

outras, identificando os perfis individuais de cada colaborador para que sejam convenientemente para 

que melhor se utilizem as capacidades latentes. É, pois, muito importante reforçar a valorização e o 

alinhamento dos recursos humanos. Pretende desenvolver-se programas de formação mais focados, mais 

amplos e completos. Será importante estabelecer um forte compromisso com os colaboradores, 

acompanhando a evolução e os resultados obtidos. A comunicação terá de ser melhorada inter e intra 

áreas.  
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6. ESTRUTURA E PRÁTICAS DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

O capital social da Finicrédito é composto por 30 milhões de acções, com o valor nominal de 1 euro, sendo 

detido integralmente pelo Finibanco Holding, SGPS, SA. Em 29 de Novembro de 2010, o Finibanco Holding 

foi adquirido pelo Montepio Geral Associação Mutualista cujo capital vendeu à Caixa Económica Montepio 

Geral no dia 31 de Março de 2011. 

As acções emitidas não reservam quaisquer cláusulas especiais em matéria dos direitos dos accionistas, 

nem quaisquer restrições ou limitação quanto à sua transmissibilidade ou alienação. 

O Conselho de Administração reúne mensalmente, ou sempre que o seu Presidente o convoque, por sua 

iniciativa ou por solicitação de dois administradores. 

É da competência do Conselho de Administração a condução das seguintes matérias: 

 Definir as políticas gerais da Instituição e aprovar os planos e orçamentos anuais e plurianuais, bem 

como os relatórios trimestrais de execução;  

 Estabelecer a organização interna da Instituição e delegar os poderes ao longo da cadeia hierárquica; 

 Conduzir as atividades da Instituição, praticando todos os actos que a lei ou os estatutos não reservem 

a outros órgãos sociais; 

 Executar as deliberações da Assembleia-Geral; 

 Representar a Instituição em juízo ou fora dele, comprometendo-se em arbitragens, propondo pleitos 

judiciais ou defendendo-se deles, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos 

judiciais;  

 Apresentar à Assembleia-Geral, para apreciação e votação, nas épocas legalmente determinadas, os 

relatórios, balanços e contas dos exercícios sociais; 

 Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou imóveis, incluindo participações em 

outras sociedades e em agrupamentos complementares de empresas, desde que sejam observadas as 

disposições legais em vigor para as instituições financeiras de crédito; 

 Deliberar sobre a emissão de obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida; 

 Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;  

 Constituir mandatários para a prática de determinados atos, definindo a extensão dos respetivos 

mandatos;  

 Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivo de algum Administrador, à sua substituição, por 

cooptação, dentro dos sessenta dias a contar da sua falta, submetendo essa cooptação a ratificação na 

primeira Assembleia-Geral que se realize. 

Quaisquer alterações de estatutos ou de aumento de capital devem ser objeto de proposta do Conselho 

de Administração à Assembleia Geral, que decidirá em conformidade. 
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Não existem acordos entre a Sociedade e os seus Administradores ou os seus Colaboradores que 

estabeleçam quaisquer indemnizações, para além das previstas na legislação em vigor. 

A remuneração dos órgãos sociais da Finicrédito respeita o estatuto remuneratório em vigor para as 

empresas participadas do Grupo Montepio, nos termos do deliberado na Assembleia Geral. 

Os órgãos sociais da Finicrédito têm a seguinte composição: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente  António Moreira Barbosa de Melo  

Vice-
Presidente  

Rui Manuel da Silva Alves 

Secretária  Ana Prado de Castro  

Secretária  
Ana Cristina Marques da Silva Andrade Costa 
Neves 

. . 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Presidente  Álvaro Cordeiro Dâmaso 

Vogal  José Carlos Sequeira Mateus 

Vogal  Manuel de Pinho Baptista  

Vogal  Mário José Gomes Lopes  

Vogal  Pedro Jorge Gouveia Alves 

COMISSÃO EXECUTIVA 

 
Mário José Gomes Lopes (Presidente) 
Manuel de Pinho Baptista  

. . 

FISCAL ÚNICO 

 

KPMG & Associados – SROC, S.A, representada 
por Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC  
n.º 1.081 

. . 

FISCAL ÚNICO SUPLENTE 

 
Sílvia Cristina de Sá Velho Corrêa da Silva 
Gomes 
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Durante o ano de 2011 foram colocados à disposição dos órgãos sociais os seguintes montantes, em 

euros: 

 

7. NOTAS FINAIS 
 

Impõe-se agradecer a todas as entidades que contribuíram para o êxito obtido pela Finicrédito no 

exercício de 2011, e em especial: 

- Aos clientes, pela preferência demonstrada; 

- Aos nossos parceiros comerciais, pela preferência com que nos distinguiram; 

- Às Instituições de Crédito, pelo apoio sempre patenteado, muito particularmente à Caixa 

Económica Montepio Geral; 

- Às entidades de Supervisão Bancária, pelo acompanhamento interessado e isento da actividade 

da Sociedade; 

- Aos Revisores Oficiais de Contas, pelos níveis de exigência e cooperação evidenciados; 

- Ao accionista, pela confiança depositada; 

- Aos colaboradores, pelo empenho e dedicação sempre disponibilizados, na consecução dos 

objectivos definidos. 

Porto, 28 de Fevereiro de 2012 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Órgão Social Nome
Montante 

(euros)
Notas

Presidente da Mesa António Moreira Barbosa de Melo 3.000,00

Administrador - 

Presidente da 

Comissão Executiva

Mário José Gomes Lopes 301.147,58

Administrador 

Executivo
Manuel de Pinho Baptista 154.615,60

        - Revisão Legal das Contas/Auditoria 10.000,00

        - Outros Serviços de Garantia de Fiabilidade 16.250,00

TOTAL 26.250,00

        - Consultoria Fiscal 72.000,00

TOTAL 72.000,00

b) KPMG & Associados – SROC, SA:

Valores  faturados  em 2011, 

relativos  a  serviços  prestados  

em 2010, ou até à  data de 

substi tuição, ocorrida  em  2 

de Agosto de 2011.

Serviços  prestados  após  a  

data de nomeação, ocorrida  

em 2 de Agosto de 2011.

Montantes colocados à disposição dos Órgãos Sociais

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas -  e entidades da mesma rede 

a) Ernst & Young Audit. e Associados, SROC, SA:
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS  
 

Introdução 

1 Examinámos as demonstrações financeiras da Finicrédito – Instituição Financeira de 
Crédito, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011 (que 
evidencia um total de 342.758 milhares de euros e um total de capital próprio de 19.002 
milhares de euros, incluindo um resultado líquido negativo de 4.478 milhares de euros), a 
Demonstração dos resultados, a Demonstração do rendimento integral, a Demonstração 
das alterações nos capitais próprios e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício 
findo naquela data, e os correspondentes Anexos.  

Responsabilidades 

2 É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações 
financeiras, em conformidade com as Normas de Contabilidade Ajustadas, definidas pelo 
Banco de Portugal, que têm como base a aplicação das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro tal como adoptadas pela União Europeia, com excepção das matérias definidas 
nos nºs 2º e 3º do Aviso nº 1/2005 e no nº 2º do Aviso nº 4/2005 do Banco de Portugal 
("NCA's"), que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da 
Sociedade, o resultado das suas operações, o rendimento integral as alterações nos 
capitais próprios e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios 
contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.  

3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 
baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 

Âmbito 

4 O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as 
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais 
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de 
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

 a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações 
constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 
juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua 
preparação; 

 a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua 
divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

 a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e, 

 a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das 
demonstrações financeiras. 
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5 O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira 
constante do Relatório de gestão com as demonstrações financeiras.  

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da 
nossa opinião. 

Opinião  

7 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 
financeira da Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. em 31 de Dezembro 
de 2011, o resultado das suas operações, o rendimento integral, os fluxos de caixa e as 
alterações nos capitais próprios no exercício findo naquela data, em conformidade com as 
NCA’s, conforme definidas pelo Banco de Portugal. 

Ênfase 

8 Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção que os valores 
das demonstrações financeiras, referentes ao período findo em 31 de Dezembro de 2010, 
são apresentados apenas para fins comparativos. As referidas demonstrações financeiras 
foram auditadas por outra Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que emitiu a 
Certificação Legal das Contas sem reservas e com uma ênfase em 25 de Março de 2011. 
A nossa nomeação como revisores ocorreu em 2 de Agosto de 2011 para efectuarmos a 
revisão legal das contas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011. 
Consequentemente, efectuámos os procedimentos de auditoria aos saldos de balanço em 1 
de Janeiro de 2011, que considerámos adequados atendendo às circunstâncias. 

Relato sobre outros requisitos legais 

9 É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante 
com as demonstrações financeiras do exercício. 

 

Lisboa, 21 de Março de 2012 

 
 
 
 
  
KPMG & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189) 
representada por 
Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC n.º 1081) 
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(Valores expressos em milhares de Euros)

Notas 2011 2010

Reexpresso

Juros e rendimentos similares 3 30.233 30.705 
Juros e encargos similares 3 15.406 11.759 

Margem financeira 14.827 18.946 

Rendimentos de serviços e comissões 4 - 548 
Encargos com serviços e comissões 4 (2.627) (2.883)
Resultados de activos e passivos ao justo 
   valor através de resultados 5 (6.734) 33 
Resultados de reavaliação cambial 6 (37) (61)
Outros resultados de exploração 7 6.627 7.851 

Total de proveitos operacionais 12.056 24.434 

Custos com pessoal 8 6.150 5.892 
Gastos gerais administrativos 9 5.476 4.806 
Depreciações e amortizações 10 859 526 

Total de custos operacionais 12.485 11.224 

Imparidade do crédito 11 3.498 30.729 
Outras provisões 12 (52) 397 

Resultado operacional (3.875) (17.916)

Impostos
Correntes 21 85 49 
Diferidos 21 518 (4.382)

Resultado líquido do exercício (4.478) (13.583)

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Demonstração dos Resultados
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras



(Valores expressos em milhares de Euros)

2010 1 Jan 2010

Notas
Activo
 Bruto

Amortizações 
e Provisões

Activo 
Líquido

Activo 
Líquido 

Reexpresso

Activo 
Líquido 

Reexpresso

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 13 3 3 1 1 
Disponibilidades em outras instituições de crédito 14 180 180 70 51 
Activos financeiros disponíveis para venda 15 6.210 6.210 6.210 6.210 
Aplicações em instituições de crédito 16 - 28 229 
Crédito a clientes 17 343.588 45.483 298.105 292.699 276.633 
Activos não correntes detidos para venda 18 178 178 215 364 
Outros activos tangíveis 19 6.752 2.449 4.303 2.047 616 
Activos intangíveis 20 2.640 2.131 509 730 840 
Activos por impostos diferidos 21 4.968 4.968 5.576 1.551 
Outros activos 22 28.302 28.302 29.769 33.362 

Total do Activo 392 821 50 063  342 758  337 345 319 857

Notas 2011 2010 1 Jan 2010
Reexpresso Reexpresso

Passivo

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 23 17.895 17.938 17.992 
Recursos de outras instituições de crédito 24 272.865 277.016 245.642 
Derivados de cobertura 25 10.437 - - 
Provisões 26 4.775 4.827 4.431 
Outros passivos 27 17.784 15.878 16.413 

Total do Passivo  323 756  315 659  284 478

Situação Líquida

Capital 28 30.000 30.000 30.000 
Prémios de emissão 29 1.498 1.498 1.498 
Outras reservas e resultados transitados 29 (8.018) 3.771 3.181 
Resultado líquido do exercício ( 4 478) ( 13 583) 700 

Total da Situação Líquida  19 002  21 686  35 379
342 758 337 345  319 857

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Balanço em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 e 1 de Janeiro de 2010

2011

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras



(Valores expressos em milhares de Euros)

2011 2010 

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Juros e comissões recebidos 30.534 34.194 
Juros e comissões pagos 17.186 15.297 
Despesas com pessoal 6.725 5.915 
Outros pagamentos por gastos administrativos 5.680 853 
Outros pagamentos por custos de exploração (3.261) 12.090 
Recuperação de crédito e juros vencidos 3.743 1.062 
Outros recebimentos 8.285 9.011 
Pagamento de impostos 85 49 

16.147 10.063 

(Aumentos) / diminuições de activos operacionais
Aplicações em instituições de crédito 28 201 
Activos não correntes detidos para venda 37 149 
Crédito sobre clientes (9.055) (39.301)

(8.990) (38.951)
(Aumentos) / diminuições de passivos operacionais

Recursos para outras insituições de crédito (4.151) 31.373 
Recursos de clientes ou outros empréstimos - (20)

(4.151) 31.353 

3.006 2.465 

Fluxos de caixa de actividades de investimento

Aquisições de activos intangíveis (102) (145)
Aquisições de outros activos tangíveis (2.928) (1.737)
Alienação de imobilizações 136 36 

(2.894) (1.846)

Fluxos de caixa de actividades de financiamento

Dividendos pagos - (600)

- (600)

Variação líquida em caixa e equivalentes 112 19 

Caixa e equivalentes no início do exercício 71 52 

Caixa (nota 12) 1 1 
Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 13) 70 51 

Caixa e equivalentes no fim do exercício 183 71 

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras



(Valores expressos em milhares de Euros)

Total da
situação Prémios Reserva Reserva Outras Resultados Resultados
líquida Capital de emissão legal estatutária reservas transitados acumulados

Saldos em 31 de Dezembro de 2009 34.830 30.000 1.498 1.222 147 580 683 700 

Alteração da política de reconhecimento 
   de desvios actuariais (nota 40) 549 - - - - - 549 - 

Saldo em 1 de Janeiro de 2010 35.379 30.000 1.498 1.222 147 580 1.232 700 

Outros movimentos registados directamente
   na situação líquida:

Impacto dos diferimentos da aplicação 
   da IAS 19 de acordo com as NCA's (219) - - - - - (219) - 

Perdas actuariais no exercício (nota 40) 709 - - - - - 709 - 

Resultado do exercício (13.583) - - - - - - (13.583)

Total de ganhos e perdas reconhecidos
   no exercício (13.093) - - - - - 490 (13.583)

Distribuição de resultados (nota 32) (600) - - - - - (600) - 

Constituição de reservas

   Reserva legal - - - 70 - - - (70)

   Aplicação de resultados - - - - - - 630 (630)

Saldos em 31 de Dezembro de 2010 21.686 30.000 1.498 1.292 147 580 1.752 (13.583)

Outros movimentos registados directamente
   na situação líquida:

Impacto dos diferimentos da aplicação 
   da IAS 19 de acordo com as NCA's (182) - - - - - (182) - 

Perdas actuariais no exercício 1.976 - - - - - 1.976 - 

Resultado do exercício (4.478) - - - - - - (4.478)

Total de ganhos e perdas reconhecidos
   no exercício (2.684) - - - - - 1.794 (4.478)

Constituição de reservas

   Aplicação de resultados - (13.583) 13.583 

Saldos em 31 de Dezembro de 2011 19.002 30.000 1.498 1.292 147 580 (10.037) (4.478)

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Mapa de alterações na Situação Líquida
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras



(Valores expressos em milhares de Euros)

Nota 2011 2010 
Reexpresso

Outro rendimento integral do exercício:

(182) (219)

Perdas actuariais do exercício 34 1.976 709 

Total de outro rendimento integral do exercício depois de impostos 1.794 490 

Resultado líquido do exercício (4.478) (13.583)

Total de rendimento integral do exercício (2.684) (13.093)

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Demonstração do Rendimento Integral
para os anos findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Impacto dos diferimentos da aplicação 
   da IAS 19 de acordo com as NCA's

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras
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Notas às Demonstrações Financeiras 
31 de Dezembro de 2011 

 
 

1 Políticas Contabilísticas 

a) Bases de apresentação 

A Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (adiante designada por “Finicrédito” ou 
“Sociedade”) foi constituída em 1 de Junho de 1992 com a denominação social de Finindústria 
Comercial – Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, S.A.. Em 29 de Junho de 1993 
alterou a sua denominação social para Finicrédito – SFAC, S.A. e, em 11 de Dezembro de 2003, 
para Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A., designação que ainda hoje mantém. 

Em 7 de Dezembro de 2005, incorporou por fusão a Leasecar – Comércio e Aluguer de Veículos e 
Equipamentos, S.A. com efeitos contabilísticos reportados a 1 de Janeiro de 2005.  

Em 2007, foi constituída a sucursal da Roménia, com designação “Finicrédito IFIC SA Portugalia 
Sucursala Romania”, que iniciou a actividade comercial em Fevereiro de 2008.  

A Sociedade é detida de forma directa pelo Finibanco-Holding, S.G.P.S., S.A e, indirecta pela 
Caixa Económica Montepio Geral, consolidando com esta última pelo método integral. Os 
principais saldos e transacções com empresas do Grupo são detalhados na nota 34, em conjunto 
com as divulgações relativas às partes relacionadas. 

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 19 de Julho de 2002, na sua transposição para a legislação portuguesa através do 
Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro e do Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2005, as 
demonstrações financeiras da Finicrédito são preparadas de acordo com as Normas de 
Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de Portugal que têm como base a aplicação das 
Normas Internacionais de Relato Financeiro ('IFRS') em vigor e adoptadas pela União Europeia 
(UE), com excepção das matérias definidas nos n.º 2º e 3º do Aviso n.º 1/2005 e n.º 2 do Aviso n.º 
4/2005 do Banco de Portugal ('NCA's'). As NCA's incluem as normas emitidas pelo International 
Accounting Standards Board ('IASB') bem como as interpretações emitidas pelo International 
Financial Reporting Interpretations Committee ('IFRIC') e pelos respectivos órgãos antecessores 
com excepção dos aspectos já referidos definidos nos Avisos n.º 1/2005 e n.º 4/2005 do Banco de 
Portugal: i) valorimetria e provisionamento do crédito concedido, relativamente ao qual se 
manterá o actual regime, ii) benefícios aos empregados, através do estabelecimento de um período 
para diferimento do impacto contabilístico decorrente da transição para os critérios da IAS 19 e 
iii) restrição de aplicação de algumas opções previstas nas IAS/IFRS. As demonstrações 
financeiras agora apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Finicrédito 
em 8 de Março de 2012. As demonstrações financeiras são apresentadas em Euros arredondadas 
ao milhar mais próximo. 

Todas as referências deste documento a quaisquer normativos reportam sempre à respectiva 
versão vigente. 
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A Finicrédito adoptou as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória para exercícios que se 
iniciaram a 1 de Janeiro de 2011. 

As demonstrações financeiras da Finicrédito para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 
foram preparadas para efeitos de reconhecimento e mensuração em conformidade com as NCA's 
emitidas pelo Banco de Portugal e em vigor nessa data. 

No decurso do exercício de 2011, de acordo com uma das opções permitidas pelo IAS 19 
Benefícios dos empregados, a Finicrédito efectuou uma alteração da política contabilística 
passando a reconhecer os desvios actuariais do exercício por contrapartida de reservas. De acordo 
com a IAS 8, esta alteração da política contabilística é apresenta para efeitos comparativos a partir 
de 1 de Janeiro de 2010, reconhecendo nessa data a totalidade dos desvios actuariais diferidos 
apurados até essa data em capitais próprios. Assim, conforme referido na nota 29 a rubrica 
Reservas e Resultados acumulados inclui, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010, uma reexpressão 
resultante da referida alteração da política contabilística. 

Anteriormente, a Finicrédito procedia ao diferimento dos desvios actuariais determinados de 
acordo com o método do corredor. De acordo com o método do corredor, os ganhos e perdas 
actuariais não reconhecidos que excedam 10% do maior entre o valor actual das obrigações 
definidas e o justo valor dos activos do Fundo são registados por contrapartida de resultados pelo 
período correspondente à vida útil remanescente estimada dos colaboradores no activo. 

Em 2011, a Finicrédito adoptou a IFRS 7 - Instrumentos financeiros: Divulgações – 
Transferências de activos financeiros e o "Annual Improvement Project" emitido em Maio de 
2010. Estas normas, de aplicação obrigatória com referência a 1 de Janeiro de 2011, tiveram 
impacto ao nível da divulgação de informação adicional sobre os activos e passivos da Finicrédito. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, 
modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros derivados, activos 
financeiros e passivos financeiros reconhecidos ao justo valor através de resultados e activos 
financeiros disponíveis para venda, excepto aqueles para os quais o justo valor não está 
disponível. Os activos financeiros e passivos financeiros que se encontram cobertos no âmbito da 
contabilidade de cobertura são apresentados ao justo valor relativamente ao risco coberto, quando 
aplicável. Os outros activos financeiros e passivos financeiros e activos e passivos não financeiros 
são registados ao custo amortizado ou custo histórico. Os activos não correntes detidos para venda 
e grupos detidos para venda ('disposal groups') são registados ao menor do seu valor contabilístico 
ou justo valor deduzido dos respectivos custos de venda. O passivo sobre obrigações de benefícios 
definidos é reconhecido ao valor presente dessa obrigação líquido dos activos do fundo. 

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente em todos 
os exercícios das demonstrações financeiras agora apresentadas. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCA's requer que o Conselho de 
Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das 
políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e 
pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados 
razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores 
dos activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais 
podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice de julgamento ou 
complexidade ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos são 
apresentados na nota 1 u).  
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b) Crédito a clientes 

A rubrica crédito a clientes inclui os empréstimos originados pela Finicrédito para os quais não 
existe uma intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efectuado na data em que os 
fundos são disponibilizados aos clientes. 

O desreconhecimento destes activos no balanço ocorre nas seguintes situações: (i) os direitos 
contratuais da Finicrédito expiram; ou (ii) a Finicrédito transferiu substancialmente todos os riscos 
e benefícios associados. 

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor, acrescido dos custos de 
transacção, e é subsequentemente valorizado ao custo amortizado, com base no método da taxa de 
juro efectiva, sendo apresentado em balanço deduzido de perdas por imparidade. 

Imparidade 

Conforme referido na política contabilística 1 a), a Finicrédito aplica nas suas contas individuais 
as NCA's pelo que, de acordo com o definido nos n.º 2 e 3 do Aviso n.º 1/2005 do Banco de 
Portugal, a valorimetria e provisionamento do crédito concedido mantém o regime definido pelas 
regras do Banco de Portugal aplicado pela Finicrédito nos exercícios anteriores, como segue: 

Provisão específica para crédito concedido 

A provisão específica para crédito concedido é baseada na avaliação dos créditos vencidos, 
incluindo os créditos vincendos associados, e créditos objecto de acordos de reestruturação, 
destinando-se a cobrir créditos de risco específico, sendo apresentada como dedução ao crédito 
concedido. A avaliação desta provisão é efectuada periodicamente pela Finicrédito tomando em 
consideração a existência de garantias reais, o período de incumprimento e a actual situação 
financeira do cliente. 

A provisão específica assim calculada assegura o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo 
Banco de Portugal através dos Avisos n.º 3/95 de 30 de Junho, n.º 7/00 de 27 de Outubro e  
n.º 8/03 de 30 de Janeiro. 

Provisão para riscos gerais de crédito 

Esta provisão destina-se a cobrir riscos potenciais existentes em qualquer carteira de crédito 
concedido, incluindo os créditos por assinatura, mas que não foram identificados como de risco 
específico, encontrando-se registada no passivo. 

A provisão para riscos gerais de crédito é constituída de acordo com o disposto no Aviso n.º 3/95 
de 30 de Junho, Aviso n.º 2/99 de 15 de Janeiro e Aviso n.º 8/03 de 30 de Janeiro, do Banco de 
Portugal. 

Provisão para risco-país 

A provisão para risco-país é constituída de acordo com o disposto no Aviso n.º 3/95 de 30 de 
Junho do Banco de Portugal, sendo calculada segundo as directrizes da Instrução n.º 94/96, de 17 
de Junho, do Boletim de Normas e Instruções do Banco de Portugal, incluindo as alterações, de 
Outubro de 1998, ao disposto no número 2.4 da referida Instrução. 
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Anulação contabilística de créditos ('write-offs') 

Em conformidade com a Carta Circular n.º 15/2009 do Banco de Portugal, a anulação 
contabilística dos créditos é efectuada quando não existem perspectivas realistas de recuperação 
dos créditos, numa perspectiva económica, e para créditos colateralizados, quando os fundos 
provenientes da realização dos colaterais já foram recebidos, pela utilização de perdas de 
imparidade quando estas correspondem a 100% do valor dos créditos considerados como não 
recuperáveis. 

c) Instrumentos financeiros 

(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

1) Activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados 

1 a) Activos financeiros detidos para negociação 

Os activos e passivos financeiros adquiridos ou emitidos com o objectivo de venda ou recompra 
no curto prazo, nomeadamente acções ou unidades de participação, ou que façam parte de uma 
carteira de instrumentos financeiros identificados e para os quais exista evidência de um padrão 
recente de tomada de lucros no curto prazo ou que se enquadrem na definição de derivado 
(excepto no caso de um derivado classificado como de cobertura), são classificados como de 
negociação. Os dividendos associados a acções destas carteiras são registados em Resultados em 
activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados. 

Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos em margem financeira. 

Os derivados de negociação com um justo valor positivo são incluídos na rubrica activos 
financeiros detidos para negociação, sendo os derivados de negociação com justo valor negativo 
incluídos na rubrica passivos financeiros detidos para negociação. 

2) Activos financeiros disponíveis para venda 

Os activos financeiros disponíveis para venda detidos com o objectivo de serem mantidos pela 
Finicrédito, nomeadamente obrigações, títulos do tesouro ou acções, são classificados como 
disponíveis para venda, excepto se forem classificados numa outra categoria de activos 
financeiros. Os activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos inicialmente ao justo 
valor, incluindo os custos ou proveitos associados às transacções. Os activos financeiros 
disponíveis para venda são posteriormente mensurados ao seu justo valor. As alterações no justo 
valor são registadas por contrapartida de reservas de justo valor até ao momento em que são 
vendidos ou até ao reconhecimento de perdas de imparidade, caso em que passam a ser 
reconhecidos em resultados. Na alienação dos activos financeiros disponíveis para venda, os 
ganhos ou perdas acumulados reconhecidos em reservas de justo valor são reconhecidos na 
rubrica "Resultados de activos financeiros disponíveis para venda" da demonstração de resultados. 
Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva em 
margem financeira, incluindo um prémio ou desconto, quando aplicável. Os dividendos são 
reconhecidos em resultados quando for atribuído o direito ao recebimento. 

(ii) Transferências entre categorias 

A Finicrédito apenas procede à transferência de activos financeiros não derivados com 
pagamentos fixados ou determináveis e maturidades definidas, da categoria de activos financeiras 
disponíveis para venda para a categoria de activos financeiros detidos até à maturidade, desde que 
tenha a intenção e a capacidade de manter estes activos financeiros até à sua maturidade. 
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Estas transferências são efectuadas com base no justo valor dos activos transferidos, determinado 
na data da transferência. A diferença entre este justo valor e o respectivo valor nominal é 
reconhecida em resultados até à maturidade do activo, com base no método da taxa efectiva. A 
reserva de justo valor existente na data da transferência é também reconhecida em resultados com 
base no método da taxa efectiva. 

As transferências para a (i) categoria de activos financeiros detidos até à maturidade só podem ser 
efectuadas desde que exista a intenção e a capacidade de manter estes activos financeiros até à sua 
maturidade e para a (ii) categoria de crédito a clientes desde que exista a intenção e a capacidade 
de manter estes activos financeiros num futuro previsível e os mesmos não sejam transaccionáveis 
num mercado activo. 

Não foram efectuadas transferências entre carteiras no exercício de 2010 e de 2011. 

(iii) Imparidade 

Em cada data de balanço é efectuada uma avaliação da existência de evidência objectiva de 
imparidade, nomeadamente de um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados de um 
activo financeiro ou grupo de activos financeiros que possa ser medido de forma fiável ou com 
base numa queda acentuada ou prolongada do justo valor do activo financeiro, abaixo do custo de 
aquisição. 

Se for identificada imparidade num activo financeiro disponível para venda, a perda acumulada 
(mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor, excluindo perdas de 
imparidade anteriormente reconhecidas por contrapartida de resultados) é transferida de reservas 
de justo valor e reconhecida em resultados. Caso, num período subsequente, o justo valor dos 
instrumentos de dívida classificados como activos financeiros disponíveis para venda aumente e 
esse aumento possa ser objectivamente associado a um evento ocorrido após o reconhecimento da 
perda por imparidade em resultados, a perda por imparidade é revertida por contrapartida de 
resultados. A reversão das perdas de imparidade reconhecidas em instrumentos de capital 
classificados como activos financeiros disponíveis para venda é registada por contrapartida de 
reservas de justo valor quando se revertem. 

d) Contabilidade de cobertura 

(i) Contabilidade de cobertura 

A Finicrédito designa derivados e outros instrumentos financeiros para cobertura do risco de taxa 
de juro e risco cambial resultantes de actividades de financiamento e de investimento. Os 
derivados que não se qualificam para contabilidade de cobertura são registados como de 
negociação. 

Os derivados de cobertura são registados ao justo valor e os ganhos ou perdas resultantes da 
reavaliação são reconhecidos de acordo com o modelo de contabilidade de cobertura adoptado 
pela Finicrédito. Uma relação de cobertura existe quando: 

 à data de início da relação existe documentação formal da cobertura; 

 se espera que a cobertura seja altamente efectiva; 

 a efectividade da cobertura pode ser fiavelmente mensurada; 

 a cobertura é avaliada numa base contínua e efectivamente determinada como sendo 
altamente efectiva ao longo do período de relato financeiro; e 
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 em relação à cobertura de uma transacção prevista, esta é altamente provável e apresenta uma 
exposição a variações nos fluxos de caixa que poderia em última análise afectar os resultados. 

Quando um instrumento financeiro derivado é utilizado para cobrir variações cambiais de 
elementos monetários activos ou passivos, não é aplicado qualquer modelo de contabilidade de 
cobertura. Qualquer ganho ou perda associado ao derivado é reconhecido em resultados do 
exercício, assim como as variações do risco cambial dos elementos monetários subjacentes. 

(ii) Cobertura de justo valor 

As variações do justo valor dos derivados que sejam designados e que se qualifiquem como de 
cobertura de justo valor são registadas por contrapartida de resultados, em conjunto com as 
variações de justo valor do activo, passivo ou grupo de activos e passivos a cobrir no que diz 
respeito ao risco coberto. Se a relação de cobertura deixa de cumprir com os requisitos da 
contabilidade de cobertura, os ganhos ou perdas acumulados pelas variações do risco de taxa de 
juro associado ao item de cobertura até à data da descontinuação da cobertura são amortizados por 
resultados pelo período remanescente do item coberto. 

(iii) Cobertura de fluxos de caixa 

As variações de justo valor dos derivados, que se qualificam para coberturas de fluxos de caixa, 
são reconhecidas em capitais próprios - reservas de fluxos de caixa na parte efectiva das relações 
de cobertura. As variações de justo valor da parcela inefectiva das relações de cobertura são 
reconhecidas por contrapartida de resultados, no momento em que ocorrem. 

Os valores acumulados em capitais próprios são reclassificados para resultados do exercício nos 
períodos em que o item coberto afecta resultados. 

No caso de uma cobertura da variabilidade dos fluxos de caixa, quando o instrumento de cobertura 
expira ou é alienado, ou quando a relação de cobertura deixa de cumprir os requisitos de 
contabilidade de cobertura, ou a relação de cobertura é revogada, a relação de cobertura é 
descontinuada prospectivamente.  

Desta forma, as variações de justo valor do derivado acumuladas em capitais próprios até à data da 
descontinuação da cobertura podem ser: 

 Diferidas pelo prazo remanescente do instrumento coberto; ou 

 Reconhecidas de imediato em resultados do exercício, no caso de o instrumento coberto se ter 
extinguido.  

No caso da descontinuação de uma relação de cobertura de uma transacção futura, as variações de 
justo valor do derivado registadas em capitais próprios mantêm-se aí reconhecidas até que a 
transacção futura seja reconhecida em resultados. Quando já não é expectável que a transacção 
ocorra, os ganhos ou perdas acumulados registados por contrapartida de capitais próprios são 
reconhecidos imediatamente em resultados. 
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(iv) Efectividade de cobertura 

Para que uma relação de cobertura seja classificada como tal de acordo com a IAS 39, deve ser 
demonstrada a sua efectividade. Assim, a Finicrédito executa testes prospectivos na data de início 
da relação de cobertura, quando aplicável, e testes retrospectivos de modo a demonstrar em cada 
data de balanço a efectividade das relações de cobertura, mostrando que as alterações no justo 
valor do instrumento de cobertura são cobertas por alterações no item coberto no que diz respeito 
ao risco coberto. Qualquer inefectividade apurada é reconhecida em resultados no momento em 
que ocorre. 

e) Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros 

Em Outubro de 2008, o IASB emitiu a revisão da norma IAS 39 - Reclassificação de instrumentos 
financeiros ("Amendements to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and 
IFRS 7: Financial Instruments Disclosures"). Esta alteração veio permitir que uma entidade 
transfira instrumentos financeiros de Activos financeiros ao justo valor através de resultados - 
negociação para as carteiras de Activos financeiros disponíveis para venda, Crédito a clientes - 
Crédito titulado ou para Activos financeiros detidos até à maturidade ("Held-to-maturity"), desde 
que sejam verificados os requisitos enunciados na norma para o efeito, nomeadamente: 

 Se um activo financeiro, na data da reclassificação, apresentar características de um 
instrumento de dívida para o qual não exista mercado activo; ou 

 Quando se verificar algum evento que é não usual e altamente improvável que volte a ocorrer 
no curto prazo, isto é, esse evento puder ser considerado uma circunstância rara. 

Em 2011 e 2010, a Finicrédito não procedeu a quaisquer reclassificações entre categorias de 
instrumentos financeiros. 

As transferências de activos financeiros reconhecidas na categoria de Activos financeiros 
disponíveis para venda para as categorias de Crédito a clientes - Crédito titulado e Activos 
financeiros detidos até à maturidade são permitidas. 

São proibidas as transferências de e para outros activos e passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados ("Fair Value Option"). 

f) Desreconhecimento 

A Finicrédito desreconhece activos financeiros quando expiram todos os direitos aos fluxos de 
caixa futuros. Numa transferência de activos, o desreconhecimento apenas pode ocorrer quando 
substancialmente todos os riscos e benefícios dos activos financeiros foram transferidos ou a 
Finicrédito não mantém controlo dos mesmos. 

A avaliação da existência de controlo é efectuada com base nos critérios definidos pela SIC 12, 
analisados como segue: 

 Os SPE estão, em substância, a ser conduzidas a favor da Finicrédito, de acordo com as suas 
necessidades específicas de negócio, de forma a que a Finicrédito obtenha benefícios do 
funcionamento do SPE;  

 A Finicrédito tem os poderes de tomada de decisão para obter a maioria dos benefícios das 
actividades do SPE, ou, ao estabelecer mecanismos de "auto-pilot", a entidade delegou estes 
poderes de tomada de decisão;  
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 A Finicrédito tem direitos para obter a maioria dos benefícios do SPE, estando 
consequentemente exposto aos riscos inerentes às actividades do SPE;  

 A Finicrédito retém a maioria dos riscos residuais ou de propriedade relativos ao SPE ou aos 
seus activos, com vista à obtenção de benefícios da sua actividade.  

 A Finicrédito procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando estes são 
cancelados ou extintos.  

g) Transacções em moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da 
transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos 
para euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta 
conversão são reconhecidas em resultados.  

Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda 
estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio à data da transacção. Activos e passivos não 
monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de 
câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado. As diferenças cambiais resultantes 
são reconhecidas em resultados, excepto no que diz respeito às diferenças relacionadas com 
acções classificadas como activos financeiros disponíveis para venda, as quais são registadas em 
reservas. 

h) Activos não correntes detidos para venda e operações em descontinuação 

Os activos não correntes, grupos de activos não correntes detidos para venda (grupos de activos 
em conjunto com os respectivos passivos, que incluem pelo menos um activo não corrente) e 
operações em descontinuação são classificados como detidos para venda quando existe a intenção 
de alienar os referidos activos e passivos e os activos ou grupos de activos estão disponíveis para 
venda imediata e a sua venda é muito provável. 

A Finicrédito também classifica como activos não correntes detidos para venda os activos não 
correntes ou grupos de activos adquiridos apenas com o objectivo de venda posterior, que estão 
disponíveis para venda imediata e cuja venda é muito provável. 

Imediatamente antes da sua classificação como activos não correntes detidos para venda, a 
mensuração de todos os activos não correntes e todos os activos e passivos incluídos num grupo 
de activos para venda é efectuada de acordo com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassificação, 
estes activos ou grupos de activos são mensurados ao menor entre o seu custo e o seu justo valor 
deduzido dos custos de venda. 

As operações em descontinuação e as subsidiárias adquiridas exclusivamente com o objectivo de 
venda no curto prazo são consolidadas até ao momento da sua venda. 

A Finicrédito classifica igualmente em activos não correntes detidos para venda os bens móveis 
detidos por recuperação de crédito ou pelo não exercício da opção de compra, que se encontram 
valorizados ao justo valor. 

O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este determinado com base no preço 
expectável de venda obtido através de avaliações periódicas efectuadas pela Finicrédito. 
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A mensuração subsequente destes activos é efectuada ao menor do seu valor contabilístico e o 
correspondente justo valor, líquido de despesas, não sendo sujeitos a amortização. Caso existam 
perdas não realizadas, estas são registadas como perdas de imparidade por contrapartida de 
resultados do exercício. 

i) Locação operacional e financeira 

A Finicrédito classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações 
operacionais, em função da sua substância e não da sua forma legal cumprindo os critérios 
definidos na IAS 17 – Locações. São classificadas como locações financeiras as operações em que 
os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são transferidas para o locatário. Todas 
as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais. 

Locações operacionais 

- Como locatário 

Os pagamentos efectuados pela Finicrédito à luz dos contratos de locação operacional são 
registados em custos nos exercícios a que dizem respeito. 

- Como locador 

Os activos detidos sob locação operacional são registados no balanço de acordo com a natureza 
do activo. 

Os proveitos decorrentes das rendas facturadas aos clientes de locação operacional são 
reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática ao longo do período de 
duração do contrato. 

Os custos, incluindo a depreciação, incorridos na obtenção do proveito de locação são 
reconhecidos numa base sistemática ao longo do período de duração do contrato na 
demonstração dos resultados. Os custos directos iniciais incorridos pelos locadores ao negociar e 
aceitar uma locação operacional devem ser adicionados à quantia escriturada do activo locado e 
reconhecidos como um gasto durante o prazo da locação na mesma base do proveito da locação. 

A política de depreciação para activos locados depreciáveis é consistente com a política de 
depreciação normal do locador para activos semelhantes, conforme política contabilística 1 m). 

A Finicrédito procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que 
o valor contabilístico excede o valor realizável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em 
resultados. 

Locação financeira 

- Como locatário 

Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início, no activo e no passivo, 
pelo custo de aquisição da propriedade locada, que é equivalente ao valor actual das rendas de 
locação vincendas. As rendas são constituídas (i) pelo encargo financeiro que é debitado em 
resultados e (ii) pela amortização financeira do capital que é deduzida ao passivo. Os encargos 
financeiros são reconhecidos como custos ao longo do período da locação, a fim de produzirem 
uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo em cada período. 
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- Como locador 

Os contratos de locação financeira são registados no balanço como créditos concedidos pelo 
valor equivalente ao investimento líquido realizado nos bens locados. 

Os juros incluídos nas rendas debitadas aos clientes são registados como proveitos enquanto que 
as amortizações de capital também incluídas nas rendas são deduzidas ao valor do crédito 
concedido a clientes. O reconhecimento dos juros reflecte uma taxa de retorno periódica 
constante sobre o investimento líquido remanescente do locador. 

j) Reconhecimento de juros 

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao 
custo amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos 
similares (margem financeira), pelo método da taxa de juro efectiva. Os juros à taxa efectiva de 
activos financeiros disponíveis para venda também são reconhecidos em margem financeira assim 
como dos activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros 
estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um 
período mais curto) para o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro. 

Para a determinação da taxa de juro efectiva, a Finicrédito procede à estimativa dos fluxos de 
caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo 
opções de pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo 
inclui as comissões pagas ou recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro 
efectiva, custos de transacção e todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a 
transacção, excepto para activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os quais foram 
reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base 
na taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por 
imparidade. 

Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido são 
considerados os seguintes aspectos: 

 Os juros de créditos vencidos com garantias reais até que seja atingido o limite de cobertura 
prudentemente avaliado são registados por contrapartida de resultados de acordo com a IAS 
18 no pressuposto de que existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e 

 Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido há mais de 90 dias que não 
esteja coberto por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando 
recebidos por se considerar, no âmbito da IAS 18, que a sua recuperação é remota.  

Para os instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles que forem classificados como 
instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro, a componente de juro não é autonomizada das 
alterações no seu justo valor, sendo classificada como Resultados de operações de negociação e 
cobertura.  
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k) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões 

Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os seguintes 
critérios: 

 quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em 
resultados é efectuado no período a que respeitam;  

 quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado quando o 
referido serviço está concluído.  

Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento financeiro, os 
proveitos resultantes de serviços e comissões são registados na margem financeira. 

l) Resultados de operações financeiras (Resultados em operações de negociação 
e de cobertura e Resultados de activos financeiros disponíveis para venda) 

O Resultado de operações financeiras reflecte os ganhos e perdas dos activos e passivos 
financeiros ao justo valor através de resultados, isto é, variações de justo valor e juros de 
derivados de negociação e de derivados embutidos, assim como os dividendos recebidos 
associados a estas carteiras. Inclui igualmente, mais ou menos-valias das alienações de activos 
financeiros disponíveis para venda. As variações de justo valor dos derivados afitos a carteiras de 
cobertura e dos itens cobertos, quando aplicável a cobertura de justo valor, também aqui são 
reconhecidas. 

m) Outros activos tangíveis 

Os outros activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Os custos subsequentes são 
reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios 
económicos futuros para a Finicrédito. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas 
como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios. 

A Finicrédito procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o 
valor contabilístico excede o maior entre o valor de uso e o justo valor deduzido dos custos de 
venda, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com os seguintes 
períodos de vida útil esperada: 

  Número de anos 
 

 Equipamento:  

 - Tranporte 4 

 - Mobiliário e material 8 a 10 

 - Equipamento informático 3 a 5 

 Outros activos tangíveis 5 a 10 
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Sempre que exista uma indicação de que um activo fixo tangível possa ter imparidade, é efectuada 
uma estimativa do seu valor recuperável, devendo ser reconhecida uma perda por imparidade 
sempre que o valor líquido desse activo exceda o valor recuperável. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido de 
custos de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de 
caixa estimados futuros que se espera vir a obter com o uso continuado do activo e da sua 
alienação no final da vida útil. 

As perdas por imparidade de activos fixos tangíveis são reconhecidas em resultados do exercício. 

n) Activos intangíveis 

Software 

Os custos incorridos com a aquisição, produção e desenvolvimento de software são capitalizados, 
assim como as despesas adicionais suportadas pela Finicrédito necessárias à sua implementação. 
Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada destes activos, a qual 
se situa normalmente nos 3 anos. 

Os custos directamente relacionados com o desenvolvimento de aplicações informáticas pela 
Finicrédito, sobre os quais seja expectável que venham a gerar benefícios económicos futuros para 
além de um exercício, são reconhecidos e registados como activos intangíveis.  

Todos os restantes encargos relacionados com a manutenção de programas informáticos são 
reconhecidos como custos quando incorridos. 

Outros activos intangíveis 

O valor recuperável dos activos intangíveis sem vida útil finita registado no activo é revisto 
anualmente, independentemente da existência de sinais de imparidade. As eventuais perdas por 
imparidade determinadas são reconhecidas na demonstração dos resultados. 

o) Caixa e equivalentes de caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores 
registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde se 
incluem a caixa e as disponibilidades em outras instituições de crédito. 

A caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza obrigatória realizados junto de 
bancos centrais. 

p) Offsetting 

Os activos e passivos financeiros são compensados e reconhecidos pelo seu valor líquido em 
balanço quando a Finicrédito tem um direito legal de compensar os valores reconhecidos e as 
transacções podem ser liquidadas pelo seu valor líquido. 
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q) Benefícios dos empregados 

Plano de benefícios definidos 

A Finicrédito assumiu a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores, pensões de reforma por 
velhice, invalidez, sobrevivência e cuidados médicos nos termos do estabelecido no Acordo 
Colectivo de Trabalho do Sector Bancário (“ACT”), para o pessoal admitido até 1 de Março de 
2009. As novas admissões a partir daquela data beneficiam do regime geral da Segurança Social. 

A cobertura das responsabilidades é assegurada através de fundos de pensões geridos pela Futuro 
– Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

A responsabilidade líquida da Finicrédito com planos de reforma (plano de benefício definido) é 
apurado anualmente, com referência a 31 de Dezembro de cada ano. 

A partir de 1 de Janeiro de 2011, os empregados bancários foram integrados no Regime Geral da 
Segurança Social, que passará a assegurar a protecção dos colaboradores nas eventualidades de 
maternidade, paternidade e adopção e ainda de velhice, permanecendo sob a responsabilidade dos 
bancos a protecção na doença, invalidez, sobrevivência e morte (Decreto – Lei n.º 1-A /2011, de 3 
de Janeiro). 

A taxa contributiva é de 26,6%, cabendo 23,6% à entidade empregadora e 3% aos trabalhadores, 
em substituição da Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários (“CAFEB”) que é 
extinta por aquele mesmo diploma. Em consequência desta alteração o direito à pensão dos 
empregados no activo passa a ser coberto nos termos definidos pelo Regime Geral da Segurança 
Social, tendo em conta o tempo de serviço prestado de 1 de Janeiro de 2011 até à idade da 
reforma, passando os bancos a suportar o diferencial necessário para a pensão garantida nos 
termos do Acordo Colectivo de Trabalho. 

No âmbito da aprovação pelo Governo do Decreto-Lei n.º 127/2011, que veio a ser publicado em 
31 de Dezembro, foi estabelecido um Acordo Tripartido entre o Governo, a Associação 
Portuguesa de Bancos e os Sindicatos dos trabalhadores bancários sobre a transferência para a 
esfera da Segurança Social, das responsabilidades das pensões em pagamento dos actuais 
reformados e pensionistas. 

Este decreto estabeleceu que as responsabilidades a transferir correspondem às pensões em 
pagamento em 31 de Dezembro de 2011, a valores constantes (taxa de actualização 0%) na 
componente prevista no Instrumento de Regulação Colectiva de Trabalho (IRCT) dos reformados 
e pensionistas. As responsabilidades relativas às actualizações das pensões, a benefícios 
complementares à pensão a assumir pela Segurança Social, às contribuições para o SAMS sobre 
as pensões de reforma e sobrevivência, ao subsídio de morte e à pensão de sobrevivência diferida 
continuam a cargo das Instituições com o financiamento a ser assegurado através dos respectivos 
fundos de pensões. O referido Decreto-Lei estabeleceu igualmente os termos e condições em que 
foi efectuada a transferência, definindo uma taxa de desconto de 4% para determinação das 
responsabilidades a transferir. 

A Finicrédito optou na data da transição para as IFRS, 1 de Janeiro de 2004, pela aplicação 
retrospectiva da IAS 19, tendo efectuado o recalculo das responsabilidades com o fundo de 
pensões e dos respectivos ganhos e perdas actuariais, cujo diferimento era efectuado de acordo 
com o método do corredor definido nesta Norma. 
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De acordo com uma das opções permitidas pelo IAS 19 Benefícios dos empregados, a Finicrédito 
optou no decurso de 2011, por uma alteração da política contabilística passando a reconhecer os 
desvios actuariais do exercício por contrapartida de reservas. De acordo com a IAS 8, esta 
alteração da política contabilística é apresentada, para efeitos comparativos, a partir de 1 de 
Janeiro de 2010, tendo sido reconhecidos, nessa data, a totalidade dos desvios actuariais diferidos 
em capitais próprios. 

O cálculo actuarial é efectuado com base no método de crédito da unidade projectada e utilizando 
pressupostos actuariais e financeiros de acordo com os parâmetros exigidos pela  
IAS 19. De acordo com o disposto no n.º 2 do Aviso n.º 4/2005 do Banco de Portugal, foi definido 
um período para diferimento do impacto contabilístico decorrente da transição, com referência a 1 
de Janeiro de 2005, para os critérios da IAS 19 analisado como segue: 

  
Rubricas 

 Período de 
diferimento 

   
Responsabilidades com benefícios de saúde e 

outras responsabilidades  10 anos 

Responsabilidades por morte antes da data de 
reforma 

 8 anos 

Reformas antecipadas 8 anos 

Anulação de perdas actuariais diferidas relativa às 
responsabilidades com reformas antecipadas 

 8 anos 

Aumento do saldo de perdas actuariais diferidas 8 anos 

Excesso de amortizações de perdas actuariais de 
acordo com as normas locais 

 8 anos 

 

Nesta base, para os Benefícios de Saúde, faltavam 42 meses para 30 de Junho de 2008 que 
acrescidos de 36 meses ficaram com um período de amortização de 78 meses (6 anos e 6 meses). 
Para as Outras Responsabilidades, o prazo de diferimento passou a ser de 54 meses (4 anos e 6 
meses).  

No âmbito do Aviso do Banco de Portugal n.º 7/2008 relativamente às rubricas indicadas no 
quadro anterior, foi autorizado uma duração adicional de três anos face ao período de diferimento 
inicialmente previsto. 

Anteriormente a Finicrédito procedia ao diferimento dos desvios actuariais determinados de 
acordo com o método do corredor. De acordo com o método do corredor, os ganhos e perdas 
actuariais não reconhecidos que excedam 10% do maior entre o valor actual das obrigações 
definidas e o justo valor dos activos do Fundo são registados por contrapartida de resultados pelo 
valor correspondente à vida útil remanescente estimada dos colaboradores no activo. 

Os custos de serviço corrente e o custo dos juros resultante do "unwinding" dos passivos do plano 
deduzidos do retorno esperado dos activos do plano são registados por contrapartida de custos 
operacionais. 
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A responsabilidade líquida da Finicrédito relativa ao plano de pensões de benefício definido é 
calculada separadamente para cada plano através da estimativa do valor de benefícios futuros que 
cada colaborador deve receber em troca pelo seu serviço no período corrente e em períodos 
passados. O benefício é descontado de forma a determinar o seu valor actual, sendo aplicada a 
taxa de desconto correspondente à taxa de obrigações de alta qualidade de sociedades com 
maturidade semelhante à data do termo das obrigações do plano. A responsabilidade líquida é 
determinada após a dedução do justo valor dos activos do Fundo de Pensões. 

Outros benefícios que não de pensões, nomeadamente os encargos de saúde dos colaboradores na 
situação de reforma e benefícios atribuíveis ao cônjuge e descendentes por morte antes da reforma 
são igualmente considerados no cálculo das responsabilidades. 

Os custos resultantes de reformas antecipadas e os respectivos ganhos e perdas actuariais são 
registados por contrapartida de resultados no exercício em que as reformas antecipadas são 
aprovadas e comunicadas. 

Os ganhos e perdas actuariais do exercício são reconhecidos por contrapartida de reservas no 
exercício em que ocorrem. 

Os pagamentos aos fundos são efectuados anualmente pela Finicrédito de acordo com um plano 
de contribuições determinado de forma a assegurar a solvência do fundo, incluindo a cobertura do 
Plano Complementar. O financiamento mínimo das responsabilidades é de 100% para as pensões 
em pagamento e 95% para os serviços passados do pessoal no activo. 

Benefícios de saúde 

Aos trabalhadores bancários é assegurada pela Finicrédito a assistência médica pelo Serviço de 
Assistência Médico-Social – SAMS, entidade autónoma que é gerida pelo Sindicato respectivo. 

O SAMS proporciona, aos seus beneficiários, serviços e/ou comparticipações em despesas no 
domínio de assistência médica, meios auxiliares de diagnóstico, medicamentos, internamentos 
hospitalares e intervenções cirúrgicas, de acordo com as suas disponibilidades financeiras e 
regulamentação interna.  

Constituem contribuições obrigatórias para os SAMS, a cargo da Finicrédito, a verba 
correspondente a 6,50% do total das remunerações efectivas dos trabalhadores no activo, 
incluindo, entre outras, o subsídio de férias e o subsídio de Natal. 

O cálculo e registo das obrigações da Finicrédito com benefícios de saúde atribuíveis aos 
trabalhadores na idade da reforma são efectuados de forma semelhante às responsabilidades com 
pensões. 

Remunerações variáveis aos empregados e órgãos de administração (bónus) 

De acordo com a IAS 19 – Benefícios dos empregados, as remunerações variáveis (bónus) quando 
atribuídas aos empregados e aos órgãos de administração são contabilizadas em resultados do 
exercício a que respeitam. 

r) Impostos sobre lucros 

A Sociedade está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (“CIRC”), encontrando-se incluída no regime especial de tributação dos 
grupos de sociedades (“RETGS”). A Sucursal na Roménia está sujeita a tributação local à taxa de 
16%.  
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O imposto corrente é reconhecido como um custo com base na taxa aplicável em cada território no 
exercício em que os lucros tributáveis foram gerados. Os efeitos nos impostos por prejuízos fiscais 
reportáveis, ou por lucros tributáveis, são reconhecidos, respectivamente, como activos ou 
passivos por impostos correntes sobre as entidades do grupo incluídas no RETGS. 

Os custos com impostos sobre o rendimento correspondem à soma do imposto corrente e do 
imposto diferido. 

A Sociedade regista ainda, passivos ou activos por impostos diferidos respeitantes ao 
reconhecimento de impostos a pagar ou a recuperar no futuro, decorrentes de diferenças 
temporárias nos activos ou passivos, tributáveis ou dedutíveis, nomeadamente relacionadas com 
provisões temporariamente não dedutíveis para efeitos fiscais, com os impactos de conversão para 
as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA’s), reconhecidos fiscalmente nos exercícios 
seguintes, com o regime de tributação das responsabilidades com pensões e outros benefícios dos 
empregados e com as mais-valias não tributadas por reinvestimento.   

Os activos e passivos por impostos diferidos são calculados e avaliados numa base mensal, 
utilizando-se as taxas de tributação que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das 
diferenças temporárias, ou seja, correspondem às taxas de tributação aprovadas na data de fecho 
do balanço. Os passivos por impostos diferidos são sempre registados. Os activos por impostos 
diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais, apenas são registados na medida em que seja 
provável a existência de lucros tributáveis futuros que permitam o seu aproveitamento. 

Os activos e passivos por impostos diferidos são compensados se existir o direito legal de 
compensar impostos correntes activos e passivos e se, os mesmos, estiverem relacionados com 
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal. 

Os impostos sobre o rendimento são registados por contrapartida de resultados do exercício, 
excepto em situações em que os eventos que os originaram tenham sido reflectidos em rubrica 
específica de capital próprio, nomeadamente, no que respeita à valorização de activos disponíveis 
para venda e de imóveis de serviço próprio. Neste caso, o efeito fiscal associado às valorizações é 
igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando, por isso, o resultado do 
exercício. 

s) Provisões 

São reconhecidas provisões quando (i) a Finicrédito tem uma obrigação presente (legal ou 
decorrente de práticas passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas 
responsabilidades), (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa 
ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para reflectir a melhor 
estimativa, sendo revertidas por resultados na proporção dos pagamentos que não sejam 
prováveis. 

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para as quais foram 
inicialmente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar. 
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t) Distribuição de dividendos 

Os dividendos são reconhecidos como passivo e deduzidos à rubrica de Capital, quando são 
aprovados pelos accionistas. Os dividendos do exercício, aprovados pelo Conselho de 
Administração após a data de referência das demonstrações financeiras, são divulgados na 
proposta de aplicação de resultados do relatório de gestão.    

u) Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 

As IFRS estabeleceram um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que o Conselho 
de Administração utilize o julgamento e faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o 
tratamento contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos 
utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela Finicrédito são analisadas nos 
parágrafos seguintes, no sentido de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os 
resultados reportados da Finicrédito e a sua divulgação. 

Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas permitem um tratamento 
contabilístico alternativo em relação ao adoptado pelo Conselho de Administração, os resultados 
reportados pela Finicrédito poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente fosse escolhido. 
O Conselho de Administração considera que os critérios adoptados são apropriados e que as 
demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da Finicrédito e 
das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. 

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor 
no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras 
alternativas ou estimativas são mais apropriadas. 

Imparidade dos activos financeiros disponíveis para venda 

A Finicrédito determina que existe imparidade nos seus activos financeiros disponíveis para venda 
quando existe uma desvalorização continuada ou de valor significativo no seu justo valor. A 
determinação de uma desvalorização continuada ou de valor significativo requer julgamento. No 
julgamento efectuado, a Finicrédito avalia, entre outros factores, a volatilidade normal dos preços 
dos activos financeiros. 

Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de mercado ou de modelos de 
avaliação, os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no 
estabelecimento de estimativas de justo valor. 

Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos e estimativas poderiam resultar 
num nível diferente de perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos 
resultados da Finicrédito. 

Perdas por imparidade em créditos a clientes 

A Finicrédito efectua uma revisão periódica da sua carteira de crédito de forma a avaliar a 
existência de perdas por imparidade, conforme referido na nota 1 b). 

O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade 
deve ser reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui factores 
como a probabilidade de incumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais associado a 
cada operação, as taxas de recuperação e as estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do 
momento do seu recebimento. 
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Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em 
níveis diferentes das perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos 
resultados da Finicrédito. 

Justo valor dos instrumentos financeiros derivados 

O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na sua ausência é 
determinado com base na utilização de preços de transacções recentes, semelhantes e realizadas 
em condições de mercado ou com base em metodologias de avaliação, baseadas em técnicas de 
fluxos de caixa futuros descontados considerando as condições de mercado, o efeito do tempo, a 
curva de rentabilidade e factores de volatilidade. Estas metodologias podem requerer a utilização 
de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor. 

Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou 
julgamentos na aplicação de determinado modelo poderiam originar resultados financeiros 
diferentes daqueles reportados. 

Securitizações e Entidades de Finalidade Especial (SPEs) 

A Finicrédito patrocina a constituição de SPEs com o objectivo principal de efectuar operações de 
securitização de activos por motivos de liquidez e/ou de gestão de capital. 

Impostos sobre os lucros 

Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efectuar 
determinadas interpretações e estimativas. Existem diversas transacções e cálculos para os quais a 
determinação dos impostos a pagar é incerta durante o ciclo normal de negócios. 

Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre os 
lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no exercício. 

As Autoridades Fiscais Portuguesas têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria colectável 
efectuado pela Finicrédito durante um período de quatro ou seis anos, no caso de haver prejuízos 
reportáveis. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes 
principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, que pela sua probabilidade, o 
Conselho de Administração considera que não terão efeito materialmente relevante ao nível das 
demonstrações financeiras. 

Pensões e outros Benefícios dos empregados 

A determinação das responsabilidades pelo pagamento de pensões requer a utilização de 
pressupostos e estimativas, incluindo a utilização de projecções actuariais, rentabilidade estimada 
dos investimentos e outros factores que podem ter impacto nos custos e nas responsabilidades do 
plano de pensões. 

Alterações a estes pressupostos poderiam ter um impacto significativo nos valores determinados. 

  



Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Notas às Demonstrações Financeiras  

31 de Dezembro de 2011 
 

27 
 

2 Margem financeira e resultados de activos e passivos 
avaliados ao justo valor através de resultados 

As IFRS em vigor exigem a divulgação desagregada da margem financeira e dos resultados de 
activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados, conforme apresentado nas notas 3, 
e 5. Uma actividade de negócio específica pode gerar impactos na rubrica de resultados de activos 
e passivos avaliados ao justo valor através de resultados, quer nas rubricas da margem financeira, 
pelo que o requisito de divulgação, tal como apresentado, evidencia a contribuição das diferentes 
actividades de negócio para a margem financeira e para os resultados em operações de negociação 
e de cobertura. 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Margem financeira  14 827  18 946

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor
 através de resultados  ( 6 734)   33

 8 093  18 979  
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3 Margem financeira 

 O valor desta rubrica é composto por: 
 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Juros e rendimentos similares:

Crédito interno:
  Locação financeira mobiliária  4 905  2 978 
  Aluguer de longa duração   795   464 
  Crédito ao consumo  19 527  23 954 
  Crédito em conta corrente   147   51 
  Crédito vencido  2 050  2 036 
Crédito externo:
  Locação financeira mobiliária   27   40 
  Crédito ao consumo   15   22 

Outros proveitos de juros e comissões
Juros de derivados de cobertura  1 651 
Comissões de vendas a crédito
   Crédito interno  1 065  1 123 
   Crédito externo   12   22 
   Outros juros   39   15 

 30 233  30 705 

Juros e encargos similares:

Recursos de outras instituições de crédito  8 951  7 486 
Swap de taxa de juro   408   321 
Juros de derivados de cobertura  3 151 
Comissões de vendas a crédito  2 896  3 952 

 15 406  11 759 
Margem Financeira  14 827  18 946 
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4 Resultados de serviços e comissões 

O valor desta rubrica é composto por: 
 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Rendimentos de serviços e comissões:
Serviços prestados - Administração de valores -   348 
Outras Comissões -   200 

-   548 

Encargos com serviços e comissões:
Serviços bancários prestados por terceiros (  296) (  373)
Comissões de empresas de cobranças ( 1 489) ( 1 894)
Comissões de rappel (  808) (  517)
Outras comissões pagas (  34) (  99)

( 2 627) ( 2 883)
      Resultados líquidos de serviços e comissões ( 2 627) ( 2 335)

 

5 Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor 
através de resultados 

O valor desta rubrica é composto por: 
 

2011 2010
Proveitos

Euros '000
Custos

Euros '000
Total

Euros '000
Proveitos

Euros '000
Custos

Euros '000
Total

Euros '000

Activos e passivos detidos para negociação
Instrumentos derivados  1 061  1 018   43   992   959   33

 1 061  1 018   43   992   959   33 

Derivados de cobertura

Cobertura ao justo valor   232  10 669  ( 10 437)  -  -  -

  232  10 669  ( 10 437)  -  -  -

Outros activos financeiros ao justo valor 

Correcções de valor de activos que        
sejam objecto de operações de cobertura  3 660  -  3 660  -  - - 

 3 660  -  3 660  -  -  -
 4 953  11 687  ( 6 734)   992   959   33
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De acordo com as políticas contabilísticas seguidas pela Finicrédito, os instrumentos financeiros 
são mensurados, no momento do seu reconhecimento inicial, pelo seu justo valor. Presume-se que 
o valor de transacção do instrumento corresponde à melhor estimativa do seu justo valor na data 
do seu reconhecimento inicial. Contudo, em determinadas circunstâncias, o justo valor inicial de 
um instrumento financeiro, determinado com base em técnicas de avaliação, pode diferir do valor 
de transacção, nomeadamente pela existência de uma margem de intermediação, dando origem a 
um “day one profit”. 

A Finicrédito reconhece em resultados os ganhos decorrentes da margem de intermediação (“day 
one profit”), gerados fundamentalmente na intermediação de produtos financeiros derivados e 
cambiais, uma vez que o justo valor destes instrumentos, na data do seu reconhecimento inicial e 
subsequentemente, é determinado apenas com base em variáveis observáveis no mercado e 
reflecte o acesso da Finicrédito ao mercado financeiro grossista (“wholesale market”). 

 

6 Resultados de reavaliação cambial 

O valor desta rubrica é composto por: 

 

Proveitos
Euros '000

Custos
Euros '000

Total
Euros '000

Proveitos
Euros '000

Custos
Euros '000

Total
Euros '000

Reavaliação cambial - (  37) (  37) - (  61) (  61)

2011 2010

 
 

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de activos e passivos 
monetários expressos em moeda estrangeira de acordo com a política contabilística 1g). 
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7 Outros resultados de exploração 

O valor desta rubrica é composto por: 
 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Outros proveitos de exploração:
Rendas de locação operacional   663   213 
Activos não financeiros   159   219 
Outros ganhos e rendimentos operacionais

Reembolso de despesas
Despesas de cobrança  3 815  3 707 
Comissão de processamento de prestação   847   584 
Serviços locação operacional   151   51 
Despesas com recuperação de viaturas   293   345 
Outras despesas   450   237 

   Despesas administrativas
Emissão de documentação   46   116 
Alterações financeiras   197   136 
Outras despesas   144   249 

   Comissões de seguros   643   778 
   Rappel  venda de viaturas   43   74 
   Outros   313  2 250 

 7 764  8 959 

Outros custos de exploração:
Outros impostos   254   262 
Quotizações e donativos   24   23 
Menos valias de bens de locação financeira   550   497 
Activos não financeiros   90   1 
Serviços de locação operacional   173   55 
Outros   46   270 

 1 137  1 108 
      Outros resultados líquidos de exploração  6 627  7 851 
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8 Custos com pessoal 

O valor desta rubrica é composto por: 
 

2011    
  Euros '000

2010      
Euros '000

Remunerações
   Dos órgãos de gestão e fiscalização 425 475

   De empregados 4.365 4.053

Encargos Sociais obrigatórios
   Encargos relativos a remunerações 1.233 892

   Fundo de pensões 41 372

Outros custos com o pessoal
   Outros custos com o pessoal 86 100

6.150 5.892

 
Os custos com as remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão da 
Finicrédito, durante o exercício de 2011, são apresentados como segue: 

Conselho de 
Administração 

Euros '000

Outro pessoal 
chave da 

gestão 
Euros '000

Total      
Euros '000

Remunerações e outros benefícios 
   a curto prazo   425   578  1 003 
Custos com pensões de reforma e SAMS   21   59   80 
Remunerações variáveis   30  -   30 

Total   476   637  1 113 

 

Os custos com as remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão da 
Finicrédito, do exercício de 2010, são apresentados como segue: 

Conselho de 
Administração 

Euros '000

Outro pessoal 
chave da 

gestão 
Euros '000

Total      
Euros '000

Remunerações e outros benefícios 
   a curto prazo 425 563 988

Custos com pensões de reforma e SAMS 21 37 58

Remunerações variáveis 15 0 15

Total   461   600  1 061 
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Considera-se outro pessoal chave da gestão os Directores de primeira linha da Finicrédito.  

Em 31 de Dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010, o número médio de colaboradores nos 
quadros da Finicrédito, distribuído por categorias profissionais, foi o seguinte: 

2011 2010

Administração 2 2

Direcção e coordenação 9 9

Chefia e gerência 20 21

Técnicos 36 35

Administrativos 42 51

Comerciais 36 38

  145   156
 

9 Gastos gerais administrativos 

O valor desta rubrica é composto por: 
 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Com fornecimentos:
   Água, energia e combustíveis   147   149
   Material de consumo corrente   26   42
   Outros fornecimentos de terceiros   17   20

  190   211

Com serviços:
   Rendas e alugueres   460   486
   Comunicações   265   360
   Deslocações, estadas e representação   95   145
   Publicidade e edição de publicações   769   12
   Custos com trabalho independente  2 027  1 507
   Conservação e reparação   28   50
   Formação   18   21
   Seguros   68   86
   Judiciais, contencioso e notariado   327   347
   Serviços especializados   603   766
   Serviços de recuperação e venda de viaturas   220   358
   Outros serviços de terceiros   406   457

 5 286  4 595
 5 476  4 806

 
A rubrica Rendas e alugueres inclui a locação de imóveis no valor de Euros 278.000 (2010:  
Euros 304.000) e a locação operacional de viaturas de serviço próprio no valor de Euros 182.000 
(2010: Euros 182.000). 
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A duração dos contratos de locação é a seguinte: 
 

 Imóveis - 1 ano, renovável; 
 Viaturas - 48 meses.  

 
Quanto à forma de actualização das rendas verifica-se que: 

 
 Imóveis, actualização à taxa legal; 
 Viaturas, sem actualização ao longo do contrato.  

 
Os pagamentos mínimos futuros associados a contratos de locação operacional não canceláveis são 
os seguintes: 

Outros activos
em Locação Operacional

Pagamentos futuros mínimos 
em Locação Operacional não 

cancelável
Euros '000

Pagamentos mínimos em 
Locação

Euros '000

Até 1 ano   38   13 
Entre 1 e 5 anos   258   85 

Total   296   98 

 

10 Depreciações e amortizações 

 
O valor desta rubrica é composto por: 

 
2011        

Euros '000
2010        

Euros '000

Activos Intangiveis:
Software   296   255

Outros activos tangiveis:
Equipamento:

Mobiliário e material   11   15
Máquinas e ferramentas   3   5
Equipamento Informático   30   46
Instalações interiores   13   15
Equipamento de transporte   22   56
Equipamento de segurança   1   4

Outros activos tangíveis   483   130
  563   271
  859  526  
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11  Imparidade do crédito 

O valor desta rubrica é composto por: 
 

 
De acordo com a política contabilística apresentada na nota 1 b), a Finicrédito aplica nas suas 
contas as NCA's, pelo que a rubrica Imparidade do crédito regista a estimativa de perdas incorridas 
à data do fim do exercício, determinada de acordo com o regime de provisionamento definido 
pelas regras do Banco de Portugal. 
 

 
 
 

12 Outras provisões 
 

O valor desta rubrica é composto por: 
2011        

Euros '000
2010        

Euros '000

Provisões para riscos gerais de crédito
Dotação do Exercício  1 550  2 864
Reversão do Exercício  ( 1 602)  ( 2 897)

 (  52)  (  33)

Outras provisões para outros riscos e encargos:
Dotação do Exercício   967   430
Reversão do Exercício  (  967)  -

 -   430
 (  52)  397

 

  

2011       
Euros '000

2010       
Euros '000

Imparidade de crédito:
Dotação do Exercício  18 738  52 396
Reversão do Exercício  ( 11 497)  ( 29 424)
Recuperação de crédito e de juros  ( 3 743)  7 757

 3 498  30 729
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13 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 
 

Esta rubrica é analisada como segue: 
 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Caixa   3  1

 

 

14 Disponibilidades em outras instituições de crédito 
 
Esta rubrica é analisada como segue: 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Em Instituições de crédito no país:
   Caixa Económica Montepio Geral   123   3
   Outras instituições   57   67

  180  70

 
 

15 Activos financeiros disponíveis para venda 

Esta rubrica é analisada como segue: 
 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Títulos
Emitidos por residentes

De outros residentes  - Adquiridos no âmbito de
    operações de titularização  6 210  6 210 

Não cotados  6 210  6 210  
 

O título registado na rubrica Emitidos por residentes -  De outros residentes – Adquiridos no 
âmbito de operações de titularização, Aqua Finance n.º 3 Classe C, tem uma maturidade superior a 
5 anos. 
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16 Aplicações em instituições de crédito 

Esta rubrica é analisada como segue: 
 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Aplicações no país:
Em outras instituições de crédito  -  28

 
 
Em 31 de Dezembro de 2010, as Aplicações em instituições de crédito têm uma maturidade de 3 
meses. 
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17 Crédito a clientes 

Esta rubrica é analisada como segue: 
 

2011          
Euros '000

2010          
Euros '000

Operações de locação financeira mobiliária:
Crédito concedido

Interno  51 061  38 490 
Interno - Titularizado  38 169  33 635 
Externo   427   792 

Crédito e juros vencidos
Interno  1 134  1 495 
Interno - Titularizado  1 411   452 
Externo   196   191 

Rendimentos a receber
Interno   108   68 
Interno - Titularizado   110   85 
Externo   2   2 

 92 618  75 210 

Operações de aluguer de longa duração (ALD):
Crédito concedido

Interno  14 827  6 855 
Interno - Titularizado  2 997  4 935 

Crédito e juros vencidos
Interno   339   766 
Interno - Titularizado   166   96 

Rendimentos a receber
Interno   62   16 
Interno - Titularizado   10   14 

 18 401  12 682 

Outras operações de crédto:
Crédito concedido

Interno  27 799  47 986 
Interno - Titularizado  153 129  155 418 
Externo   165   247 

Crédito e juros vencidos
Interno  30 774  53 498 
Interno - Titularizado  16 188  6 636 
Externo   96   89 

Rendimentos a receber
Interno   95   151 
Interno - Titularizado   663   781 

 228 909  264 806 

Correção de valor activos que sejam objecto de operações
 de cobertura  3 660 - 

 232 569  264 806 
 343 588  352 698 

Imparidade para riscos de crédito ( 45 483) ( 59 999)

 298 105 292 699 
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Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, a rubrica Crédito a clientes, por prazos de maturidade, tem a 
seguinte estrutura: 

 
 

Locação mobiliária  
Euros '000 

Aluguer de longa 
duração           

Euros '000

Outras operações 
de crédito         
Euros '000

Total
Euros '000

Até 3 meses   506  8 734  3 462  12 702 
De 3 meses a um ano  2 482  1 084  7 732  11 298 
De 1 a 5 anos  61 459  6 462  108 550  176 471 
Superior a 5 anos  24 582   859  60 834  86 275 
Indeterminado  3 589  1 262  51 991  56 842 

92 618 18 401 232 569 343 588 

2011

 
 
 

Locação mobiliária  
Euros '000

Aluguer de longa 
duração           

Euros '000

Outras operações 
de crédito         
Euros '000

Total
Euros '000

Até 3 meses  1 391  1 467  6 382  9 240 
De 3 meses a um ano  1 439  1 717  7 385  10 541 
De 1 a 5 anos  47 732  7 514  129 226  184 472 
Superior a 5 anos  22 510  1 122  61 591  85 223 
Indeterminado  2 138   862  60 222  63 222 

75 210 12 682 264 806 352 698 

2010

 
 

 
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, a rubrica Crédito concedido , por tipo de clientes, têm a 
seguinte estrutura: 

 
 

Tipo cliente
Crédito         

Euros '000
Leasing         

Euros '000
ALD

Euros'000
Contas correntes 

Euros '000
Total           

Euros '000

Empresas  14 860  49 864  12 704  4 733  82 161 
Particulares  162 198  40 013  5 192   60  207 463 

 177 058 89 877 17 896  4 793 289 624 

2011

 
 

 
 

Tipo cliente
Crédito         

Euros '000
Leasing         

Euros '000
ALD

Euros '000
Contas correntes 

Euros '000
Total           

Euros '000

Empresas  14 903  39 577  5 816  2 696  62 992 
Particulares  186 924  33 496  6 004   60  226 484 

 201 827 73 073 11 820  2 756 289 476 

2010
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Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, a rubrica Crédito e juros vencidos , por tipo de clientes, têm 
a seguinte estrutura: 

 
 

Tipo de cliente Prazo
Crédito      

Euros '000
Leasing     

Euros '000
ALD          

Euros '000

Contas 
Correntes      
Euros '000

Total        
Euros '000

Empresas < 3 meses   158   207   23   3   391 
3 - 6 m   117   324   88 -   529 
6 - 9 m   152   342   5 -   499 

9 - 12 m   224   250   13 -   487 
12 - 15 m   201   224   2 -   427 
15 - 18 m   175   58   5 -   238 
18 - 24 m   318   337   60 -   715 
24 - 30 m   247   145   1 -   393 
30 - 36 m   436   33   30 -   499 
36 - 48 m   685   43   67 -   795 
48 - 60 m   398   7   17 -   422 

> 60 m   193 -   48 -   241 
 3 304  1 970   359   3  5 636 

Particulares < 3 meses   873   128   24 -  1 025 
3 - 6 m   557   37   8 -   602 
6 - 9 m   823   125   4 -   952 

9 - 12 m  1 587   72   5 -  1 664 
12 - 15 m  1 731   32   4 -  1 767 
15 - 18 m  2 152   41   8 -  2 201 
18 - 24 m  5 364   168   14 -  5 546 
24 - 30 m  5 375   59   35 -  5 469 
30 - 36 m  4 479   36   19 -  4 534 
36 - 48 m  8 908   64   18 -  8 990 
48 - 60 m  7 731   9   1 -  7 741 

> 60 m  4 171 -   6 -  4 177 

 43 751   771   146 -  44 668 
 47 055  2 741   505   3  50 304 

2011

 



Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Notas às Demonstrações Financeiras  

31 de Dezembro de 2011 
 

41 
 

Tipo de cliente Prazo
Crédito      

Euros '000
Leasing     

Euros '000
ALD          

Euros '000

Contas 
Correntes      
Euros '000

Total        
Euros '000

Empresas < 3 meses   94   109   22   1   226 
3 - 6 m   69   95   13 -   177 
6 - 9 m   90   99   19 -   208 
9 - 12 m   85   255   19 -   359 
12 - 15 m   94   88 - -   182 
15 - 18 m   130   52   3 -   185 
18 - 24 m   589   110   88 -   787 
24 - 30 m   726   218   154 -  1 098 
30 - 36 m   347   105   175 -   627 
36 - 48 m   574   16   25 -   615 
48 - 60 m   290 -   7 -   297 
> 60 m   62 -   67 -   129 

 3 150  1 147   592   1  4 890 

Particulares < 3 meses  1 106   66   22 -  1 194 
3 - 6 m   822   47   10 -   879 
6 - 9 m   813   85   8 -   906 
9 - 12 m  1 628   46   4 -  1 678 
12 - 15 m  2 758   19   24 -  2 801 
15 - 18 m  3 615   49   4 -  3 668 
18 - 24 m  8 564   112   36 -  8 712 
24 - 30 m  9 048   220   60 -  9 328 
30 - 36 m  7 586   237   57 -  7 880 
36 - 48 m  13 514   80   6 -  13 600 
48 - 60 m  6 472   30   27 -  6 529 
> 60 m  1 145 -   12 -  1 157 

 57 071   991   270 -  58 332 
 60 221  2 138   862   1  63 222 

2010

 
 

 
O crédito vincendo em locação, em 31 de Dezembro de 2011, em termos de prazos residuais é 
apresentado como segue: 
 

Até 1 ano    
Euros '000 

De 1 a 5 
anos        

Euros '000 

A mais de    
5 anos       

Euros '000
Total        

Euros '000

Rendas vincendas  3 479  84 523  36 406  124 408 
Juros Vincendos (  202) ( 22 312) ( 12 726) ( 35 240)
Valores residuais  9 926  6 900  1 779  18 605 

13 203 69 111  25 459 107 773 

Crédito em locação
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O crédito vincendo em locação, em 31 de Dezembro de 2010, em termos de prazos residuais é 
apresentado como segue: 
 

Até 1 ano    
Euros '000 

De 1 a 5 
anos        

Euros '000 

A mais de    
5 anos       

Euros '000
Total        

Euros '000

Rendas vincendas  3 057  66 420  32 978  102 455 
Juros Vincendos (  412) ( 18 052) ( 11 164) ( 29 628)
Valores residuais  3 295  6 086  2 685  12 066 

5 940 54 454  24 499 84 893 

Crédito em locação

 
Os movimentos de imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 

 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Imparidade para riscos de crédito: 
Saldo em 1 de Janeiro  59 999  39 791 

Dotação do exercício  18 738  52 396 
Reversão do exercício ( 21 757) ( 29 424)
Utilização de imparidade ( 11 497) ( 21 798)
Outros -  19 034 

Saldo em 31 de Dezembro  45 483 59 999 
 

 
Adicionalmente, a Finicrédito tem em 31 de Dezembro de 2011, Euros 3.855.000 de provisões 
para riscos gerais de crédito (2010: Euros 3.907.000), as quais de acordo com as NCA´são 
apresentadas no passivo, conforme referido na nota 25. 
 
Em conformidade com a política da Finicrédito, os juros sobre crédito vencido há mais de 90 dias, 
que não estejam cobertos por garantias reais são reconhecidas como proveitos apenas quando 
recebidos. 
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O quadro seguinte apresenta por classes de incumprimento, a desagregação da análise de crédito e 
juros vencidos e a imparidade para riscos de crédito existente em 31 de Dezembro de 2011: 

 

Até 3 meses
Euros '000

3 - 6 meses
Euros'000

6 - 12 meses
Euros'000

1 - 3 anos
Euros'000

Mais de 3 
anos

Euros'000
Total

Euros'000

Crédito Vencido com Garantia 1.083 695 1.879 8.195 10.207 22.059
Imparidade existente 204 69 302 6.804 10.207 17.586
Crédito Vencido sem Garantia 325 438 1.551 13.770 12.161 28.245
Imparidade existente 5 109 1.019 13.770 12.161 27.064

Total de crédito vencido  1 408  1 133  3 430  21 965  22 368  50 304 

Total de imparidade para crédito vencido 209 178 1.321 20.574 22.368 44.650
Total de imparidade por crédito vincendo 
associado ao vencido e outros 5 56 238 515 19 833
Total de imparidades para risco de crédito 214 234 1559 21089 22387  45 483 

Classes de Incumprimento

 
 
 

A imparidade para riscos de crédito, por tipo de crédito, é analisada como segue: 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Crédito com garantias reais  12 155  19 352 
Crédito com outras garantias  5 770  1 936 
Crédito sem garantias  27 558  38 711 

 45 483 59 999 

 

Em conformidade com a política contabilística 1 b), a anulação contabilística dos créditos é 
efectuada quando não existem perspectivas fiáveis de recuperação dos créditos e para os créditos 
colateralizados, quando os fundos provenientes da realização dos colaterais já foram recebidos, 
pela utilização de perdas de imparidade, quando estas correspondem a 100% do valor dos créditos 
considerados como não recuperáveis. 
 
A anulação de crédito por utilização da respectiva imparidade, analisada por tipo de crédito, é a 
seguinte: 
 

2011        
Euros '000

2010        
Euros '000

Crédito com outras garantias  7 794  18 048 
Crédito sem garantias  3 703  3 750 

 11 497 21 798 
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18 Activos não correntes detidos para venda 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Equipamento Leasing   93   123 
Equipamento ALD   85   92 

  178   215 

 
Os activos registados nesta rubrica estão contabilizados de acordo com a política contabilística 1 
h).  

Os bens detidos para venda correspondem aos veículos automóveis cuja opção de compra não foi 
exercida pelo cliente no final da vigência do contrato e a bens recuperados relativos à resolução de 
contratos por incumprimento. 

Adicionalmente, é de referir que as viaturas ainda em carteira, estão disponíveis para venda num 
prazo inferior a 2 anos, tendo a Finicrédito uma estratégia para a sua alienação. No entanto, face 
às actuais condições de mercado não é possível em algumas situações concretizar essas alienações 
no prazo esperado. 

Os movimentos dos activos não correntes detidos para venda no exercício de 2011, são analisados 
como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Activos não correntes detidos para venda:
Saldo em 1 de Janeiro   215   364 

Aquisições  1 587  1 681 
Alienações ( 1 633) ( 1 869)
Outros movimentos   9   39 

Saldo em 31 de Dezembro   178   215 
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19 Outros activos tangíveis 

 
Esta rubrica é analisada como segue: 
 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Custos:
Equipamento:

Mobiliário e material   352  370 
Máquinas e ferramentas   115  157 
Equipamento informático  1 043 1 317 
Instalações interiores   157  172 
Equipamento de Transporte   321  413 
Equipamento de segurança   23  32 

Activos em locação operacional  4 737 1 942 
Outros activos tangíveis   4  18 

 6 752  4 421 

Depreciações acumuladas:
Relativas ao exercício corrente (  563) (  271)
Relativas a exercícios anteriores ( 1 886) ( 2 103)

( 2 449) ( 2 374)
 4 303  2 047 

  

  



Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Notas às Demonstrações Financeiras  

31 de Dezembro de 2011 
 

46 
 

Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o exercício de 2011, são analisados 
como segue: 
 

Saldo em
 1 Janeiro
Euros '000

Aquisições/ 
Dotações

Euros '000
Abates

Euros '000

Regularizações/ 
Transferências

Euros '000

Saldo em
 31 Dezembro

Euros '000

Custo:
Equipamento:

Mobiliário e material   370  - (  18)  -  352 
Máquinas e ferramentas   157  - (  42)  -  115 
Equipamento informático  1 317   2 (  276)  - 1 043 
Instalações interiores   172  - (  15)  -  157 
Equipamento de transporte   413   25 (  117)  -  321 
Equipamento de segurança   32  - (  9)  -  23 

Activos em locação operacional  1 942  2 826 (  31)  - 4 737 
Outros activos tangíveis   18  - (  14)  -  4 

 4 421  2 853 (  522)  - 6 752 

Depreciações acumuladas
Equipamento:

Mobiliário e material   323   11 (  17)  -  317 
Máquinas e ferramentas   153   3 (  42)  -  114 
Equipamento informático  1 275   30 (  274)  - 1 031 
Instalações interiores   101   13 (  14)  -  100 
Equipamento de transporte   342   22 (  114)  -  250 
Equipamento de segurança   25   1 (  5)  -  21 

Activos em locação operacional   18  - (  14)  -  4 
Outros activos tangíveis   137   483 (  8)  -  612 

 2 374   563 (  488)  - 2 449 
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Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o exercício de 2010, são analisados 
como segue: 
 

Saldo em
 1 Janeiro
Euros '000

Aquisições/ 
Dotações

Euros '000
Abates

Euros '000

Regularizações/ 
Transferências

Euros '000

Saldo em
 31 Dezembro

Euros '000

Custo:
Equipamento:

Mobiliário e material   370  -  -  -  370 
Máquinas e ferramentas   157  -  -  -  157 
Equipamento informático  1 287   30  -  - 1 317 
Instalações interiores   172  -  -  -  172 
Equipamento de transporte   623   70 (  280)  -  413 
Equipamento de segurança   32  -  -  -  32 

Activos em locação financeira   305  1 637  -  - 1 942 
Outras imobilizações corpóreas   18  -  -  -  18 

 2 964  1 737 (  280)  - 4 421 

Depreciações acumuladas
Equipamento:

Mobiliário e material   308   15  -  -  323 
Máquinas e ferramentas   148   5  -  -  153 
Equipamento informático  1 229   46  -  - 1 275 
Instalações interiores   86   15  -  -  101 
Equipamento de transporte   530   56 (  244)  -  342 
Equipamento de segurança   21   4  -  -  25 

Activos em locação financeira   18  -  -  -  18 
Outras imobilizações corpóreas   7   130  -  -  137 

 2 347   271 (  244)  - 2 374 
 

 

20 Activos intangíveis 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Custo:
Software  2 533  2 463 
Activos intangíveis em curso   107   281 

 2 640  2 744 

Amortizações acumuladas:
Relativas ao exercício corrente (  296) (  255)

Relativas a exercícios anteriores ( 1 835) ( 1 759)

( 2 131) ( 2 014)
  509   730 
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Este activo intangível não possui vida útil finita, pelo que, conforme referido na política 
contabilística descrita na nota 1 n), o seu valor recuperável é revisto anualmente, 
independentemente da existência de sinais de imparidade. As eventuais perdas por imparidade 
determinadas são reconhecidas na demonstração dos resultados. 

Os movimentos da rubrica activos intangíveis, durante o ano de 2011, são analisados como segue:  

Saldo em
 1 Janeiro
Euros '000

Aquisições/ 
Dotações

Euros '000
Abates

Euros '000

Regularizações/ 
Transferências

Euros '000

Saldo em
 31 Dezembro

Euros '000

Custo:
Software  2 463   37  (  188)   221  2 533
Activos intangíveis em curso   281   63  -  (  237)   107

 2 744   100  (  188)  (  16)  2 640

Amortizações acumuladas:

Software  2 014   296  (  179)  -  2 131

 

Os movimentos da rubrica activos intangíveis, duranste o exercício de 2010, são analisados como 
segue: 

Saldo em
 1 Janeiro
Euros '000

Aquisições/ 
Dotações

Euros '000
Abates

Euros '000

Regularizações/ 
Transferências

Euros '000

Saldo em
 31 Dezembro

Euros '000

Custo:
Software  2 355   108  - -  2 463
Activos intangíveis em curso   244   37  - -   281

 2 599   145  -  -  2 744

Amortizações acumuladas:
Software  1 759   255  - -  2 014

 

 

21 Impostos 

A Finicrédito está sujeita à tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas (IRC) e correspondente Derrama. O cálculo do imposto corrente e diferido do exercício 
de 2011 foi apurado com base numa taxa nominal de IRC e Derrama Municipal de 26,5%, de 
acordo com a Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro, e a Lei N.º2/2007, de 15 de Janeiro (que 
aprovou a Lei das Finanças Locais). O imposto corrente e diferido relativo ao período de doze 
meses findo em 31 de Dezembro de 2011 foi apurado com base numa taxa nominal de IRC e 
Derrama Municipal de 26,5%, acrescida de uma taxa adicional de 2,5% referente à Derrama 
Estadual prevista no âmbito das medidas adicionais do Programa de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) aprovadas pela Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho. 

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do 
exercício, excepto nos casos em que as transacções que os originaram tenham sido reflectidas 
noutras rubricas de capital próprio. Nestas situações, o correspondente imposto é igualmente 
reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o resultado do exercício. 
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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. Na medida em que a alteração das taxas de 
Derrama Estadual prevista na Lei N.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento do 
Estado para 2012), se aplica apenas aos exercícios de 2012 e de 2013 e não se estima que nesses 
exercícios ocorra a reversão das diferenças temporárias com impacto líquido significativo, a 
mesma não foi tomada em consideração no cálculo do imposto diferido a 31 de Dezembro de 
2011. 

As declarações de autoliquidação da Finicrédito ficam sujeitas a inspecção e eventual ajustamento 
pelas Autoridades Fiscais durante um período de quatro anos. Assim, poderão vir a ter lugar 
eventuais liquidações adicionais de impostos devido essencialmente a diferentes interpretações da 
legislação fiscal. No entanto, é convicção da Administração da Finicrédito que, no contexto das 
demonstrações financeiras, não ocorrerão encargos adicionais de valor significativo. 

Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço em 31 de Dezembro de 
2011 e em 31 de Dezembro de 2010 podem ser analisados como seguem: 

Activo Passivo Líquido

2011       
Euros '000

2010       
Euros '000

2011       
Euros '000

2010       
Euros '000

2011       
Euros '000

2010       
Euros '000

Outros activos tangíveis   30   18 - -   30   18 
Activos intangíveis   4 - - -   4 - 
Provisões  1 118  1 165 - -  1 118  1 165 
Benefícios dos empregados - Fundo de pensões (  647)   200 - - (  647)   200 
Benefícios dos empregados - Outros   186   19 - -   186   19 
Benefícios dos empregados - Prémios de antiguidade   89   71 - -   89   71 
Prejuízos fiscais reportáveis  4 188  4 103 - -  4 188  4 103 

Imposto diferido activo/(passivo) líquido  4 968  5 576 - -  4 968  5 576 

 

A Finicrédito avaliou a recuperabilidade dos seus impostos diferidos em balanço tendo por base a 
expectativas de lucros futuros tributáveis. 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as seguintes 
contrapartidas: 

2011           
Euros '000

2010           
Euros '000

Saldo inicial  5 576  1 551 
Reconhecido em resultados (  518)  4 382 
Utilizado no RETGS (  90) (  357)

Saldo final (Activo / (Passivo))  4 968  5 576 
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O imposto reconhecido em resultados e reservas durante os períodos findos em 31 de Dezembro 
de 2011 e de 31 de Dezembro de 2010 teve as seguintes origens:  

Reconhecido 
em resultados 

Euros '000

Reconhecido 
em reservas 
Euros '000

Reconhecido 
em resultados 

Euros '000

Reconhecido 
em reservas 
Euros '000

Outros activos tangíveis (   12) -    9 - 

Activos intangíveis (   4) - - - 

Provisões    47 -    9 - 
Benefícios dos empregados - Fundo de pensões    817 - (   63) - 
Benefícios dos empregados - Outros (   166) -    9 - 

Benefícios dos empregados - Prémios de antiguidade (   19) - (   11) - 

Outros    30 -    125 - 

Prejuízos fiscais reportáveis (   175) - (  4 460) - 

Imposto Diferido    518 - (  4 382) - 

Impostos Correntes    85 -    49 - 

Total do imposto reconhecido (proveito) / custo    603 - (  4 333) - 

2011 2010

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção 
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança 
Social). Quando haja lugar a prejuízos fiscais em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 
Colectivas (IRC), o período a considerar é de quatro anos. 

No entanto, a Administração entende que as eventuais correcções, resultantes de diferentes 
interpretações da legislação vigente, por parte das autoridades fiscais, não deverão ter um efeito 
significativo nas demonstrações financeiras anexas. 

Adicionalmente, de acordo com o artigo 63.º do Código do IRC, a Direcção Geral dos Impostos 
poderá efectuar as correcções que considere necessárias para a determinação do lucro tributável 
sempre que, em virtude de relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a 
IRC, tenham sido estabelecidas condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre 
pessoas independentes, conduzindo a que o resultado apurado seja diverso do que se apuraria na 
ausência dessas relações. 

A Finicrédito não reconhece imposto diferido actvo em relação a prejuízos fiscais reportáveis 
incorridos por certas subsidiárias por não ser expectável que os mesmos venham a ser recuperados 
num futuro próximo. Um detalhe dos prejuízos fiscais reportáveis relativamente aos quais não foi 
reconhecido imposto diferido activo apresenta-se como segue: 

Ano geração Ano limite

prejuízo fiscal para a dedução 2011           
Euros '000

2010           
Euros '000

 2 009 2015   440  440 
 2 010 2014  17 859 17 859 
 2 011 2015   682  682 

 18 981 18 981 

Prejuízos fiscais reportáveis à data de
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22 Outros activos 

Esta rubrica é analisada como segue: 
 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Devedores e outras aplicações vencidas   3   3

Devedores e outras aplicações:
   Devedores pertencentes ao grupo   384   309
   Sector Público Administrativo  4 515  4 022
   Instituto Gestão Financeira Patrimonial Justiça   252   317
   Clientes – valores de IVA  1 555  1 992
   Devedores diversos  3 420  3 672
Outros rendimentos a receber   530   384

Despesas com encargo diferido:
   Contribuições para fundo de pensões e outros benefícios   380   552
   Comissões pagas  4 845  5 202
   Seguros de clientes   167   369
   Outras despesas com encargo diferido   139   261
Responsabilidades com pensões e outros benefícios  2 779   885
Comissões por serviços prestados   532   366

Outras contas de regularização:
  Aqua3 – Revolving /Amortizações  6 851  6 755
  Aqua3 – Rendimentos/Pagamentos  1 415  4 489
  Outras   535   191

 28 302  29 769

A rubrica Devedores e outras aplicações – Sector público administrativo refere-se a IVA a 
recuperar (reporte de imposto). 
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23 Outros passivos financeiros ao justo valor através de 
resultados 

Esta rubrica é analisada como segue:  

 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Dívida emitida
Obrigações subordinadas  19 754  20 037 

Correcções de valor de passivos que sejam objecto
   da opção pelo justo valor

Obrigações subordinadas ( 1 839) ( 2 079)

Títulos de dívida detida para negociação (  20) (  20)
 17 895  17 938 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2011, a rubrica é composta pelas seguintes emissões: 

Descrição da emissão Moeda Data de  emissão Maturidade Taxa de juro
Valor de  balanço

Euros '000

Dívida emitida subordinada

   Finicrédito 07/17 Euros Nov.2007 Nov.2017
Taxa fixa de 5% para os quatro 
primeiros cupões, posteriormente 
Euribor 6 meses. 17.895

 

24 Recursos de outras instituições de crédito 

 
Esta rubrica é analisada como segue: 

 

Não 
remunerados 

Euros '000
Remunerados 

Euros '000
Total 

Euros '000

Não 
remunerados 

Euros '000
Remunerados 

Euros '000
Total 

Euros '000

Descobertos em depósitos à ordem:
   Em Instituições da CEMG -  1 565  1 565 -  1 016  1 016 

Empréstimos:
   Em Instituições da CEMG

Contas Caucionadas -  187 300  187 300 -  169 000  169 000 
Contrato alienação fiduciária -  84 000  84 000 -  92 000  92 000 

   Em outras instituições - - - -  15 000  15 000 

 -  272 865  272 865  -  277 016  277 016

2011 2010
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A análise da rubrica Recursos de outras instituições de crédito pelo período remanescente das 
operações, é a seguinte: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Até 3 meses  120 065  132 016

3 meses até 6 meses  47 800  40 000

6 meses a 1 ano  105 000  105 000

 272 865  277 016
 

 
 

25 Derivados de cobertura 
 
Esta rubrica é analisada como segue: 

 
2011

Euros '000
2010

Euros '000

Passivo
Swaps  de taxas de juro  10 437 - 

 
 

Os derivados de cobertura encontram-se valorizados de acordo com metodologias de valorização 
internas considerando maioritariamente dados observáveis de mercado. Assim, de acordo com a 
hierarquização das fontes de valorização, conforme disposto na IFRS 7, estes instrumentos estarão 
categorizados no nível 2. 

A Finicrédito realiza periodicamente testes de efectividade das relações de cobertura existentes. 

A carteira de crédito da Sociedade é maioritariamente composta por operações efectuadas a taxa 
de juro fixa ao longo do contrato. Para fazer face ao risco de taxa de juro, foi contratado em 24 de 
Março de 2011, com a Caixa Económica Montepio Geral, um Swap de cobertura de taxa de juro, 
no montante de Euros 200.000.000. Os efeitos do contrato iniciaram-se em 15 de Junho de 2011 e 
terminarão em 15 de Dezembro de 2015. A Sociedade receberá juros trimestralmente calculados à 
taxa Euribor a 3 meses que se verificar no segundo dia útil anterior ao início de cada período de 
contagem de juros e pagará, anualmente (excepto quanto ao 1º cupão que se venceu em 15 de 
Dezembro de 2011) juros à taxa fixa de 2,85%. 
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A análise da carteira de derivados de cobertura por maturidades, em 31 de Dezembro de 2011, é 
apresentada como segue: 

Inferior a 
três meses
Euros '000

meses e um 
ano

Euros '000

Superior a 
um ano

Euros '000
Total

Euros '000

Inferior a 
três meses
Euros '000

meses e um 
ano

Euros '000

Superior a 
um ano

Euros '000
Total

Euros '000

Derivados de cobertura de justo 
valor com risco de taxa de juro:

Swap de taxa de juro - -  200 000 - - - ( 10 437) ( 10 437)

Nocionais por prazo remanescente Justo valor

2011

 
 

As operações de cobertura de justo valor em 31 de Dezembro de 2011, podem ser analisadas como 
segue: 

Produto derivado

Produto coberto
Risco 

coberto
Nocional

Euros

Justo valor do 
derivado (2)

Euros

Variação do 
justo valor 

do derivado 
no ano
Euros

Justo valor 
do elemento 

coberto (1)

Euros

Variação do 
justo valor 

do elemento 
coberto no 

ano (1)

Euros

Swap de taxa de juro Carteira de crédito Taxa de juro 200 000 ( 10 564) ( 10 564)  3 660 3 660 

(1) Atribuível ao risco coberto.

(2) Inclui o juro corrido.

2011

 
(1) Atribuível ao risco coberto 
(2) Incluí o juro corrido 

 
 

26 Provisões 
 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Provisões para riscos gerais de crédito  3 855  3 907 
Provisões para outros riscos e encargos   920   920 

 4 775  4 827 
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Os movimentos da provisão para riscos gerais de crédito são analisados como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Provisões para riscos gerais de crédito
Saldo em 1 de Janeiro  3 907  3 940 

Dotação do exercício  1 550  2 864 
Reversão do exercício ( 1 602) ( 2 897)

Saldo em 31 de Dezembro  3 855  3 907 

  

A provisão para riscos gerais de crédito foi constituída de acordo com o disposto nos avisos n.º 
3/95, de 30 de Junho de 1995, n.º 2/99, de 15 de Janeiro de 1999, e n.º 8/03 de 30 de Janeiro de 
2003 do Banco de Portugal, conforme referido na política contabilística 1 b). 

Os movimentos da provisão para outros riscos e encargos são analisados como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Provisões para outros riscos e encargos
Saldo em 1 de Janeiro   920   490 

Dotação do exercício   967   430 
Reversão do exercício (  967) - 

Saldo em 31 de Dezembro   920   920 
 

Contingências e processos judiciais 

Na sequência da inspecção fiscal realizada ao ano de 2005, a Finicrédito foi confrontada com uma 
interpretação diversa, por parte da Direcção de Serviços de Inspecção Tributária, no que se refere 
ao apuramento da percentagem do “pro rata” definitivo do IVA. Esta interpretação origina que as 
operações de Leasing e de Aluguer de Longa Duração, sejam divididas por componentes, 
amortização financeira e juros, desconsiderando a primeira destas do numerador da fracção 
prevista para o apuramento da referida percentagem. A Finicrédito entende, fundamentada em 
pareceres jurídicos e fiscais e na realidade das legislações vigentes nos restantes países da União 
Europeia nesta matéria, as quais respeitam o princípio da neutralidade do IVA, que uma 
instituição financeira com actividades mistas deverá incluir nos numeradores dos respectivos “pro 
rata” de dedução os montantes totais das rendas de locação financeira. Neste contexto, foi 
interposta impugnação judicial da correspondente liquidação adicional de IVA e juros 
compensatórios, com pedido de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça das Comunidades, 
atendendo ao facto de o imposto em causa se tratar de um imposto harmonizado sujeito à 
legislação comunitária e de a administração tributária, no entender da Finicrédito, estar a violar 
não apenas o Código do IVA, mas também as Directivas Comunitárias nesta matéria. 

Não obstante, entende-se que é possível, mas não provável, que os tribunais fiscais, especialmente 
o Tribunal de Justiça das Comunidades decidam contrariamente aos princípios defendidos e 
utilizados pela Finicrédito. O impacto financeiro desta contingência corresponde a cerca de  
Euros 697.000. 
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O detalhe desta contingência, em 31 de Dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010, é 
apresentado como segue: 

Anos fiscais
2011

Euros '000
2010

Euros '000
% IVA 

Pro rata
% IVA 

Pro rata (DSIT)

2005   130   130 42% 11%
2006   91   91 51% 16%
2008   86   86 43% 17%
2009   110   110 45% 19%
2010   99   99 58% 25%
2011   82 - 69% 35%

 598  516 
 

 
Em 31 de Dezembro de 2009, a Finicrédito tinha sido notificada, pela Direcção de Serviços de 
Inspecção Tributária (DSIT), sobre o montante da correcção de IVA relativa ao ano de 2005 
(Euros 718.000 euros de imposto em falta e Euros 97.000 de juros compensatórios). O impacto da 
contingência fiscal para os restantes anos, foi calculado com base nos critérios utilizados e 
defendidos pela DSIT. 

O impacto calculado para o ano de 2005, foi revisto pelo facto da DSIT ter aplicado o diferencial 
de taxas sobre a base de tributação de IVA e não sobre o IVA dedutível. Por isso, a Finicrédito 
efectuou, em 2010, um pedido de revisão oficiosa de acto tributário junto da direcção geral dos 
impostos, tendo originado a correcção da contingência fiscal para Euros 130.000. 

A contingência relativa ao ano de 2006, no montante de Euros 91.000, é originada pela notificação 
da DSIT sobre o montante do Imposto que, segundo os seus critérios, estará em falta.  

O impacto relativo aos restantes anos foi determinado por estimativa, tendo-se aplicado os 
critérios defendidos pelo DSIT. 

Por outro lado, em sede de IRC foram recebidas da Administração Fiscal liquidações adicionais de 
imposto para os exercícios de 2003, 2005 e 2006, para as quais a Sociedade apresentou 
reclamação graciosa e/ou impugnação judicial, no valor total de Euros 1.172.000. Aguarda-se a 
respectiva decisão final sendo o risco de pagamento adicional graduado como possível. 

O detalhe do valor apresentado é o seguinte: 

Exercício
Na esfera do 

RETGS
Entidades 
do grupo Imposto Data

Valor da LA
Euros '000

2003 Sim Finicrédito IRC 19-03-2008  136 947 

2005 Sim Finicrédito IRC 19-11-2009  704 189 

2006 Sim Finicrédito IRC 18-10-2010  331 004 

1 172 140 
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27 Outros passivos 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Credores e outros recursos
Cauções - Aluguer Longa Duração  2 187  2 278 
Fornecedores  2 449  3 440 
Credores por vendas a crédito  2 227  2 423 
Outros credores   16   35 
Sector Público Administrativo   323   377 
Contribuições para outros sistemas de saúde   22   11 
Sindicatos   5   3 

 7 229  8 567 

Encargos a pagar
Remunerações a pagar ao pessoal  1 188  1 144 
Campanhas de publicidade   350   50 
Rappel   450   412 
Juros a pagar - Recursos de outras instituições de crédito  2 301  1 766 
Juros a pagar - Obrigações de caixa subordinadas   292   37 
Outros encargos a pagar   76   41 

 4 657  3 450 

Receitas com rendimento diferido
Comissões ao custo amortizado  1 865  1 753 
Juros de aplicações   3   11 

 1 868  1 764 

Operações a regularizar
Aqua 3 - Cobranças  3 049  1 105 
Comissões - a aguardar facturação   437   571 
Prémios seguros - a aguardar facturação   487   369 
Outros   57   52 

 4 030  2 097 
 17 784  15 878 
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28 Capital 
 

O capital social da Finicrédito no montante de Euros 30.000.000 integralmente realizado, através 
da emissão de 30.000.000 de acções ordinárias com o valor nominal de Euros 1 cada. 

Em 31 de Dezembro de 2011, o Finibanco – Holding, SGPS, S.A. detém 100% das acções 
representativas do capital social da Finicrédito. 

Nos termos da legislação portuguesa, a Finicrédito deverá reforçar anualmente a reserva legal com 
pelo menos 10% dos lucros anuais, até à concorrência do capital social, não podendo normalmente 
esta reserva ser distribuída.  

 

29 Reserva legal 

Nos termos da legislação portuguesa, a Finicrédito deverá reforçar anualmente a reserva legal com 
pelo menos 10% dos lucros anuais, até à concorrência do capital social, não podendo normalmente 
esta reserva ser distribuída. 

A variação da reserva legal é analisada na nota 30. 

 

30 Prémios de emissão, outras reservas e resultados transitados 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Prémios de emissão  1 498  1 498 

Reservas e resultados transitados
Reserva legal  1 292  1 292 
Outras reservas   727   727 
Resultados transitados ( 10 037)  1 752 

( 8 018)  3 771 
 

Conforme referido nas notas 1, 33 e 39, a rubrica Resultados transitados inclui, com efeitos a 
partir de 1 de Janeiro de 2010, o efeito da correcção de Euros 549.000 resultante da decisão do 
Conselho de Administração de alterar a política contabilística relativa ao reconhecimento dos 
desvios actuariais. 
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31 Garantias e outros compromissos 

Esta rubrica é analisada como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Garantias e avales prestados  110 000  110 000 
Garantias e avales recebidos  2 680  2 637 
Compromissos perante terceiros   89   853 
Operações cambiais e instrumentos financeiros  217 902  17 902 
Outras contas extrapatrimoniais:
   Créditos abatidos ao activo  98 394  76 074 
   Juros vencidos  6 297  10 399 
   Despesas de crédito vencido  1 785  2 050 
   Dívidas em contencioso  38 788  34 101 

 475 935  254 016 
 

 
As Garantias e avales prestados são operações bancárias que não se traduzem por mobilização de 
fundos por parte da Finicrédito. 

Os instrumentos financeiros contabilizados como Garantias e outros compromissos estão sujeitos 
aos mesmos procedimentos de aprovação e controlo aplicados à carteira de crédito nomeadamente 
quanto à avaliação da adequação das provisões constituídas tal como descrito na política 
contabilística 1 c) a exposição máxima de crédito é representada pelo valor nominal que poderia 
ser perdido relativo aos passivos contingentes e outros compromissos assumidos pela Finicrédito 
na eventualidade de incumprimento pelas respectivas contrapartes, sem ter em consideração 
potenciais recuperações de crédito ou colaterais. 

 

32 Distribuição de resultados 

Em 26 de Março de 2010, de acordo com deliberação da Assembleia Geral, a Finicrédito 
distribuiu resultados ao Finibanco – Holding, SGPS, S.A. no montante de Euros 600.000. 

 

33 Justo valor 

O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que estes se encontrem disponíveis. 
Caso estas não existam, como acontece em muitos dos produtos colocados junto de clientes, o 
justo valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto de fluxos de 
caixa.  

A geração de fluxos de caixa dos diferentes instrumentos comercializados é feita com base nas 
respectivas características financeiras e as taxas de desconto utilizadas incorporam quer a curva de 
taxas de juro de mercado, quer as actuais condições da política de pricing da Finicrédito.  
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Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos parâmetros utilizados no modelo de 
avaliação, que necessariamente incorporam algum grau de subjectividade, e reflecte 
exclusivamente o valor atribuído aos diferentes instrumentos financeiros. Não considera, no 
entanto, factores de natureza prospectiva, como por exemplo a evolução futura de negócio. Nestas 
condições, os valores apresentados não podem ser entendidos como uma estimativa do valor 
económico da Finicrédito. 

Os Activos e Passivos ao justo valor da Finicrédito são valorizados de acordo com a seguinte 
hierarquia: 

1 Valores de cotação de mercado – nesta categoria incluem-se as cotações disponíveis em 
mercados oficiais e as divulgadas por entidades que habitualmente fornecem preços de 
transacções para estes activos/passivos negociados em mercados líquidos. 

2 Métodos de valorização com parâmetros/ preços observáveis no mercado – consiste na 
utilização de modelos internos de valorização, designadamente modelos de fluxos de caixa 
descontados e de avaliação de opções, que implicam a utilização de estimativas e requerem 
julgamentos que variam conforme a complexidade dos produtos objecto de valorização. Não 
obstante, a Finicrédito utiliza como inputs nos seus modelos, variáveis disponibilizadas pelo 
mercado, tais como as curvas de taxas de juro, spreads de crédito, volatilidade e índices sobre 
cotações. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas por 
entidades independentes mas cujos mercados têm liquidez mais reduzida. 

3  Métodos de valorização com parâmetros não observáveis no mercado – neste agregado 
incluem-se as valorizações determinadas com recurso à utilização de modelos internos de 
valorização ou cotações fornecidas por terceiras entidades mas cujos parâmetros utilizados não 
são observáveis no mercado. 

 
De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos usados na estimativa do justo 
valor dos activos e passivos financeiros: 

- Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais, Disponibilidades em outras Instituições de 
Crédito e Recursos de outras Instituições de Crédito 

Atendendo ao prazo extremamente curto associado a estes instrumentos financeiros, o valor de 
balanço é uma razoável estimativa do justo valor dos activos e passivos financeiros. 

- Aplicações em Instituições de Crédito, Recursos em Mercado Monetário Interbancário e Activos 
com Acordos de Recompra 

O justo valor destes instrumentos financeiros, é calculado com base na actualização dos fluxos de 
caixa de capital e juros esperados no futuro para os referidos instrumentos, considerando que os 
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente definidas. 

A taxa de desconto utilizada reflecte as actuais condições praticadas pela Finicrédito em idênticos 
instrumentos para cada um dos diferentes prazos de maturidade residual. A taxa de desconto 
incorpora as taxas de mercado para os prazos residuais (taxas de mercado monetário). 
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- Activos financeiros detidos para negociação (excepto derivados), Passivos financeiros detidos 
para negociação (excepto derivados) e Activos financeiros disponíveis para venda 

Estes instrumentos financeiros estão contabilizados ao justo valor. O justo valor tem como base as 
cotações de mercado, sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, o justo 
valor é estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa 
que, para estimar o justo valor utilizam as curvas de taxa de juro de mercado ajustadas pelos 
factores associados, predominantemente o risco de crédito e risco de liquidez, determinados de 
acordo com as condições de mercado e prazos respectivos. 

As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação difundida pelos fornecedores 
de conteúdos financeiros - Reuters e Bloomberg – mais concretamente as que resultam das 
cotações dos Swap de taxa de juro. Os valores respeitantes às taxas de muito curto prazo são 
obtidos de fonte semelhante mas referentes ao mercado monetário interbancário. A curva de taxa 
de juro obtida é ainda calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de curto prazo. As 
taxas de juro para os prazos específicos dos fluxos de caixa são determinadas por métodos de 
interpolação adequados. As mesmas curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projecção dos 
fluxos de caixa não determinísticos como por exemplo os indexantes. 

Caso exista opcionalidade envolvida, utilizam-se os modelos standards (Black-Scholes, Black, Ho 
e outros) considerando as superfícies de volatilidade aplicáveis. Sempre que se entenda que não 
existem referências de mercado de qualidade suficiente ou que os modelos disponíveis não se 
aplicam integralmente face às características do instrumento financeiro, utilizam-se cotações 
específicas fornecidas por uma entidade externa, tipicamente a contraparte do negócio. 

No caso de acções não cotadas, estas encontram-se reconhecidas ao custo histórico sempre que 
não exista disponível um valor de mercado e não seja possível determinar com fiabilidade o seu 
justo valor. 

- Derivados de cobertura e de negociação 

Todos os derivados encontram-se contabilizados pelo seu justo valor.  

No caso daqueles que são cotados em mercados organizados utiliza-se o respectivo preço de 
mercado. As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação difundida pelos 
fornecedores de conteúdos financeiros - Reuters e Bloomberg – mais concretamente as que 
resultam das cotações dos Swap de taxa de juro. Os valores respeitantes às taxas de muito curto 
prazo são obtidos de fonte semelhante mas referentes ao mercado monetário interbancário. A 
curva de taxa de juro obtida é ainda calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de 
curto prazo. As taxas de juro para os prazos específicos dos fluxos de caixa são determinadas por 
métodos de interpolação adequados. 

As curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projecção dos fluxos de caixa não 
determinísticos como por exemplo os indexantes. 
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- Créditos a clientes com maturidade definida 

O justo valor destes instrumentos financeiros, é calculado com base na actualização dos fluxos de 
caixa de capital e juros esperados no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os 
pagamentos de prestações, ocorrem nas datas contratualmente definidas. A taxa de desconto 
utilizada é a que reflecte as taxas actuais da Finicrédito para cada uma das classes homogéneas 
deste tipo de instrumentos e com maturidade residual semelhante. A taxa de desconto incorpora as 
taxas de mercado para os prazos residuais (taxas do mercado monetário ou do mercado de Swap 
de taxa de juro, no final do ano) e o spread praticado à data de reporte. Este foi calculado através 
da média da produção dos últimos três meses do ano. 

A taxa média de desconto foi de 7,455% em Dezembro de 2011 assumindo a projecção das taxas 
variáveis segundo a evolução das taxas forward implícitas nas curvas de taxas de juro. Os cálculos 
efectuados incorporam o spread de risco de crédito. 

O justo valor dos activos e passivos financeiros, a 31 de Dezembro de 2011, é apresentado como 
segue: 

Negociação
Euros '000

Designado ao 
justo valor
Euros '000

Empréstimos 
e aplicações 
Euros '000

Disponíveis 
para venda 
Euros '000

Outros ao 
custo 

amortizado 
Euros '000

Valor 
contabilístico

Euros '000
Justo valor
Euros '000

Activos Financeiros:

Caixa e disponibilidades 
   em bancos centrais - -    3 - -    3    3 

Disponibilidades em outras 
   instituições de crédito - -    180 - -    180    180 
Crédito a clientes - -   298 105 - -   298 105   299 446 

Activos financeiros 
   disponíveis para venda - - -   6 210 -   6 210   6 210 

- -   298 288   6 210 -   304 498   305 839 

Passivos financeiros:

Outros passivos financeiros ao  
   justo valor através de 
   resultados -   17 895 - - -   17 895   17 895 

Recursos de outras instituições 
   de crédito - - - -   272 865   272 865   272 865 
Derivados de cobertura   10 437 - - - -   10 437   10 437 

  10 437   17 895 - -   272 865   301 197   301 197 
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O justo valor dos activos e passivos financeiros, a 31 de Dezembro de 2010, é apresentado como 
segue: 

Negociação
Euros '000

Designado ao 
justo valor
Euros '000

Empréstimos 
e aplicações 
Euros '000

Disponíveis 
para venda 
Euros '000

Outros ao 
custo 

amortizado 
Euros '000

Valor 
contabilístico

Euros '000
Justo valor
Euros '000

Activos Financeiros:

Caixa e disponibilidades em 
   bancos centrais - -    1 - -    1    1 

Aplicações em instituições 
   de crédito - -    28 - -    28    28 

Disponibilidades em outras 
   instituições de crédito - -    70 - -    70    70 
Crédito a clientes - -   292 699 - -   292 699   292 699 

Activos financeiros 
   disponíveis para venda - - -   6 210 -   6 210   6 210 

-   292 798   6 210 -   299 008   299 008 

Passivos financeiros:

Outros passivos financeiros ao 
   justo valor através de 
   resultados -   17 938 - - -   17 938   17 938 

Recursos de outras instituições 
de crédito - - - -   277 016   277 016   277 016 

-   17 938 - -   277 016   294 954   294 954 
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34 Benefícios a colaboradores 
 

A Finicrédito assumiu a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores, pensões de reforma por 
velhice e por invalidez, nos termos do estabelecido no Acordo Colectivo de Trabalho do Sector 
Bancário (“ACT”). Para a cobertura das suas responsabilidades são efectuadas contribuições para 
o “Fundo de Pensões” o qual é gerido pela Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, 
S.A.. 

No âmbito da aprovação pelo Governo do Decreto-Lei n.º 127/2011 (“Decreto”), que veio a ser 
publicado em 31 de Dezembro, foi estabelecido um Acordo Tripartido entre o Governo, a 
Associação Portuguesa de Bancos e os Sindicatos dos trabalhadores bancários sobre a 
transferência para a esfera da Segurança Social, das responsabilidades das pensões em pagamento 
dos actuais reformados e pensionistas.  

Este Decreto estabeleceu que as responsabilidades a transferir correspondem às pensões em 
pagamento em 31 de Dezembro de 2011, a valores constantes (taxa de actualização 0%) na 
componente prevista no Instrumento de Regulação Colectiva de Trabalho (‟IRCT‟) dos 
reformados e pensionistas. As responsabilidades relativas às actualizações das pensões, a 
benefícios complementares à pensão a assumir pela Segurança Social, às contribuições para o 
SAMS sobre as pensões de reforma e sobrevivência, ao subsídio de morte e à pensão de 
sobrevivência diferida continuam a cargo das Instituições com o financiamento a ser assegurado 
através dos respectivos fundos de pensões. O referido Decreto estabelece igualmente os termos e 
condições em que foi efectuada a transferência definindo uma taxa de desconto de 4% para 
determinação das responsabilidades a transferir. 

O Decreto–Lei supra referido não teve qualquer impacto ao nível do  Fundo de Pensões da 
Finicrédito por não haver quaisquer responsabilidades com reformados ou pensionistas.  

Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, o número de participantes abrangidos por este plano de 
pensões de reforma era o seguinte: 

2011 2010

Número de participantes
   Pessoal no activo   132   128 

 

Considerando que a IAS 19 - Benefícios dos empregados permite o reconhecimento directo em 
capitais próprios dos desvios actuariais, em alternativa ao método do corredor utilizado até 2010, a 
Finicrédito optou em 2011 por uma alteração da política contabilística passando a reconhecer os 
desvios actuariais do exercício por contrapartida de reservas. De acordo com a IAS 8, esta 
alteração da política contabilística foi aplicada retrospectivamente com referência a 1 de Janeiro 
de 2010 para efeitos comparativos, reconhecendo nessa data a totalidade dos desvios actuariais 
diferidos em Capitais Próprios - Outro rendimento integral. 
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De acordo com a política contabilística 1u), as responsabilidades da Finicrédito  por pensões de 
reforma e respectivas coberturas, em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, calculadas com base no 
método de crédito das unidades projectadas, são analisadas como segue: 

Pensões de 
reforma 
Euros

Subsídio
 por morte

Euros

Benefícios
 de saúde 

Euros

Total
Euros

Pensões de 
reforma 
Euros

Subsídio
 por morte

Euros

Benefícios
 de saúde 

Euros

Total
Euros

Activos/(Responsabilidades) 
líquidas reconhecidas em 
balanço
Responsabilidades

Pessoal activo  3 412   113   169  3 694  5 132   125   347  5 604 

Valor do Fundo ( 5 926) (  147) (  401) ( 6 474) ( 5 937) (  148) (  405) ( 6 490)

Activos/(Responsabilidades) 
líquidas em balanço ( 2 514) (  34) (  232) ( 2 780) (  805) (  23) (  58) (  886)

2011 2010

 

De acordo com a política contabilística 1y), a Finicrédito procede ao cálculo das responsabilidades 
com pensões de reforma e dos ganhos e perdas actuariais anualmente. 

De acordo com a referida política e conforme o estabelecido na IAS 19 – Benefícios dos 
empregados, a Finicrédito avalia à data de cada balanço, e para cada plano separadamente, a 
recuperabilidade do excesso de cobertura do fundo face às respectivas responsabilidades com 
pensões.  

A evolução das responsabilidades por benefícios projectados durante o exercício de 2011 e 2010 é 
analisada conforme segue: 

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Valores em 1 de Janeiro  5 132  125  347 5 604 5 328   110   329 5 767 

Custo do serviço corrente   129   20   23   172   460   10   52   522 
Custo dos juros   282   7   19   308   293   6   18   317 
Ganhos e (perdas) actuariais

- Não decorrentes de alterações de pressupostos (  919) (  4) (  164) ( 1 087) (  949) (  1) (  52) ( 1 002)
- Resultantes de alterações de pressupostos ( 1 212) (  35) (  56) ( 1 303) - - - - 

Valores em 31 de Dezembro  3 412   113   169  3 694  5 132   125   347  5 604 

2011 2010

 

A evolução dos valores relativos a responsabilidades não financiadas por benefícios projectados 
durante os exercícios de 2011 e 2010 é analisada conforme segue: 

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Valores em 1 de Janeiro (  805) (  23) (  58) (  886) (  359) (  35) (  10) (  404)

Custo do serviço corrente   129   20   23   172   460   10   52   522 
Custo dos juros   282   7   19   308   293   6   18   317 
Rendimento esperado dos activos (  327) (  22) (  8) (  357) (  335) (  8) (  22) (  365)
Ganhos e (perdas) actuariais

- Não decorrentes de alterações 
  de pressupostos (  537)   19 (  152) (  670) (  816)   4 (  96) (  908)
- Resultantes de alterações de pressupostos ( 1 212) (  35) (  56) ( 1 303) - - - - 

Contribuições para o Fundo (  44) - (  44) (  48) - - (  48)

Valores em 31 de Dezembro ( 2 514) (  34) (  232) ( 2 780) (  805) (  23) (  58) (  886)

2011 2010
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Os elementos patrimoniais que compõem o activo do Fundo de Pensões e que cobrem igualmente 
as responsabilidades com pensões de reforma, subsídio por morte e os benefícios de saúde podem 
ser analisados como segue: 

2011
Euros '000

2010
Euros '000

Acções   807  1 038 
Outros títulos de rendimento variável  1 136  1 559 
Obrigações   843  2 336 
Imobiliário directo  1 574  1 103 
Aplicações em bancos e outras  2 114   454 

 6 474  6 490 
 

 

O Fundo não detém quaisquer títulos emitidos pela Finicrédito. 

A evolução do valor dos activos do Fundo durante o exercício de 2011 e 2010 é analisada 
conforme segue: 

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Valores em 1 de Janeiro  5 937   148   405  6 490  5 687   146   339  6 172 

Rendimento esperado dos activos (  55) (  1) (  4) (  60)   335   9   21   365 
Ganhos e (perdas) actuariais - - - - (  268) (  7) (  17) (  292)
Contribuições para o Fundo dos empregados   44 - -   44   183 -   62   245 

Valores em 31 de Dezembro  5 926   147   401  6 474  5 937   148   405  6 490 

2011 2010

 

As contribuições efectuadas ao Fundo pela Finicrédito durante o exercício de 2011 foram 
efectuadas na sua totalidade em dinheiro. 

No exercício de 2011, a Finicrédito reconheceu, como encargos com pensões de reforma o 
montante de Euros 80.000 (2010: Euros 426.000). A análise do custo do exercício é apresentada 
como segue: 

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Pensões de 
reforma

Euros '000

Subsídio
 por morte
Euros '000

Benefícios
 de saúde

Euros '000
Total

Euros '000

Custo dos serviços correntes   129   20   23   172   460   9   52   521 
Custo dos juros   282   7   19   308   293   6   18   317 
Rendimento esperado dos activos (  326) (  8) (  22) (  356) (  335) (  8) (  21) (  364)
Reformas antecipadas - - - - - - - - 
Contribuições dos funcionários (  44) - - (  44) (  48) - - (  48)

Custo do exercício   41   19   20   80   370   7   49   426 

2011 2010

 

 
O valor estimado das contribuições a efectuar em 2012 no âmbito do Plano de Pensões é de  
Euros 135.980 (2010: Euros 441.177). 
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Após a análise dos indicadores de mercado, em particular as perspectivas de taxa de inflação e a 
taxa de juro de longo prazo para a Zona Euro, bem como das características demográficas dos seus 
colaboradores, a Finicrédito utilizou os seguintes pressupostos actuariais utilizados para o cálculo 
das responsabilidades com pensões de reforma com referência a 31 de Dezembro de 2011 e 2010: 

2011 2010

Taxa de crescimento salarial 2,00% 3,00%
Taxa de crescimento de pensões 1,00% 2,00%
Taxa de rendimento do fundo 5,50% 5,50%
Taxa de desconto 5,50% 5,50%
Tábua de mortalidade TV 88/90 TV 88/90
Tábua de invalidez EVK 80 EVK 80

 
 

Os pressupostos de base utilizados no cálculo do valor actuarial das responsabilidades estão de 
acordo com os requisitos definidos pela IAS 19. Não são considerados decrementos de invalidez 
no cálculo das responsabilidades. 

A taxa de rendimento do Fundo de Pensões foi determinada de forma consistente com as 
condições actuais de mercado e com a natureza e rendibilidade dos activos que integram o Fundo 
de Pensões. 

Os ganhos/(perdas) actuariais líquidos do exercício de 2011 de Euros 1.973.000  
(2010: Euros 1.002.000), são relativos à diferença entre os pressupostos utilizados no cálculo das 
responsabilidades e os valores efectivamente verificados, bem como o impacto da alteração de 
pressupostos. 

Considerando, este impacto, procedeu-se a uma análise da sensibilidade a uma variação positiva 
(passando de 6,5% para 7,5% no exercício de 2011) e a uma variação negativa (passando de 6,5% 
para 5,5% no exercício de 2011) de um ponto percentual no valor dos custos com benefícios de 
saúde cujo impacto é analisado como segue:  

2011 2010 2011 2010

Impacto das responsabilidades (  26) (  53)   26   53 

Variação positiva de 1%
(6,5% para 7,5%)

Variação negativa de 1%
(6,5% para 5,5%)
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O evolutivo das responsabilidades e saldo dos fundos, bem como dos ganhos e perdas de experiência nos últimos 5 anos é como segue:  

 

Pensões de Subsidio Benefícios Pensões de Subsidio Benefícios Pensões de Subsidio Benefícios Pensões de Subsidio Benefícios Pensões de Subsidio Benefícios

reforma por morte de saúde reforma por morte de saúde reforma por morte de saúde reforma por morte de saúde reforma por morte de saúde

Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000 Euros '000

Responsabilidades (3.412) (113) (169) (5.132) (125) (347) (5.328) (111) (329) (4.998) (135) (231) (4.383) (135) (252)
Activos do Fundo 5.926 147 401 5.937 148 405 5.687 146 339 4.764 135 222 4.764 129 240 

Responsabilidades (sub) / sobre financiadas 2.514 34 232 805 23 58 359 35 10 (234) - (9) 381 (6) (12)

(Ganhos) / Perdas de experiência
       decorrentes das responsabilidades para com Activos e Pensionistas (1.749) (16) (208) (949) (1) (52) - - - - - - - - - 
(Ganhos) / Perdas de experiência 
      decorrentes dos activos do fundo - - - 268 17 7 - - - - - - - - - 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
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35 Transacções com partes relacionadas 

A lista de partes relacionadas apresenta-se como segue:  

 
Accionistas 
 
Montepio Geral - Associação Mutualista – Entidade com controlo final 
Caixa Económica Montepio Geral – Entidade para efeitos de consolidação 
Finibanco - Holding  SGPS, S.A. – Empresa mãe 

 

 
Membros do Conselho de Administração 

Álvaro Cordeiro Dâmaso 
Mário José Gomes Lopes 
José Carlos Sequeira Mateus 
Pedro Jorge Gouveia Alves 
Manuel de Pinho Baptista 

 

 
Empresas subsidiárias e associadas 
 

Finibanco, S.A. 
Finivalor – Sociedade Gestora Fundos Mobiliários, S.A. 
Finibanco Angola, S.A.  
Iberpartners Cafés – SGPS 
Prio Energy SGPS, S.A. 
Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. 
Lusitania Vida, Companhia de Seguros, S.A. 
Nova Câmbios, S.A. 
Silvip, S.A. 
Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Montepio Gestão de Activos – S.G.F.I.M., S.A. 
MG Investimentos Imobiliários, S.A. 
Bolsimo – Gestão de Activos, S.A. 
Residências Montepio, Serviços de Saúde, S.A. 
Germont – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
NEBRA, Energias Renovables, S.L. 
HTA – Hotéis, Turismo e Animação dos Açores, S.A. 
Banco Montepio Geral – Cabo Verde, Soc. Unipessoal, S.A. (IFI) 
Civilcentro – Construções do Centro, S.A. 
Finibanco Vida – Companhia de Seguros Vida, S.A. 
Finimóveis – Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. 
Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. 
Fundação Montepio Geral 
N Seguros, S.A. 
Montepio Recuperação de Crédito, ACE 
Montepio Arrendamento – FIIAH 
CA Imobiliário – Fundo Especial Investimento Imob. Aberto 
 

Fundo de Pensões dos colaboradores 
Gerido por Futuro Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A. 
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Em 31 de Dezembro de 2011, a decomposição dos activos, passivos, custos e proveitos e 
responsabilidades extrapatrimoniais relativos a operações realizadas com partes relacionadas com a 
Finicrédito é a seguinte: 

Caixa 
Económica 
Montepio 

Geral
Euros'000

Finibanco 
Holding

Euros'000
Finibanco
Euros '000

Finipredial
Euros '000

Finivalor
Euros '000

Finisegur
Euros '000

Finibanco 
Vida

Euros '000
Total

Euro '000

Activo
 Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito   123 - - - - - -   123 
 Outros activos   59   384 - - -   25 -   468 

  182   384 - - -   25 -   591 
- 

Passivo
Recursos de outras instituições de crédito  272 863 - - - - - -  272 863 
Outros passivos - - - -   29   30 -   59 

 272 863 - - -   29   30 -  272 922 

Proveitos
Juros e rendimentos similares   45 - - - - - -   45 
 Outros proveitos de exploração   101 -   20 -   19   402   65   607 

  146 -   20 -   19   402   65   652 

Custos
 Juros e encargos similares  6 843 -  1 873 - - - -  8 716 
 Outros custos de exploração   68 -   35   215 -   68 -   386 

 6 911 -  1 908   215 -   68 -  9 102 

Extrapatrimoniais
 Garantias prestadas  110 000 - - - - - -  110 000 
 Garantias Recebidas  2 680 - - - - - -  2 680 

 112 680 - - - - - -  112 680 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2010, a decomposição dos activos, passivos, custos e proveitos e 
responsabilidades extrapatrimoniais relativos a operações realizadas com partes relacionadas com a 
Finicrédito é a seguinte: 

Caixa 
Económica 
Montepio 

Geral
Euros'000

Finibanco 
Holding

Euros'000
Finibanco
Euros '000

Finipredial
Euros '000

Finivalor
Euros '000

Finisegur
Euros '000

Finibanco 
Vida

Euros '000
Total

Euro '000

Activo
 Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito - -   2 - - - -   2 
 Outros activos - -   14 - -   70 -   84 

- -   16 - -   70 -   86 

Passivo
Recursos de outras instituições de crédito - -  262 015 - - - -  262 015 
Outros passivos - -   3   1   1 -   5 

- -  262 015   3   1   1 -  262 020 

Proveitos
Juros e rendimentos similares - - - - - - - 
 Outros proveitos de exploração - -   43 -   1   169 -   213 

- -   43 -   1   169 -   213 

Custos
 Juros e encargos similares -  6 466 - - - -  6 466 
 Outros custos de exploração -   106   214 - - -   320 

- -  6 572   214 - - -  6 786 

Extrapatrimoniais
 Garantias prestadas - -  110 000 - - - -  110 000 
 Garantias Recebidas - -  2 637 - - - -  2 637 

- -  112 637 - - - -  112 637 

 
 

Os custos com as Remunerações e Outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão bem 
como as transacções efectuadas com os mesmos, constam na nota 7. 
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36 Securitização de activos 
 

Em 31 de Dezembro de 2011, existe uma operação de titularização. 

Apresentamos nos parágrafos seguintes alguns detalhes adicionais dessa operação de titularização. 

Em 30 de Junho de 2009, a Finicrédito vendeu uma carteira de créditos ao consumo, automóvel, 
aluguer de longa duração e leasing à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., com um 
limite (Aggregate Principal Amount Outstanding) fixado em Euros 207.000.000 (Aqua Finance n.º 
3). O prazo total da operação é de 14 anos, com revolving period de 3 anos. 

A entidade que garante o serviço da dívida (servicer) das operações é a Finicrédito, assumindo a 
cobrança dos créditos cedidos e canalizando os valores recebidos, por via da efectivação do 
respectivo depósito, para as Sociedades de Titularização de Créditos. 

Em conformidade com a IFRS 1, todas as operações realizadas após 1 de Janeiro de 2004 terão que 
ser analisadas no âmbito das regras de desreconhecimento de acordo com a IAS 39, segundo o qual, 
se forem transferidos uma parte substancial dos riscos e benefícios associados aos activos ou se for 
transferido o controlo sobre os referidos activos, estes activos deverão ser desreconhecidos. 

À data de 31 de Dezembro de 2011, as operações de titularização efectuadas pela Finicrédito são 
apresentadas como segue: 

Emissão Data de início Moeda Activo cedido
Montante 

inicial
Euros '000

Aqua Finance  n.º 3 Junho de 2009 Euros

Crédito ao consumo, 
   crédito automóvel,

ALD e Leasing  207 000 
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Os títulos emitidos pelos veículos de titularização podem ser analisados, à data de 31 de Dezembro de 2011, como segue: 

 
 

Emissão Obrigações

Valor 
nominal 
inicial

Valor 
nominal 
actual

Interesse 
retido pela 
Finicrédito 

(valor 
nominal)

Data de 
reembolso

Euros Euros '000 Euros '000 Fitch S&P DBRS S&P

Aqua Finance  n.º 3 Class A  110 020  110 020  110 020 2023 AAA AAA AA AA-

Class B  96 980  96 980  96 980 2023 AAA AAA AA AA-

Rating das obrigações  
(Inicial)

Rating  das obrigações 
(Actual)
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37 Reporte por segmentos 

No exercico de 2011, a Finicrédito adoptou a IFRS 8 – Segmentos Operacionais para efeitos 
de divulgação da informação financeira por segmentos operacionais. 

A actividade da Finicrédito é desenvolvida no sector financeiro e direccionada para 
empresas e clientes particulares. 

Em termos geográficos a Finicrédito, embora concentrando a sua actividade em Portugal, 
possui alguma actividade internacional desenvolvida por Finicrédito IFCI SA Portugalia 
Sucursala Romania, pelo que segundo critérios geográficos, pode separar-se a actividade e 
resultados que são objecto de escrituração nas unidades localizadas em Portugal (Nacional) e 
da localizada na Roménia (Roménia). 

Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, a contribuição líquida dos principais segmentos 
geográficos é apresentada como segue: 

2011 2010

Nacional
Euros '000

Roménia
Euros '000

Total
Euros '000

Nacional
Euros '000

Roménia
Euros '000

Total
Euros '000

Juros e rendimentos similares  30 145   88 30.233 30.485 220 30.705
Juros e encargos similares ( 15 406) - ( 15 406) ( 11 759) - ( 11 759)

Margem Financeira  14 739   88  14 827  18 726   220  18 946 

Rendimentos de serviços e comissões - - -   541   7   548 
Encargos com serviços e comissões ( 2 621) (  6) ( 2 627) ( 2 873) (  10) ( 2 883)
Outros resultados de exploração (  117) (  27) (  144) (  928) (  68) (  996)

Produto da actividade  12 001   55  12 056  15 466   149  15 615 

Custos com pessoal ( 6 150) - ( 6 150) ( 5 890) - ( 5 890)
Gastos gerais administrativos ( 5 391) (  85) ( 5 476) ( 4 703) (  103) ( 4 806)
Depreciações e amortizações (  835) (  24) (  859) (  500) (  26) (  526)
Provisões e Imparidade do crédito ( 3 406) (  40) ( 3 446) ( 22 211) (  96) ( 22 307)

Resultado antes de impostos ( 3 781) (  94) ( 3 875) ( 17 838) (  76) ( 17 914)
Impostos (  603) - (  603)  4 333 -  4 333 

Resultado após impostos ( 4 384) (  94) ( 4 478) ( 13 505) (  76) ( 13 581)

Activo líquido  341 880   877  342 758  335 914  1 431  337 345 
Passivo  321 981  1 774  323 756  314 690  2 225  315 659  
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38 Gestão de risco 

A Finicrédito mantém uma política conservadora na assunção dos riscos, expressa num nível 
máximo de alocação de fundos próprios, conforme métodos de cálculo internos, efectuados 
em função do perfil do cliente. 

Não são permitidas operações que exijam níveis de alocação de capitais superiores aos 
determinados, razão pela qual, são rejeitadas todas as operações que não satisfaçam os 
diversos padrões de risco e outras que não se enquadrem na estratégia definida.  

O conhecimento em profundidade dos níveis de exposição e a gestão integrada dos riscos 
assumidos, tornam-se fundamentais para a prossecução dos objectivos estabelecidos, 
contribuindo para a criação de valor para o Accionista. 

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

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

Neste âmbito, a Finicrédito continuou a acompanhar o processo de revisão dos requisitos de 
capital, elaborado pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (Acordo de Basileia II). 
Este processo de revisão propõe uma maior relação entre os perfis de risco assumidos e os 
requisitos de capital necessário, aproximando, por conseguinte, os conceitos de capital 
regulamentar e de capital económico, permitindo às Instituições Financeiras a utilização de 
parâmetros calculados internamente para a determinação dos níveis de capital adequados. 
Estabelece ainda um requisito adicional de capitais para os riscos operacionais, reforça o 
papel das autoridades de supervisão (Pilar II Processo de Supervisão) e reafirma a 
necessidade de prestar mais e melhor informação aos diversos mercados (informação 
qualitativa e quantitativa) sobre a gestão do risco das Instituições Financeiras (Pilar III 
Disciplina de Mercado). 

A nova regulamentação impõe às instituições financeiras maiores responsabilidades já que 
as metodologias mais avançadas dependem da capacidade de desenvolvimento de modelos 
internos válidos, certificados e que sejam sensíveis aos riscos específicos de cada instituição. 

a) Risco de Crédito 

O risco de crédito encontra-se associado à possibilidade de incumprimento efectivo da 
contraparte, que se consubstancia no não pagamento integral ou parcial, quer do capital em 
dívida, quer dos juros correspondentes aos empréstimos efectuados. Representa a 
componente de risco com maior relevo na actividade da Finicrédito. 

A análise do risco de crédito assenta na avaliação do cliente, conjugada com o produto, as 
garantias, a maturidade da operação e a consonância com as estratégias de negócio definidas. 
São estabelecidos limites de exposição por contraparte. Pretende-se constituir uma carteira 
sã, que tenha subjacente uma decisão fundamentada que pondere, de forma equilibrada, os 
diversos factores do negócio.  

Como ferramenta de apoio à decisão, a Finicrédito dispõe de um sistema de “Credit 
Scoring”. Esta ferramenta consiste na aplicação de técnicas estatísticas que procuram medir 
o risco de incumprimento de um crédito, através de uma notação a atribuir a um determinado 
perfil de comportamento. 
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A Direcção de Controlo de Crédito tem como principal objectivo garantir a qualidade da 
carteira de crédito através de uma monitorização sistemática do crédito vencido e vincendo. 
Compete a esta Direcção, o estudo dos clientes da carteira, identificando antecipadamente 
aqueles que apresentem uma probabilidade elevada de incumprimento das suas 
responsabilidades, prevenindo situações de degradação. Por outro lado, ao monitorizar o 
crédito vencido, tipifica e acompanha o nível de gravidade de incumprimento dos clientes. 

Estão disponíveis sistemas de alerta, destinados à estrutura comercial, sobre situações 
atípicas existentes nos diversos pontos de venda, de forma a determinar aqueles que, pelos 
clientes angariados ou pelas práticas utilizadas, representam maior risco na concessão de 
crédito.  

Para fazer face aos riscos de crédito são constituídas provisões de acordo com o estabelecido 
pelo Aviso n.º 3/95, do Banco de Portugal. Em caso de necessidade constituir-se-ão 
provisões extraordinárias em conformidade com o risco a cobrir. 

Seguidamente apresenta-se a informação relativa à exposição da Finicrédito ao risco de 
crédito: 

2011
Euros '000

2010         
Euros '000

Disponibilidades em outras instituições de crédito   180  70 
Aplicações em instituições de crédito -  28 
Crédito a clientes  298 105 292 699 
Activos financeiros disponíveis para venda  6 210 6 210 
Outros activos  28 302 29 769 
Garantias e avales prestados  110 000 110 000 
Compromissos perante terceiros   89  853 

 442 886 439 629 

 
b) Risco de Mercado 

O risco de mercado consiste na probabilidade de ocorrência de perdas nas posições 
patrimoniais e extra-patrimoniais decorrentes de movimentos adversos dos preços de 
mercado (taxas de juro, câmbios, cotações e índices). 

A Finicrédito está apenas exposta ao risco de taxa de juro. 

Na sua actividade corrente, a Sociedade utiliza alguns instrumentos financeiros derivados 
para gerir as suas próprias posições de risco de taxa de juro ou outros riscos de mercado. 
Estes instrumentos envolvem graus variáveis de risco de crédito (máxima perda 
contabilística potencial, originada por eventual incumprimento das obrigações contratuais 
assumidas pelas contrapartes) e de risco de mercado (máxima perda potencial, originada pela 
alteração de valor de um instrumento financeiro, em resultado de variações de taxas de juros, 
de taxas de câmbio ou de cotações). 
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Os montantes nocionais das operações de derivados são utilizados para calcular os fluxos a 
trocar nos termos contratuais, normalmente em termos líquidos. Embora constituam a 
medida de volume mais usual neste tipo de mercados, não correspondem a qualquer 
quantificação do risco de crédito ou de mercado, relacionados com as respectivas operações. 
Para derivados de taxa de juros ou de taxa de câmbio, o risco de crédito é medido pelo custo 
de substituição a preços correntes de mercado dos contratos em que se detém uma posição 
potencial de ganho (valor positivo de mercado) no caso de a contraparte entrar em 
incumprimento. 

Os Swaps de taxa de juro correspondem quer a operações de cobertura, quer a operações de 
negociação, relativas a uma troca de juros inerentes a um conjunto de fluxos financeiros, 
expressos na mesma moeda, mas onde não se verifica a troca da componente de capital que 
está sujeita a risco de mercado e a risco de crédito. 

Os derivados embutidos noutros instrumentos financeiros são separados do instrumento de 
acolhimento sempre que os seus riscos e características não estão intimamente relacionados 
com os do contrato de acolhimento e a totalidade do instrumento não é designado como 
estando ao justo valor através de resultados (“fair value option”). 

c) Risco de Liquidez 

O risco de liquidez consiste no risco de perdas resultantes da incapacidade de fazer face ao 
cumprimento de compromissos assumidos, por indisponibilidade, ou dificuldades de 
obtenção de fundos líquidos nos mercados monetários. 

O risco de liquidez da Finicrédito é controlável, devido aos seguintes aspectos:  

 não recepção de depósitos;  

 previsão dos fluxos de entrada das rendas a cobrar aos clientes; 

 limitação da concessão de crédito. 

Para fazer face às necessidades de financiamento da actividade, decorrente da concessão de 
crédito, tem-se optado pela titularização de activos e pelo recurso ao financiamento directo 
no sistema bancário, com particular incidência no Montepio. 

d) Risco Operacional 

O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de falhas internas ao nível dos 
sistemas informáticos, dos procedimentos instituídos e adoptados, de erros dos recursos 
humanos, ou da ocorrência de acontecimentos externos. 

A Finicrédito tem implementada uma plataforma de captura de eventos de Risco 
Operacional, bem como uma plataforma de controlo, que classifica e quantifica esses 
mesmos eventos. É emitido periodicamente um relatório aos órgãos internos com um resumo 
dos eventos existentes. 

Existe um report mensal para a Caixa Económica Montepio Geral que integra a informação 
da Finicrédito na ferramenta de Gestão Integral do Risco Operacional (GIRO). 
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Esta ferramenta está disponível na Intranet e é utilizada para efeitos de: 

 Elaboração de mapa de actividades, risco e controlos, de periodicidade anual; 

 Realização da autoavaliação e validação da mesma que consiste em, identificar a 
exposição potencial ao risco operacional, o seu perfil de risco e prioritizar eventuais 
ações de mitigação em função dos riscos e controlos identificados; 

 Utilização de KRI’s com o objectivo de antecipar a ocorrência de perdas e permitir 
actuações preventivas. 

 
e) Risco taxa de Juro 

No seguimento das recomendações de Basileia II (Pilar II) e da Instrução n.º 19/2005, do 
Banco de Portugal, a Finicrédito calcula a sua exposição ao risco de taxa de juro de balanço 
baseado na metodologia do Bank of International Settlements (“BIS”) classificando todas as 
rubricas do activo, passivo e extrapatrimoniais, que não pertençam à carteira de negociação, 
por escalões de repricing. 

 

Até 3 meses
Euros '000

3 a 6 meses
Euros '000

6 meses a 1 ano
Euros '000

1 a 5 anos
Euros '000

Mais de 5 anos
Euros '000

Activo  106 474  3 588  7 288  114 942  59 614 
Fora de balanço  200 000 - -  17 902 - 
Total  306 474  3 588  7 288  132 844  59 614 

Passivo  162 000  29 300  80 000 -  2 680 
Fora de balanço -  17 902 -  200 000 - 
Total  162 000  47 202  80 000  200 000  2 680 
GAP  (Activos - Passivos)  144 474 ( 43 614) ( 72 712) ( 67 156)  56 934 

2011

 
 

 

Até 3 meses
Euros '000

3 a 6 meses
Euros '000

6 meses a 1 ano
Euros '000

1 a 5 anos
Euros '000

Mais de 5 anos
Euros '000

Activo  64 956  2 638  9 329  146 245  62 352 
Fora de balanço - - -  17 902 - 
Total  64 956  2 638  9 329  164 147  62 352 

Passivo  221 236  58 680  78 209 - - 
Fora de balanço -  17 902 - - - 
Total  221 236  76 582  78 209 - - 
GAP  (Activos - Passivos) ( 156 280) ( 73 944) ( 68 880)  164 147  62 352 

2010

 
 

Face aos gaps de taxa de juro observados, em 31 de Dezembro de 2011, uma variação 
positiva instantânea das taxas de juro em 100 bp motivaria um aumento dos resultados de 
cerca de Euros 883.772. 
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f) Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade 

Em termos prudenciais, a Finicrédito está sujeita à supervisão do Banco de Portugal que, 
tendo por base a Diretiva Comunitária sobre adequação de capitais, estabelece as regras que 
a este nível deverão ser observadas pelas diversas instituições sob a sua supervisão. Estas 
regras determinam um rácio mínimo de fundos próprios em relação aos requisitos exigidos 
pelos riscos assumidos que as instituições deverão cumprir. 

Os Fundos próprios da Finicrédito dividem-se em Fundos Próprios de Base, Fundos Próprios 

Complementares e Deduções, com a seguinte composição: 

 Fundos Próprios de Base (“FPB”): Esta categoria inclui o capital estatutário realizado, as 
reservas elegíveis (excluindo as reservas de justo valor positivas), os resultados retidos do 
período quando certificados, e outros instrumentos equiparados a capital, cujas condições 
sejam aprovadas pelo Banco de Portugal. São deduzidas as reservas de justo valor 
negativas associadas a acções ou outros instrumentos de capital, activos intangíveis, 
ganhos não realizados em passivos financeiros avaliados ao justo valor através de 
resultados que representem risco de crédito próprio, desvios actuariais negativos 
decorrentes de responsabilidades com benefícios pós emprego a empregados acima do 
limite correspondente a 10% do máximo entre as referidas responsabilidades e o activo 
do fundo de pensões; 

 Fundos Próprios Complementares (“FPC”): Incorpora essencialmente a dívida 
subordinada emitida elegível, reservas provenientes da reavaliação do activo imobilizado 
e 45% das reservas de justo valor positivas associadas a acções ou outros instrumentos de 
capital. 

A composição da base de capital está sujeita a um conjunto de limites. Desta forma, as 
regras prudenciais estabelecem que os FPC não podem exceder os FPB. Adicionalmente, 
determinadas componentes dos FPC (o designado Lower Tier II) não podem superar os 50% 
dos FPB. 

Em 2008, o Banco de Portugal introduziu algumas alterações ao cálculo dos fundos próprios. 
Assim, através do Aviso n.º 6/2008, a par do tratamento dado aos créditos e outros valores a 
receber, excluiu as valias potenciais em títulos de dívida classificados como disponíveis para 
venda dos fundos próprios, na parte que exceda o impacto resultante de eventuais operações 
de cobertura, mantendo, contudo, a obrigatoriedade de não considerar nos fundos próprios 
de base as reservas de reavaliação positivas, na parte que exceda a imparidade que 
eventualmente tenha sido registada, relativas a ganhos não realizados em títulos de capital 
disponíveis para venda (líquidas de impostos). 

Em 2011, a Finicrédito adaptou a política contabilística do Fundo de Pensões às alterações 
efectuadas nas Normas Internacionais de Contabilidade. Anteriormente, era utilizada a 
designada regra do corredor e em Dezembro 2011 passou a reconhecer-se a totalidade dos 
desvios actuariais em reservas. Apesar desta alteração ao nível contabilístico, em termos 
regulamentares não existiram alterações, dado que o Aviso n.º 2/2012 define tratamento 
prudencial, para este novo procedimento contabilístico, semelhante ao designado pela regra 
do corredor. Também em Dezembro de 2011 foi realizada a transferência parcial dos planos 
pós-emprego de benefício definido para a esfera da Segurança Social, cujos efeitos em 
fundos próprios foram diferidos para Junho 2011, de acordo com o Aviso n.º 1/2012 do 
Banco de Portugal. 
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A verificação de que uma entidade dispõe de fundos próprios num montante não inferior ao 
dos respectivos requisitos de fundos próprios certifica a adequação do seu capital, reflectida 
num rácio de solvabilidade, representado pelos fundos próprios em percentagem do 
montante correspondente a 12,5 vezes dos requisitos de fundos próprios. O Aviso n.º 3/2011 
do Banco de Portugal determina que o rácio core tier 1, em base consolidada, deve ser não 
inferior a 9%, até 31 de Dezembro de 2011, e a 10%, até 31 de Dezembro de 2012. 

No quadro seguinte apresentam-se as taxas médias de juro verificadas para as grandes 
categorias de activos e passivos financeiros da Finicrédito, para os exercícios findos em 31 
de Dezembro de 2011 e 2010, bem como os respectivos saldos médios e os proveitos e 
custos do exercício: 

Produtos

Saldo médio 
do exercício 
Euros '000

Taxa de juro 
média (%)

Proveitos / 
Custos  

Euros '000

Saldo médio 
do exercício   
Euros '000

Taxa de juro 
média (%)

Proveitos / 
Custos  

Euros '000

Aplicações
Crédito a clientes  357 251 8%  30 188  337 496 9%  31 232 
Disponibilidades   429 - -   622 - - 
Carteira de Títulos  5 693 - -  6 210 - - 
Aplicações interbancárias   18 250%   45   304 7%   21 

Total Aplicações  363 391 30 233 344 632 31 253 

Recursos
Outros recursos  292 815 4%  12 510  282 896 3%  7 807 
Swaps - -  6 734 - - 

Total Recursos  292 815 19 244 282 896 7 807 

20102011
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Um sumário dos cálculos de requisitos de capital da Finicrédito para 31 de Dezembro de 
2011 e 2010, apresenta-se como segue: 

2011       
Euros '000

2010       
Euros '000

Fundos Próprios de Core Tier 1
Capital realizado  30 000  30 000 
Prémios de emissão  1 498 1 498 
Resultados, Reservas Gerais, Especiais e Resultados 
não distribuídos ( 12 496) ( 11 069)
Outros ajustamentos regulamentares (  716) ( 1 034)

 18 286  19 395 

Fundos Próprios de Base
Outros instrumentos de capital - - 
Deduções Fundos Próprios de Base - - 

 18 286  19 395 

Fundos Próprios Complementares
Upper Tier 2 - - 
Lower Tier 2  9 143 9 698 

 9 143 9 698 

Deduções aos fundos próprios totais - - 

Fundos próprios totais  27 429  29 093 

Requisitos de Fundos Próprios
Risco de crédito  18 976  19 858 
Riscos de mercado -  67 
Risco operacional  2 852 4 449 

 21 828  24 374 

Rácios Prudenciais
Rácio Core Tier  1 6,7% 6,4%
Rácio Tier  1 6,7% 6,4%
Rácio de Solvabilidade 10,1% 9,5%
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39 Normas contabilísticas e interpretações recentemente 
emitidas 
 

Normas, alterações e interpretações efectivas em ou a partir de 1 de Janeiro de 2011 

As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram em vigor e que a 
Finicrédito aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras podem ser analisadas 
como segue: 

IFRS 7 - Instrumentos financeiros: Divulgações – Transferências de activos financeiros 

O “International Accounting Standards Board” (IASB), emitiu em Outubro de 2010, a IFRS 7 - 
Instrumentos financeiros: Divulgações – Transferências de activos financeiros, com data 
efectiva de aplicação obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Julho de 2011, 
sendo a sua adopção antecipada permitida. 

As alterações requeridas às divulgações sobre as operações que envolvem transferência de 
activos financeiros, nomeadamente securitizações de activos financeiros, têm como objectivo 
que os utilizadores das demonstrações financeiras possam avaliar o risco e os impactos 
associados a essas operações ao nível das demonstrações financeiras. 

“Annual Improvement Project” 

Em Maio de 2010, o IASB publicou o "Annual Improvement Project," o qual efectuou 11 
alterações em 7 normas. A data de efectividade das alterações, possibilidade de adopção 
antecipada e requisitos de aplicação na transição são definidos em cada norma. A maioria das 
alterações foram de aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2011. 

A Finicrédito não obteve qualquer impacto significativo da adopção destas alterações às normas 
em vigor ao nível das demonstrações financeiras. 

Normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efectivas para a Finicrédito 

IFRS 9 - Instrumentos financeiros 

O “International Accounting Standards Board “(IASB), emitiu em Novembro de 2009, a 
IFRS 9 - Instrumentos financeiros parte I: Classificação e mensuração, com data efectiva de 
aplicação obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2015, sendo 
permitido a sua adopção antecipada. Esta norma foi alterada em Outubro de 2010. A IFRS 9 
não foi ainda adoptada pela União Europeia. 

Esta norma insere-se na primeira fase do projecto global do IASB de substituição da IAS 39 e 
aborda os temas de classificação e mensuração de activos financeiros. Os principais aspectos 
considerados são os seguintes: 

- Os activos financeiros podem ser classificados em duas categorias: ao custo amortizado ou ao 
justo valor. Esta decisão será efectuada no momento inicial de reconhecimento dos activos 
financeiros. A sua classificação depende de como uma entidade apresenta no modelo de 
gestão do negócio esses activos financeiros e as características contratuais dos fluxos 
financeiros associados a cada activo financeiro; 
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- Apenas podem ser mensurados ao custo amortizado os instrumentos de dívida cujos fluxos 
financeiros contratados representam apenas capital e juros, isto é, que contenham apenas 
características básicas de dívida, e para os quais uma entidade no modelo de gestão do 
negócio apresenta esses activos financeiros com o objectivo de capturar apenas esses fluxos 
financeiros. Todos os outros instrumentos de dívida são reconhecidos ao justo valor; 

- Os instrumentos de capital emitidos por terceiras entidades são reconhecidos ao justo valor 
com as variações subsequentes registadas em resultados. Contudo, uma entidade poderá 
irrevogavelmente eleger instrumentos de capital para os quais as variações de justo valor e as 
mais ou menos-valias realizadas são reconhecidas em reservas de justo valor. Os ganhos e 
perdas aí reconhecidos não podem ser revertidos por resultados. Esta decisão é discricionária 
não implicando que todos os instrumentos de capital sejam tratados da mesma forma. Os 
dividendos recebidos são reconhecidos em resultados do exercício. 

- A excepção para deter investimentos em instrumentos de capital cujo justo valor não possa ser 
determinado com fiabilidade e derivados relacionados, prevista na IAS 39, não é permitida na 
IFRS 9; 

- As alterações ao justo valor atribuíveis ao risco de crédito próprio dos passivos financeiros 
classificados na categoria de Opção de justo valor ("Fair Value option") serão reconhecidas 
em "Other Comprehensive income" (OCI). As restantes variações de justo valor associadas a 
estes passivos financeiros serão reconhecidas em resultados. Os montantes registados em OCI 
nunca poderão ser transferidos para resultados. 

A Finicrédito está a avaliar o impacto da adopção desta norma. 

IFRS 10 - Demonstrações financeiras consolidadas 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 10 - 
Demonstrações financeiras consolidadas, com data efectiva de aplicação obrigatória para 
exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção 
antecipada. 

Esta norma introduz um novo enfoque na determinação de quais os investimentos que devem 
ser consolidados (método integral), substituindo a IAS 27 - Demonstrações financeiras 
consolidadas e individuais e a SIC 12 – Consolidação de SPE. Desta forma, apresenta uma nova 
definição de controlo e requisitos para a sua aplicação. 

Um investidor detém controlo sobre uma participada quando está exposto, ou tem o direito, a 
retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento na participada e tem a capacidade de 
influenciar esses retornos devido ao seu poder sobre a participada. Foi introduzido o conceito de 
"facto control". 

Foram incluídos nesta norma dois objectivos principais: 

- Introdução de um único modelo de consolidação para todo o tipo de entidades, assegurando-se 
que uma entidade consolida todas as entidades que controla; 

- Introdução de requisitos de divulgação mais extensos, nomeadamente sobre os investimentos 
que a entidade não consolida. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma.  

  



Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Notas às Demonstrações Financeiras  

31 de Dezembro de 2011 
 

83 
 

IFRS 11 - Acordos conjuntos 

O “International Accounting Standards Board” (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 11 - 
Acordos conjuntos, com data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios com início a 
partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma substitui a anterior norma IAS 31, mantendo a mesma definição de um acordo 
conjunto. Contudo, foram introduzidas duas novas categorias de acordos conjuntos: 1) "Joint 
operations": e 2) "Joint ventures". 

As principais alterações introduzidas por esta norma foram: 

- A estrutura dos acordos conjuntos deixou de ser o factor crítico para a determinação do 
modelo contabilístico a seguir. A classificação de um acordo conjunto exige a identificação e 
avaliação da estrutura, da forma jurídica, do acordo contratual e de outros factos e 
circunstâncias; 

- Introdução da obrigatoriedade de aplicação da equivalência patrimonial a uma "Joint venture", 
eliminando assim a opção de consolidação pelo método proporcional. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

IFRS 12 - Divulgações de interesses noutras entidades 

O “International Accounting Standards Board” (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 12 - 
Divulgações de interesses noutras entidades, com data efectiva de aplicação obrigatória para 
exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção 
antecipada. 

Divulgações mais detalhadas sobre o envolvimento com entidades que consolidam 
(subsidiárias) e aquelas que não consolidam, nomeadamente: 

- A natureza e os riscos associados aos interesses noutras entidades, e 

- efeitos desses interesses ao nível da situação financeira, resultados das operações e fluxos de 
caixa na entidade que reporta. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

IFRS 13 - Mensuração do justo valor 

O “International Accounting Standards Board” (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IFRS 13 - 
Mensuração do justo valor, com data efectiva de aplicação obrigatória para exercícios com 
início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção antecipada. 

Esta norma apresenta um conceito revisto de justo valor assim como novos requisitos de 
informação. Desta forma, os principais aspectos considerados são: 

- Princípios que estão na base de um justo valor; 

- Técnicas de valorização apropriadas e os três níveis de hierarquização do justo valor; e 

- Requisitos mais alargados no que respeita a informação para divulgação. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 
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IAS 27 - Demonstrações financeiras individuais 

O “International Accounting Standards Board” (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IAS 27 - 
Demonstrações financeiras individuais com data efectiva de aplicação obrigatória para 
exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção 
antecipada. 

Esta norma IAS 27 (2011) não introduz alterações sobre os requisitos de aplicação da IAS 27 no 
âmbito das demonstrações financeiras individuais, apenas clarifica: que uma entidade que 
prepara demonstrações financeiras individuais terá que seguir todas as normas relevantes das 
IFRS, e necessidades de requisitos de divulgação. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

IAS 28 - Investimentos em associadas e Joint ventures 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, a IAS 28 - 
Investimentos em associadas e “Joint ventures” com data efectiva de aplicação obrigatória para 
exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, sendo permitida a sua adopção 
antecipada. 

Esta norma veio substituir a IAS 28 (2003) e descreve o tratamento contabilístico a adoptar pelo 
investidor dos investimentos em associadas e em "Joint ventures", definindo assim os requisitos 
contabilísticos para aplicação da equivalência patrimonial, quer para associadas quer para "Joint 
ventures". 

A IFRS 11 determina qual o tipo de acordo conjunto que uma entidade está envolvida, e uma 
vez determinado que existe um interesse numa "Joint venture", uma entidade aplica o método 
da equivalência patrimonial nas contas consolidadas de acordo com a IAS 28 (revista em 2011), 
excepto se forem aplicadas as excepções previstas nessa norma. 

A IFRS 12 descreve quais os requisitos de divulgação de informação. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma. 

IFRS 7 (Alterada) - Divulgações – Offsetting de activos e passivos financeiros 

O “International Accounting Standards Board” (IASB), emitiu em Maio de 2011, uma 
alteração à IFRS 7 - Divulgações - Offsetting de activos e passivos financeiros com data 
efectiva de aplicação obrigatória para exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2013, 
sendo permitida a sua p antecipada. 

Esta norma alterou os requisitos de divulgação de informação de modo a que os utilizadores das 
demonstrações financeiras possam avaliar o efeito ou potencial efeito da apresentação de forma 
líquida de activos e passivos financeiros na situação financeira de uma entidade. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma alterada. 

IAS 32 (Alterada) – Offsetting de activos e passivos financeiros 

O International Accounting Standards Board (IASB), emitiu em Maio de 2011, uma alteração 
IAS 32 - Offsetting de activos e passivos financeiros com data efectiva de aplicação obrigatória 
para exercícios com início a partir de 1 de Janeiro de 2014, sendo permitida a sua adopção 
antecipada. 
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Esta alteração veio substituir o parágrafo AG38 da IAS 32 pelos novos parágrafos AG38A-
AG38F, relativamente às condições requeridos para se efectuar a apresentação de forma líquida 
de activos e passivos financeiros, na situação financeira de uma entidade: 

- o critério de que uma entidade tem o direito legal de efectuar a liquidação pelo valor líquido 
dos valores reconhecidos, e 

- o critério de que uma entidade tem a intenção de liquidar os valores de forma líquida ou de 
realizar os activos e liquidar os passivos em simultâneo. 

A Finicrédito encontra-se a analisar os possíveis impactos desta norma alterada. 

40 Impacto da alteração das políticas contabilísticas de 
reconhecimento dos desvios actuariais associados ao plano 
de benefícios definidos 
 

Até esta data, a Finicrédito procedia ao diferimento dos desvios actuariais determinados de 
acordo com o método do corredor. De acordo com o método do corredor, os ganhos e perdas 
actuariais não reconhecidos que excedam 10% do maior entre o valor actual das obrigações 
definidas e o justo valor dos activos do Fundo são registados por contrapartida de resultados 
pelo valor correspondente à vida útil remanescente estimada dos colaboradores no activo. 

De acordo com uma das opções permitidas pelo IAS 19 - Benefícios dos empregados, a 
Finicrédito optou por uma alteração da política contabilística passanda a reconhecer os desvios 
actuariais do exercício por contrapartida de reservas. De acordo com a IAS 8, esta alteração da 
política contabilística é apresentada, para efeitos comparativos, a partir de 1 de Janeiro de 2010, 
reconhecendo nessa data a totalidade dos desvios actuariais diferidos em capitais próprios. 

Assim, e conforme referido na nota 30 a rubrica Reservas e Resultados acumulados inclui, com 
efeitos a 1 de Janeiro de 2010, uma reexpressão resultante da referida alteração da política 
contabilística. A referida reexpressão efectuada no âmbito das IFRS, pode ser analisada 
conforme segue: 

Situação 
líquida 

31.12.2010   
Euros '000

Resultado 
líquido 

31.12.2010   
Euros '000

Situação 
líquida 

1.01.2010    
Euros '000

Valor anteriormente reportado  20 430 ( 13 581)  34 830 
Ajustamentos
   Desvios actuariais por diferir  1 258 -   549 
   Amortizações de perdas actuariais diferidas (  2) (  2) - 

 1 256 (  2)   549 

Valores corrigidos  21 686 ( 13 583)  35 379 
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(valores em milhares de euros)

Natureza e espécie Categoria de Activo Instrução n.º 23/2004 Código do título
Tipo de 

emitente
País do 

emitente

Cotado 
/Não 

cotado

Mercado 
organizado 
relevante

Cotação Quantidade
Valor 

nominal
Critério 

valorimétrico
Valor de 
Balanço

(1) (2) (3) (4) (S/N) (5) (6) (7) (8) (9)

Instrumentos de dívida
De outros emissores

  Adquiridos no âmbito de oper. de titularização
Equiparados a first loss position

Aqua Finance No. 3 Classe C Notes Activos financeiros disponíveis para venda XS0417726626 OUTRAS Portugal N - - - 6.210,00 Custo Histórico 6.210,00
Total 6.210,00

Instrumentos de capital

 REN-REDE E N-PSE  Activos financeiros detidos para negociação PTREL0AM0008 SGPS Portugal S Euronext 0,0021 160 0,001 Justo valor 0,34
Total 0,34

Total Global 6.210,34

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.

INVENTÁRIO DE TÍTULOS

C.R.C. do Porto e Pessoa Colectiva Nº 502 774 312

Capital Social: EUR 30.000.000,00

Sede: Rua Júlio Dinis, 158/160, 2º andar, 4050-318 Porto

O Técnico Oficial de Contas A Administração
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
 

 
 
Exmos. Senhores Accionistas da 
Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
 

De acordo com o disposto na alínea g) do número 1 do artigo 420º do Código das Sociedades 
Comerciais, cumpre-nos, na qualidade de Fiscal Único da Finicrédito – Instituição Financeira de 
Crédito, S.A., apresentar o Relatório da nossa acção fiscalizadora, bem como o parecer sobre o 
relatório de gestão, contas e proposta apresentado pelo Conselho de Administração da Finicrédito – 
Instituição Financeira de Crédito, S.A., relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2011. 

Através de contactos estabelecidos com o Conselho de Administração, bem como de esclarecimentos 
e de informação recolhida junto dos serviços competentes, informámo-nos acerca da actividade da 
Sociedade e da gestão do negócio desenvolvida e procedemos à verificação da informação financeira 
produzida ao longo do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, efectuando as análises julgadas 
convenientes. 

Averiguámos a observância da Lei e dos Estatutos da Sociedade, procedemos à verificação da 
regularidade da escrituração contabilística e da respectiva documentação de suporte, verificámos se 
as políticas contabilísticas adoptadas pela Sociedade e as divulgações incluídas no Anexo conduzem 
a uma correcta representação do património e dos resultados e levámos a cabo outros procedimentos 
julgados necessários nas circunstâncias. 

Após o encerramento das contas apreciámos os documentos de prestação de contas, nomeadamente, 
o relatório de gestão, elaborado pelo Conselho de Administração, bem como as demonstrações 
financeiras, apresentadas que compreendem o Balanço, a Demonstração dos resultados, a 
Demonstração do rendimento integral, a Demonstração das alterações nos capitais próprios e a 
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos. 

Procedemos ainda à emissão da respectiva Certificação Legal das Contas, sem reservas e com uma 
ênfase, decorrente do exame realizado, que para os devidos efeitos consideramos aqui reproduzida. 

Do Conselho de Administração e dos serviços competentes obtivemos sempre a documentação e os 
esclarecimentos solicitados, o que agradecemos, concluindo que: 

a. As demonstrações financeiras permitem uma adequada compreensão da situação financeira e 
dos resultados da Sociedade; 

b. As políticas contabilísticas adoptadas e as divulgações efectuadas são adequadas; e 

c. O relatório de gestão apresenta a evolução dos negócios e da situação da Sociedade, em 
conformidade com as disposições legais e estatutárias. 
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Em resultado do trabalho desenvolvido somos de parecer que a Assembleia-Geral Anual da 
Sociedade aprove: 
 

a) O Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011; 
 

b) A proposta de aplicação de resultados contida no mencionado relatório de gestão. 
 

Finalmente, não podemos deixar de salientar e agradecer a excelente colaboração recebida no 
desempenho das suas funções do Conselho de Administração da Sociedade e dos serviços com os 
quais tivemos oportunidade de contactar. 
 
 
Lisboa, 21 de Março de 2012 
 
 
O FISCAL ÚNICO 
 
 
 
 
  
KPMG & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189) 
representada por 
Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC n.º 1081) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 

 

1. INFORMAÇÃO SOBRE AS PARTICIPAÇÕES DOS MEMBROS DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Nos termos e para efeitos do artigo nº 447º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que 

durante o exercício de 2011 nenhum dos membros dos Orgãos de Administração e Fiscalização deteve 

acções da FINICRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA 

2. LISTA DE ACCIONISTAS A QUE SE REFERE O ARTIGO Nº 448º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES 

COMERCIAIS 

Nos termos e para efeitos do artigo nº 448º do Código das Sociedades Comerciais, referimos que o 

capital social da FINICRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO,S.A., era detido, em 31 de 

Dezembro de 2011, por: 

- FINIBANCO Holding - SGPS, SA, com 100,0%.. 

3.  ACÇÕES PRÓPRIAS DETIDAS EM 31.12.2011 

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que, 

em 31.12.2011, a FINICRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO,S.A., não detinha acções 

próprias nem fez qualquer movimento durante o ano. 
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