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   Consolidado   individual
 2010 2009 2010 / 2009  2010 2009 2010 / 2009
 (€m) (€m) % Cresc. (€m) (€m) % Cresc.

do ano

margem financeira alargada 33.313      35.297      -5,6%  32.957      34.648      -4,9%

Comissões líquidas 73.712      62.534      17,9%  67.954      58.246      16,7%

Resultados operações financeiras -16.687      20.136      -182,9%  -10.158      14.312      -171,0%

produto bancário  90.338      117.967      -23,4%  90.753      107.206      -15,3%

Custos de estrutura -29.018      -29.178      -0,5%  -26.104      -26.372      -1,0%

provisões / imparidades -9.656      -34.320      -71,9%  -6.593      -29.581      -77,7%

outros Custos e proveitos líquidos 2.100      2.232      -5,9%  951      1.837      -48,2%

Resultados antes de impostos 53.764      56.700      -5,2%  59.007      53.090      11,1%

impostos sobre lucros -13.611      -11.093      22,7%  -13.404      -11.121      20,5%

Resultado líquido 40.153      45.607      -12,0%  45.603      41.969      8,7%

Cash Flow 64.438      92.176      -30,1%  66.598      83.773      -20,5%

No final do ano

Carteira de Crédito 787.912      878.631      -10,3%  793.667      891.860      -11,0%

Carteira de títulos e derivados 1.100.094      953.330      15,4%  1.052.292      878.947      19,7%

depósitos de Clientes 104.996      139.125      -24,5%  115.114      146.444      -21,4%

activo líquido 2.000.188      1.930.507      3,6%  2.005.527      1.927.908      4,0%

Capital Social 81.250      81.250      0,0%  81.250      81.250      0,0%

Capitais próprios (antes da apropriação de Resultados) 235.367      212.966      10,5%  202.264      184.468      9,6%

Rácio de Solvabilidade individual

Solvabilidade  10,3% 8,9% 1,7%  10,3% 8,9% 1,7%

Rácios de performance

Roe 14,6% 17,6% -17,4%  18,4% 18,5% -0,7%

Roa 2,0% 2,4% -14,9%  2,3% 2,2% 4,3%

cost to income   30,8% 23,4% 31,9%  27,5% 23,1% 18,8%
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o Caixa – banco de investimento S.a. (Caixabi ou banco) desenvolveu a actividade em 2010, prosseguindo a sua 

estratégia de afirmação internacional e em sintonia com o plano estabelecido. o bom desempenho do banco no 

seu core business continuou a recolher as melhores distinções dos analistas internacionais.

o banco de investimento do grupo Caixa geral de depósitos (Cgd), usufrui do rating que a fitch Ratings confir-

mou em dezembro de 2010 para a Cgd, de a para o médio e longo prazo. 

ReSultadoS

em 2010, o produto bancário do Caixabi situou-se em €90,3 milhões, o que representou um decréscimo de 

23% face a 2009, apesar das Comissões originadas no seu core business terem registado R73,7 milhões e cres-

cido 18% sobre 2009.

o exercício de 2010 fechou com um resultado líquido de E40,2 milhões, o que representou um decréscimo 

de 12% sobre o ano anterior.

o rácio cost to income continua a apresentar um desempenho que evidencia a eficiência do banco, ficando-se 

em 30,8%. 

ReCoNheCimeNto

o desempenho do Caixabi continuou a ser distinguido em 2010, não só por Clientes e parceiros, mas ainda pelos 

principais analistas internacionais que reconhecem o justo posicionamento do banco nos lugares cimeiros das 

principais league tables.

 2010 2009 2010 / 2009
 (€M) (€M) % Cresc.

produto bancário 90,3 118,0 -23,4%

margem financeira 33,3 35,3 -5,6%

Comissões 73,7 62,5 17,9%

operações financeiras -16,7 20,1 -183,0%

Custos de estrutura -29,0 -29,2 -0,5%

Resultado líquido 40,2 45,6 -11,9%

cash flow 64,4 92,2 -30,1%

cost to income 30,8% 23,4% 31,9%
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A revista Global Finance elegeu o CaixaBI como 

o Melhor Banco de Investimento em Portugal 

em 2010.

Também a revista Euromoney distinguiu o CaixaBI 

como Melhor Banco de Dívida em Portugal em 

2010.

Por sua vez, a revista Project Finance Magazine 

atribuiu ao projecto ELOS (ligação de alta velocidade 

Portugal – Espanha) o European High-Speed Rail 

Deal of the Year 2010.

Por seu lado, no Brasil, a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(ANBIMA) distinguiu o negócio envolvendo a ven-

da da Brasilcel / Vivo pela PT à Telefónica como o 

Negócio do Ano. 
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Best Investment Bank
in Portugal

2010

Best Debt House
in Portugal

2010

High-Speed Link
Portugal – Spain

€818.147.059

| 2010MANDATED LEAD ARRANGER 
AND FINANCIAL ADVISOR | 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Deal of the Year 2010

€7.500.000.000

RANKINGS

Na área de mercado primário de Dívida, o ranking da Bloomberg colocou o Banco, pelo quarto ano consecutivo, 

como o primeiro bookrunner de emissões obrigacionistas em euro de emitentes de base nacional.

Na área de Mercado de Capitais – Acções, o ranking elaborado a partir de dados da CMVM coloca o CaixaBI 

em 3º lugar.

  Quota Montante N.º
Pos. Bookrunner (%) (€M) Emissões

1 CaixaBI 28,1 6.436 17
2 Banco Comercial Português 18,4 4.237 8

3 BESI 12,2 2.800 5

4 Credit Agricole CIB 4,3 1.000 4

5 Barclays Capital 3,8 875 3

5 Goldman Sachs & Co 3,8 875 3

Fonte: Bloomberg
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Na área de corporate finance – assessoria, o Caixabi consolidou a sua posição no mercado de fusões e aquisi-

ções em portugal, tendo participado em 16 operações anunciadas ou concretizadas, colocando-se em 2º lugar 

de acordo com o ranking da bloomberg.

esta mesma entidade coloca o Caixabi como o melhor dos bancos nacionais, nas league tables para o brasil (11º 

lugar) e para a américa latina (13º lugar).

 Montante Proporcional n.º 
assessor (€M) operações

Credit Suisse 349 2

montepio * 337 1

CaixaBi 336 2
barclays Capital 295 1

bNp paribas 295 1

millennium bCpi 167 2

beSi 137 3

Citi 125 1

bofa ml 125 1

* inclui apenas uma operação interna resultante da oferta pública de aquisição do finibanco por parte do próprio montepio

Nota: exclui aumentos de capital de grupos onde se inserem os próprios intermediários financeiros

  n.º Montante
Pos. assessor operações (€M)

1 beSi 31 12.115

2 CaixaBi 16 11.130
3 morgan Stanley 8 11.562

4 banco btg pactual 7 3.665

5 bNp paribas group 6 2.196

6 bank of america merrill lynch 5 9.333

7 Jp morgan 5 3.148

8 banco Comercial português 5 2.079

9 Credit Suisse 4 8.559

10 hSbC bank  4 1.423

fonte: Bloomberg (período: 01-01-2010 a 31-12-2010), 4 de janeiro de 2011

  n.º Montante
Pos. assessor operações (us$m)

1 Rothschild 18 49.970

2 barclays Capital group 5 46.505

3 banco btg pactual S.a. 59 30.619

4 Credit Suisse group ag 18 30.053

5 Jp morgan 24 22.980

6 morgan Stanley 13 20.705

7 banco Santander S.a. 23 16.906

8 banco itau bba 31 16.529

9 ubS ag 5 16.348

10 bank of america merrill lynch 8 15.341

11 CaixaBi 7 13.037
12 beSi 10 12.456

13 Credit agricole Corporate & investment bank 5 10.602

fonte: Bloomberg, global financial advisory mergers & acquisitions rankings 2010
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também na área de Project Finance, os diversos rankings vieram posicionar o Caixabi entre os principais 

players mundiais:

1º lugar em Portugal como Mla de PFi / PPP Project Finance Loans

6º lugar ibérico como Mla de PFi / PPP Project Finance Loans

24º Europeu e 43º lugar a nível Mundial como Mla de PFi / PPP Project Finance Loans, evidenciando o 

contributo e a importância das operações lideradas pelo Caixabi no mercado internacional.

Na área de intermediação financeira, segundo os dados divulgados pela Cmvm, o Caixabi regista um au-

mento de 128% na sua actividade, face ao ano anterior, assumindo uma quota de mercado de 14,4% e 

sendo responsável por um volume de transacções de €11,5 mil milhões, o que lhe assegurou o 1º lugar do res-

pectivo ranking.
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  Montante n.º Quota
Pos. Mandated Arranger Name (us$m)  operações (%)

1 CaixaBi (Caixa Geral de depositos s.a. –  CGd)               979  9 28,0
2 espirito Santo financial group S.a.               606  12 17,3

3 banco bpi S.a.               404  7 11,6

4 banco Comercial portugues S.a. – millennium bCp               269  5 7,7

5 Caja de ahorros y monte de piedad de madrid – Caja madrid          204  3 5,8

6 banco bilbao vizcaya argentaria S.a. – bbva               204  3 5,8

6 barclays plc               204  3 5,8

8 banco Santander S.a.               199  4 5,7

9 banco internacional do funchal – banif               166  2 4,7

10 banco popular Na               119  1 3,4

10 Caja de ahorros y pensiones de barcelona – la Caixa               119  1 3,4

fonte: dealogic

  Montante n.º Quota
Pos. Mandated Arranger Name (us$m)  operações (%)

1 banco Santander S.a.                2.756  41 12,1

2 Caja de ahorros y pensiones de barcelona – la Caixa            2.526  47 11,1

3 banco bilbao vizcaya argentaria S.a. – bbva            2.152  40 9,5

4 Caja de ahorros y monte de piedad de madrid – Caja madrid                2.015  33 8,9

5 instituto de Credito oficial – iCo                1.596  21 7,0

6 CaixaBi (Caixa Geral de depositos s.a. – CGd)                    996  10 4,4
7 espirito Santo financial group S.a.                    995  18 4,4

8 banco de Sabadell S.a.                    738  17 3,3

9 bNp paribas S.a.                    671  10 3,0

10 dexia S.a.                    668  14 2,9

fonte: dealogic
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O processo de internacionalização desta área de negócio conheceu um desenvolvimento significativo com a aqui-

sição de uma participação no capital da Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A. (Banif CVC), uma corretora 

que actua na Bolsa de Valores de São Paulo e que ocupa uma posição de relevo no segmento de homebroker. 

NegóCiOS

O CaixaBi participou em diversos negócios emblemáticos, reforçando a sua posição de liderança em banca de 

investimento, apresentando-se de seguida o destaque pelas seguintes áreas de negócio:

Corporate FinanCe – DíViDA

No mercado primário de obrigações, o CaixaBi esteve, durante o ano de 2010, envolvido em 20 emissões, 17 das 

quais na qualidade de líder, performance que, de acordo com o ranking da Bloomberg, colocou o Banco, pelo 

quarto ano consecutivo, como o primeiro bookrunner de emissões obrigacionistas em euro de emitentes de base 

nacional.

No segmento da Dívida Soberana, a Dívida Pública Portuguesa continuou a constituir uma das prioridades de ac-

tuação do Banco, designadamente no quadro do seu estatuto de Operador especializado em Valores do Tesouro 

(OeVT).

No Papel Comercial, o CaixaBi organizou e liderou 25 novos Programas, num montante total de €2,3 mil milhões.

No Financiamento estruturado de Activos o Banco foi o único arranger da maior operação de Titularização reali-

zada até à data em Portugal, a Nostrum Mortgages No.2.
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 Janeiro a Dezembro de 2010
 Valor  Δ
Intermediário Financeiro / Acções  (€m)  % Homol.

CaixaBI  11.468.791 14,40 128%
BeSi 10.968.764 13,70 32%

BeS 5.567.842 7,00 -13%

BPi 3.577.656 4,50 7%

BCP  3.131.847 3,90 81%

Fonte: retirado da CMVM – informação comunicada pelos iF´s ao abrigo da instrução da CMVM nº7/2004
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meRCado de CapitaiS – aCçõeS

durante o ano de 2010, o Caixabi consolidou mais uma vez a sua posição de destaque ao nível de mercado de 

capitais em portugal, tendo sido a instituição financeira líder em número de operações concluídas, de acordo com 

os dados obtidos a partir de informação disponibilizada pela Cmvm. 

a operação de mercado de capitais de maior relevo realizada em 2010 em portugal foi a emissão pela parpública 

de obrigações permutáveis por acções galp energia, no âmbito da 5ª fase de reprivatização desta empresa, na 

qual o Caixabi participou na qualidade de joint lead manager e joint Bookrunner. o banco prestou ainda asses-

soria financeira  à parpública na estruturação, organização e montagem desta emissão.

Salienta-se ainda a concretização com sucesso do aumento de capital da vista alegre atlantis, tendo o Caixabi 

sido responsável pela respectiva organização e montagem. esta operação revestiu-se de elevado grau de comple-

xidade na sua estruturação uma vez que integrou, para além de uma oferta pública de Subscrição, uma oferta 

particular dirigida a um parceiro estratégico e um processo de conversão de créditos em capital.

corporate finance – aSSeSSoRia

Na área de assessoria financeira, o Caixabi consolidou a sua posição no mercado de fusões e aquisições em por-

tugal, tendo participado em 16 operações que lhe valeram o 2º lugar no ranking da bloomberg. 

No decurso do ano de 2010, o Caixabi participou na maior, e uma das mais emblemáticas, operações de m&a em 

portugal nos últimos 10 anos, a alienação pela portugal telecom da sua participação indirecta de cerca de 30% 

no capital social da vivo, por um valor total de €7.500 milhões.

destaca-se ainda a assessoria financeira no estabelecimento de um acordo parassocial entre a Cgd e a votorantim 

no âmbito da aquisição por esta última de uma participação no capital da Cimpor. 

project e Structured finance

o grupo Caixa geral de depósitos, através do Caixabi, esteve envolvido em operações num montante aproxima-

do de €1,203 mil milhões, quase na sua totalidade em portugal, assumindo o 1º lugar no ranking nacional da 

dealogic.

Relevante, a nível internacional, é a expansão geográfica através do acompanhamento de operações em moçam-

bique, angola e brasil, com o objectivo de promover as actividades de banca de investimento nos países inseridos 

na estratégia de internacionalização do grupo Cgd.

Nas operações cujo financiamento é estruturado numa base corporate, salienta-se a participação do banco na 

reestruturação do passivo financeiro do grupo la Seda, num montante superior a €1,7 mil milhões, cujo sucesso 
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culminou com um aumento de capital de €300 milhões, oversubscribed, e que permitiu a viabilização de um 

grupo líder no sector em que opera.

ÁRea fiNaNCeiRa e de eStRutuRação

o Caixabi continua a ser uma referência no mercado de liquidity provider, tendo a euronext reconhecido o seu 

desempenho com a atribuição do rating máximo “a” em todos os títulos e categorias.

iNteRmediação fiNaNCeiRa

o desempenho alcançado pelo Caixabi em 2010, ao nível do negócio de intermediação financeira de acções na 

euronext lisbon, voltou a ser muito positivo, na medida em que tanto os volumes intermediados como as comis-

sões recebidas registaram uma evolução acima do mercado, o que permitiu ao Caixabi alcançar a liderança em 

termos de volumes transaccionados.

foi ainda iniciado o processo de internacionalização do Caixabi ao nível da área de intermediação financeira 

através do acordo de aquisição de uma participação no capital da banif CvC, uma corretora que opera na bolsa 

de valores de São paulo, cuja conclusão está dependente das autorizações legais exigidas, o que permitirá uma 

participação directa num dos mercados financeiros com maiores taxas de crescimento do mundo.

SiNdiCação e veNdaS 

o Caixabi colocou, em 2010, 5 emissões de mercado primário, com um montante global de €7 mil milhões. No 

que respeita ao papel Comercial, o banco colocou 276 emissões, num montante total acima dos €8,2 mil milhões.

Capital de RiSCo

durante o ano 2010 foram analisadas 244 oportunidades de investimento, tendo sido aprovadas 36 operações 

no montante total de €143 milhões, das quais foram concretizadas 26, envolvendo um investimento de €43,4 

milhões. por outro lado, foram efectuadas 7 operações de desinvestimento que, a valor de realização, totalizaram 

€19 milhões. 
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eCoNomia iNteRNaCioNal

evolução global

depois da crise económica e financeira que caracterizou os mercados entre o final de 2008 e o início de 2009, 

ao longo de grande parte de 2010 os mercados financeiros foram caracterizados pelos receios dos investidores 

em relação à sustentabilidade das finanças públicas de muitos países europeus, afectando em particular os países 

mais periféricos da zona euro. os países alvo de maior pressão foram a grécia, irlanda, portugal, espanha e em 

determinados momentos também a itália e a bélgica, que partilham com os países referidos anteriormente um 

nível relativamente elevado de dívida pública. 

ao longo do ano de 2010 assistimos a um aumento dos spreads de crédito implícitos nos títulos de dívida pública 

da generalidade dos países mais periféricos da zona euro em relação aos títulos de dívida pública alemã com idên-

tica maturidade, desempenhando estes últimos o papel de valor refúgio para os investidores (flight to quality), 

que procuraram reduzir risco associado às suas carteiras num contexto de maior aversão ao risco a nível global.

Como resposta à pressão colocada pelos mercados financeiros, os países com défices orçamentais mais elevados 

foram obrigados a antecipar o processo de reequilíbrio das contas públicas. assim, foram aprovados em vários 

países europeus programas de corte da despesa pública e de aumento da carga fiscal.
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as subidas verificadas nos spreads de crédito penalizaram igualmente os mercados accionistas dos países mais 

periféricos da zona euro, com os investidores a incorporarem expectativas menos positivas a nível económico 

como consequência das medidas de austeridade aprovadas e postas em prática, mas também incorporando um 

aumento das taxas de juro nestas economias.

a grécia foi o primeiro país a ser penalizado pela maior aversão ao risco por parte dos investidores. Contudo, esse 

movimento estendeu-se a outros países do sul da europa, bem como à irlanda.

as autoridades europeias (Comissão europeia e bCe) em parceria com o fmi, anunciaram medidas sem prece-

dentes de apoio aos países europeus com dificuldades orçamentais, medidas essas que foram complementadas 

com a decisão destes de reforçar e acelerar os processos de consolidação orçamental. os programas de estabili-

dade e crescimento foram revistos, tendo sido tomadas medidas mais restritivas para o crescimento económico 

a curto / médio prazo.

o bCe repôs algumas das linhas de cedência de liquidez que estava gradualmente a retirar, de forma a satisfazer 

as necessidades de fundos do sistema financeiro, penalizado pelo encerramento do mercado de crédito, em par-

ticular para as instituições do sul da europa. 

o bCe procurou igualmente travar a subida das taxas associadas aos títulos de dívida de alguns países europeus 

através da compra em mercado, em conjunto com os bancos centrais nacionais, de títulos de dívida pública dos 

estados membros que se encontravam sob maior pressão.

a nível político salienta-se a decisão de constituição de um mecanismo de estabilização financeira no montante 

de até €750 mil milhões, dos quais €440 mil milhões visam financiar os países da área euro com dificuldades 

orçamentais, condicionado à adopção de medidas de controlo dos respectivos défices (fundo europeu de esta-

bilização financeira).

as principais agências de análise e avaliação de risco de crédito procederam a descidas dos ratings dos países com 

maiores dificuldades a nível orçamental, mantendo, ainda assim, o outlook negativo para alguns destes países, 

pelo que a curto prazo poderão verificar-se novas descidas nos respectivos ratings, se os objectivos previstos nos 

programas de estabilidade e crescimento não forem alcançados.

Contudo, apesar da crise associada aos países mais periféricos, a economia alemã apresentou um desempenho 

económico muito positivo ao longo dos últimos meses, o que levou os principais institutos económicos a reverem 

em alta de forma significativa as estimativas de crescimento do pib para 2010 para este país, que poderá situar-se 

acima de 3,0%, sustentado num desempenho positivo das exportações, o que reflecte o retorno a uma maior 

normalidade ao nível das trocas comerciais em termos internacionais. 

o crescimento da economia mundial tem vindo a ser suportado pelo grande dinamismo dos países em desen-

volvimento, como ficou evidente nos relatórios mais recentes dos principais institutos económicos internacionais, 

admitindo que as economias em desenvolvimento deverão registar, em média, taxas de crescimento entre 6% e 

7%, enquanto que o crescimento para os países mais desenvolvidos poderá situar-se abaixo dos 3%.
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De entre os países em desenvolvimento destacam-se pela positiva o Brasil (o PIB poderá ter crescido 7,5% em 

2010 e poderá crescer cerca de 4,5% em 2011), a Índia (crescimento de 9,7% em 2010 e de 8,4% estimado para 

2011) e a China (crescimento estimado de 10,5% para 2010 e de 9,6% para o corrente ano).

As maiores preocupações em relação ao crescimento da economia mundial estarão agora centradas nos EUA, 

o que o FED tem procurado contrariar através de uma política monetária com características expansionistas e 

a disponibilização de elevados montantes para operações de recompra de dívida pública norte-americana com 

o objectivo de passar liquidez adicional para o sector financeiro. A nível orçamental, o Governo aprovou novos 

incentivos fiscais.

 2008 2009 2010e 2011e
 (%) (%) (%) (%)

Zona Euro 0,5 -4,1 1,7 1,5

Alemanha 1,0 -4,7 3,3 2,0

França 0,3 -2,4 0,9 1,6

Espanha 0,9 -3,7 -0,3 0,7

Portugal 0,0 -2,6 1,3 0,0
Itália -1,3 -5,0 1,0 1,2

Reino Unido -0,1 -4,9 1,7 2,0

EUA 0,0 -2,6 2,6 2,3

Japão -1,2 -5,2 2,6 1,5

Brasil 5,1 -0,2 7,5 4,5

Economia Mundial 2,8 -0,6 4,8 4,2

Fonte: IMF, CE, ESN, OECD, CaixaBI Equity Research
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Continuará, no entanto, a ser necessário manter os incentivos ao crescimento económico, que agora apenas 

poderão ser possíveis, pelo menos a nível europeu, pela via monetária, pelo que se admite que as taxas de juro 

deverão permanecer em valores baixos por mais algum tempo, de forma a contribuir para a consolidação da 

retoma da actividade económica a nível global.

Numa primeira fase, as pressões inflacionistas não deverão ser muito significativas, o que é explicado pela menor 

pressão ao nível do consumo privado, num período em que se verifica uma desalavancagem das principais eco-

nomias e em que a taxa de desemprego deverá permanecer em valores relativamente elevados, o que favorecerá 

a manutenção de políticas monetárias expansionistas. Contudo, o preço das principais matérias-primas tem apre-

sentado uma tendência de subida por via da maior pressão por parte da procura dos países em desenvolvimento.

taxaS de iNteRveNção doS baNCoS CeNtRaiS

depois de nos anos de 2008 e 2009 os principais bancos centrais (fed, bCe, boe e boJ) terem descido de forma 

sucessiva e significativa as suas taxas directoras, com o objectivo de responder ao abrandamento económico, o 

ano de 2010 foi caracterizado pela manutenção das taxas de intervenção destes bancos centrais. a manuten-

ção de políticas monetárias com características expansionistas, conjugando taxas de intervenção historicamente 

baixas com operações de cedências de fundos ao sector financeiro, visa estimular uma retoma mais rápida da 

actividade económica, mas também contribuir para a estabilização dos mercados financeiros. 
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eCoNomia poRtugueSa

a economia portuguesa foi das primeiras a nível europeu a sair da recessão verificada entre o final de 2008 e o 

início de 2009, apresentando taxas de crescimento positivas do pib desde o segundo trimestre de 2009 (valores 

trimestrais).

Contudo, o processo de consolidação orçamental em curso deverá penalizar o comportamento da economia 

nacional durante o ano de 2011.

Nas estimativas mais recentes o fmi reviu em alta as perspectivas de crescimento do pib português para o ano de 

2010, apontando agora para um crescimento de 1,3%. porém, para 2011 este instituto baixou as suas estima-

tivas para o crescimento do pib de +0,7% para -1,4%. esta revisão em baixa reflecte as medidas apresentadas 

pelo governo para reduzir o défice orçamental durante o ano de 2011 de 7,3%, estimado para 2010, para 4,6%, 

previsto no oe 2011.

também o banco de portugal reviu em baixa para 2011, as suas estimativas de crescimento da economia na-

cional, apontando agora para uma variação nula do pib (o que compara com +0,2% apresentado no boletim 

económico de verão), considerando, simultaneamente, que existem riscos de recessão em 2011. esta revisão 
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reflecte o expectável desempenho negativo de todas as componentes associadas à procura interna, penalizadas 

pelo processo de consolidação orçamental em curso. o desempenho negativo da procura interna poderá ser 

compensado por uma melhoria da procura externa líquida (as exportações deverão crescer 4,5%, enquanto que 

as importações deverão crescer apenas 0,4%).

para além do referido anteriormente salienta-se ainda que se verificam actualmente grandes restrições no acesso 

das empresas nacionais aos mercados de crédito internacionais (em particular por parte do sector financeiro), o 

que constitui um factor limitativo para o financiamento e concretização de projectos.

Contudo, os resultados positivos que venham a ser obtidos a curto / médio prazo no processo de consolidação 

das contas públicas nacionais (défice orçamental e dívida pública) poderão contribuir para uma melhoria da 

percepção de risco associado aos activos nacionais por parte dos investidores internacionais, permitindo uma 

redução significativa dos spreads de crédito e uma maior facilidade na obtenção de recursos financeiros (crédito 

e / ou equity) por via da reabertura dos mercados financeiros para as empresas nacionais.

a taxa de desemprego deverá permanecer em valores relativamente elevados até meados de 2011 como resulta-

do do processo de ajustamento das estruturas produtivas de muitas empresas a uma nova realidade. a manuten-

ção da taxa de desemprego em valores elevados pressionará o consumo privado.

a taxa de inflação deverá permanecer em valores relativamente baixos, reflectindo não apenas a maior estabi-

lidade do preço das principais matérias-primas nos mercados internacionais, mas também a menor pressão por 

parte da procura interna. 

 2008 2009 2010e 2011e
 (%) (%) (%) (%)

PiB 0,0 -2,6 1,3 0,0
Consumo privado 1,7 -1,0 2,0 -0,5

Consumo público 0,7 2,9 1,9 -8,8

investimento -0,7 -11,9 -2,0 -2,7

procura interna 1,0 -3,0 1,2 -2,5

importações 2,7 -10,9 6,7 7,3

exportações -0,5 -11,8 8,6 5,9

    

Cpi (Y-o-Y) 2,4 -1,0 1,4 2,0

taxa de desemprego 7,7 10,1 10,6 10,8

défice orçamental (%pib) 2,9 9,3 7,3 4,6

dívida pública (%pib) 66,4 76,1 82,1 86,6

fonte: imf, ine, eSn, oecd, caixaBi equity research
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meRCadoS fiNaNCeiRoS

meRCado Cambial

o euro registou durante o primeiro semestre de 2010 uma desvalorização contra o dólar, tendo corrigido um 

pouco na segunda metade do ano. a performance em relação ao iene seguiu a mesma tendência de desvalori-

zação, mas ao longo dos doze meses, à semelhança do que se passou com a libra esterlina (ainda que de forma 

menos acentuada).

o euro registou uma cotação média de 1,3269 face ao dólar no ano de 2010, atingindo um máximo de 1,4510 

e um mínimo de 1,1952.

em relação à libra esterlina, o intervalo de variação situou-se entre 0,8091 e 0,9123, com a cotação média a ficar 

nos 0,8584.

em relação ao iene, o mínimo foi de 106,43 e o máximo 133,62, com a média a situar-se em 116,48.
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meRCado moNetÁRio

as taxas de juro na zona euro registaram uma ligeira subida ao longo do ano, com o mercado a reflectir algum 

crescimento económico nomeadamente na alemanha, suportado pela desvalorização do euro e pelo impacto 

positivo nas exportações.

meRCado de CapitaiS

mercado accionista

No ano de 2010 os principais índices bolsistas registaram comportamentos contraditórios, com os índices dos 

países mais periféricos da zona euro a registarem uma performance mais negativa, penalizados pelo facto de 

muito investidores privilegiarem o flight to quality. assim, o pSi20 desceu 10% em 2010, o euro Stoxx 50 des-

valorizou 5,4%, o ibex35 caiu 17,4%, o S&p500 subiu 11,7%, o dow Jones industrial valorizou 9,7%, o dax 

valorizou 16%, tendo o bovespa subido ligeiramente em 1 ponto percentual.
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mercado obrigacionista

a curva soberana alemã observou uma diminuição da inclinação durante 2010, nomeadamente com uma 

queda do médio e longo prazo, reflectindo de certa forma uma fuga para a qualidade na sequência da menor 

apetência de divida euro de países periféricos. Contudo, como referido anteriormente, os spreads de crédito 

associados aos países mais periféricos da zona euro registaram subidas muito acentuadas. 

Jan-10 abr-10 Jul-10 out-10

pSi20 euroStoxx50 S&p500 ibex35 bovespa dow Jones ind.

fonte: Bloomberg, caixaBi equity research

120

115

110

105

90

80

70

ev
ol

uç
ão

 d
e 

al
gu

ns
 ín

di
ce

s

85

100

95

75



02
7

eN
q

u
a

d
Ra

m
eN

to
 d

a
 a

C
ti

v
id

a
d

e

Y
ie

ld
 C

ur
ve

 a
le

m
ã 

no
 in

íc
io

 e
 fi

na
l 

de
 2

01
0

4.0

3.5

3.0

2.0

1.5

0.5

0.0

3m 6m 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 15Y 20Y 30Y

01-01-2010 31-12-2010

0.863

fonte: Bloomberg, caixaBi equity research

4.5

2.5

1.0

1.833

2.959

3.387

2.423

1.331



ACTIVIDADE07

Estrutura dE NEgócio 029

dEsEmpENho coNsolidado 030

rEsultados E rácios

iNtErmEdiação FiNaNcEira 032

árEa FiNaNcEira E dE Estruturação 034

cartEira dE NEgociação

dívida pública, taxa dE Juro E acçõEs

Liquidity ProvidinG 035

assEssoria dE gEstão dE risco

a EmprEsas (agrE)

Project E Structured Finance 036

Project Finance

Structured Finance 040

07

corPorate Finance – dívida 041

mErcado dE capitais – acçõEs 044

corPorate Finance – assEssoria 046

médias EmprEsas 048

siNdicação E vENdas 049

capital dE risco 050

coNtrolo dE gEstão 052

gEstão dos custos dE Estrutura 054

gEstão dos rEcursos humaNos



02
9

eStRutuRa de NegóCio

dentro do grupo Caixa geral de depósitos (Cgd), o negócio de banca de investimento está autonomizado no 

Caixabi, que actua em sintonia com as estruturas comerciais da Cgd, visando incrementar o cross-selling. o 

banco desenvolve produtos e serviços orientados para os clientes do universo de sectores que compõem o seu 

mercado alvo – as grandes e médias empresas, os institutos públicos e autarquias, os investidores institucionais e 

promotores de grandes projectos de investimento de dimensão nacional e internacional, e ainda os particulares 

com investimentos na área de trading. 

o Caixabi tem privilegiado a sua presença nos mercados-alvo das empresas portuguesas. Seguindo esta estraté-

gia, o banco tem-se posicionado com vantagens competitivas no perímetro portugal – espanha – brasil – África 

lusófona, sem deixar de acolher no seu horizonte geográfico outras localizações onde os seus Clientes desejem 

estar.

para servir aquele modelo estratégico, o banco está comercialmente organizado numa lógica de direcções de 

produto, que  permite a cobertura tanto da vertente doméstica como da internacional. 

a sua elevada especialização reflecte-se na disponibilização de um serviço financeiro de excelência e focado nas 

seguintes áreas:
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Structured finance

corporate finance – dívida

corporate finance – assessoria

mercado de Capitais – acções

Sindicação

assessoria a gestão de Risco a empresas

project finance

Crédito de médio e longo prazo, doméstico e 

internacional

intermediação financeira

Capital de Risco / private equity

o Caixabi possui, complementarmente, um serviço independente de research, integrado no european Securities 

network – uma rede pan-europeia de bancos de investimento – o que lhe permite usufruir de uma perspectiva 

europeia imprescindível para se estar presente em mercados com vincadas características de globalização.

a área de research acompanha a evolução dos mercados financeiros nacionais e internacionais, no intuito de 

apoiar os investidores no processo de tomada de decisão associado à gestão das suas carteiras de activos. 
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Desempenho ConsoliDaDo

o activo líquido consolidado teve um crescimento 

de 3,6% em 2010, para €2.000.188 milhares, o que 

representou mais €69.681 milhares do que o atingi-

do no final de 2009.

a Carteira de Crédito fixou-se em €787.912 mi-

lhares, um decréscimo de €90.719 milhares, ou seja, 

-10,3% face ao valor do ano anterior.

Relativamente à Carteira de Títulos e Derivados, 

alcançou um montante de €1.100.094 milhares, 

registando um crescimento de 15,4% sobre o ano 

anterior.

2009 (%)

2010 (%)

0,1 49,4 5,0 45,5

0,7 55,0 4,9 39,4

Disponibilidades Carteira de Títulos outros activos Crédito Concedido
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evolução do activo líquido (€m)
2010

2009

2.000.188

1.930.507

evolução da Carteira de Crédito (€m)
2010

2009

787.912

878.631

evolução do Rácio de solvabilidade (%)
2010

2009

10,3

8,9

evolução do Resultado Consolidado líquido (€m)
2010

2009

40.153

45.607

evolução da Carteira de Títulos e Derivados (€m)
2010

2009

1.100.094

953.330

a estrutura do Activo em 2009 e em 2010 foi a que se apresenta abaixo:

ResulTaDos e RáCios

o rácio de solvabilidade individual, melhorou 

para 10,3% face aos 8,9% registados no fecho de 

2009.

os resultados consolidados líquidos decresceram 

€5.454 milhares, para €40.153 milhares, um decrés-

cimo de 12,0% sobre o resultado obtido em 2009.
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A rendibilidade dos capitais próprios (antes da 

apropriação do resultado do exercício) piorou face ao 

ano anterior, fixando-se em 14,6% no final de 2010, 

contra os 17,6% verificados no final de 2009.

A rendibilidade dos activos situou-se em 2,0%, 

apresentando um decréscimo de 0,4% face ao valor 

de 2009.

Evolução da Rentabilidade dos Capitais Próprios (%)
2010

2009

14,6

17,6

2010 (%)
Operações Financeiras

Comissões

-18,5

81,6

Margem Financeira 36,9

2009 (%)
Operações Financeiras

Comissões

17,1

53,0

Margem Financeira 29,9

Evolução do Cash Flow (€m)
2010

2009

64.438

92.176

Evolução da Margem Financeira (€m)
2010

2009

33.313

35.297

Evolução da Rentabilidade dos Activos (%)
2010

2009

2,0

2,4

O Produto Bancário, registou um decréscimo de 23,4% sobre o exercício anterior atingindo os €90.338 milha-

res, contribuindo as comissões para 82% deste valor.

O cash flow decresceu cerca de 30,0%, passando de 

€92.176 milhares no final de 2009, para €64.438 

milhares no final de 2010.

Na análise da margem financeira, verificou-se um 

pequeno decréscimo de 5,6% sobre o ano anterior. 

No final de 2009, esta rubrica acumulou €35.297 

milhares contra os €33.313 milhares em 2010.
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os resultados em operações Financeiras tiveram, 

em 2010, um desempenho negativo, passando de 

€20.136 milhares em 2009 para €16.687 milhares 

negativos em 2010.

as comissões líquidas continuaram a representar a 

principal rubrica do produto bancário, e alcançaram 

o seu melhor desempenho de sempre, tendo regis-

tado €73.712 milhares em 2010, contra €62.534 

milhares conseguidos em 2009, representando por 

isso um aumento de cerca de 18%.

Na rubrica de provisões / imparidades, o banco di-

minuiu o valor constituído para provisões de €34.320 

milhares para €9.656 milhares, constituindo uma di-

minuição de 72%. 

evolução dos Resultados em operações financeiras (€m)
2010

2009

-16.687

20.136

evolução das Comissões (€m)
2010

2009

73.712

62.534

evolução das provisões líquidas (€m)
2010

2009

9.656

34.320

iNteRmediação fiNaNCeiRa

durante o ano de 2010, os volumes negociados registaram um crescimento próximo de 15% em relação ao ano 

anterior. para este crescimento foram decisivos alguns eventos envolvendo empresas portuguesas, de que são 

exemplo a operação de recomposição da estrutura accionista na Cimpor, a aquisição por parte da telefónica da 

participação que a portugal telecom detinha na vivo no brasil e a aquisição de uma participação relevante no 

capital da zon multimédia pela Kento.

apesar dos volumes negociados em mercado terem apresentado um incremento face aos valores verificados no 

ano anterior os mesmos ainda se encontram claramente abaixo dos verificados em 2007. Salienta-se ainda que, 

em várias sessões de bolsa, durante o ano de 2010, o volume negociado se situou abaixo de €100 milhões.

o desempenho alcançado pelo Caixabi em 2010 voltou a ser muito positivo ao nível do negócio de interme-

diação financeira de acções na euronext lisbon. tanto os volumes intermediados como as comissões recebidas 

registaram uma evolução acima do mercado, permitindo ao banco alcançar a liderança do mercado em termos 

de volumes transaccionados neste segmento.
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Pelas estatísticas conhecidas e divulgadas pela CMVM, o CaixaBI liderou sempre o ranking dos intermediários 

financeiros portugueses durante o ano de 2010, registando, no final do ano, uma quota de mercado de 14,4%.

Os clientes institucionais registaram uma subida nos valores cobrados a título de comissionamento de 65% o que 

se deve a um acréscimo de actividade no segmento de empresas.

No segmento de clientes internacionais, o aumento também foi significativo (152% face a 2009) devido ao incre-

mento da actividade dos partners da ESN (European Securities Network).

 Janeiro a Dezembro de 2010
 Valor  Δ
Intermediário Financeiro / Acções  (€m)  % Homol.

CaixaBI  11.468.791 14,40 128%
BESI 10.968.764 13,70 32%

BES 5.567.842 7,00 -13%

BPI 3.577.656 4,50 7%

BCP  3.131.847 3,90 81%

Fonte: Retirado da CMVM – Informação comunicada pelos IF´s ao abrigo da instrução da CMVM nº7/2004

140

90

40

-10

-60

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mercado CaixaBI

55%

35%

78%

-47%

-35%

128%

11%

37%

58%

-51%

-40%

27%

Fonte: CaixaBI Intermediação Financeira, CMVM
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ao longo do ano, o Caixabi organizou e participou em vários road-Shows em diferentes países europeus que 

envolveram responsáveis da altri, beS, brisa, Cimpor, edp Renováveis, galp energia, Jerónimo martins, martifer, 

mota-engil, portugal telecom, ReN, Sonae e zoN multimédia. 

o Caixabi, em conjunto com os restantes parceiros da eSN, organizou e participou em 3 seminários internacionais 

em londres que envolveram empresas portuguesas (altri, brisa, Cimpor, Sonae e zon multimédia) e um seminário 

de empresas do sector de energias renováveis a nível ibérico em madrid (março), no qual estiveram representadas 

a edp Renováveis e a martifer.

uma referência ao processo de internacionalização nesta área de negócio, com o acordo de aquisição de uma 

participação no capital da banif CvC, uma corretora que opera na bolsa de valores de São paulo, o que permitirá 

uma participação directa num dos mercados financeiros com maiores taxas de crescimento do mundo. 

ÁRea fiNaNCeiRa e de eStRutuRação

CaRteiRa de NegoCiação

face ao enquadramento negativo de mercado, a carteira encerrou o ano de 2010 com uma performance nega-

tiva, influenciada pelo alargamento de spreads dos créditos de países periféricos, sobretudo de portugal. assim, 

em 2010, o retorno em operações financeiras face ao itraxx europe generic foi de -2,29% e face ao iboxx foi de 

-2,50%. 

a intensificação da crise dos soberanos e das dificuldades de acesso ao mercado wholesale pelas instituições 

financeiras portuguesas justificou, durante o ano de 2010, uma redução dos recursos afectos à carteira de ne-

gociação.

ao longo do ano foi possível atingir uma maior diversificação da carteira, com especial foco numa redução do 

peso do sector financeiro – de uma exposição de 39% no início do ano, passou-se para uma exposição de apenas 

22% no final de 2010.

dívida públiCa, taxa de JuRo e aCçõeS

Na parte final do primeiro semestre o bCe anunciou, numa decisão inédita, a aquisição de títulos de dívida pú-

blica em mercado secundário. No entanto, o anúncio do programa de ajuda à grécia e as compras anunciadas 

por parte do bCe, embora contribuindo momentaneamente para o estreitamento dos spreads da dívida pública 

portuguesa, não têm sido suficientes para evitar a instabilidade dos preços da dívida e atenuar o clima de elevada 

volatilidade.
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Não obstante estas condicionantes, a estratégia do Caixabi assentou no cumprimento das obrigações impostas 

pelo igCp numa base best effort.

 

a partir do segundo semestre, com a diminuição da volatilidade nos spreads, o Caixabi já atingiu regularmente 

níveis próximos de 100% de compliance e elevou a sua quota de mercado. No entanto, a redução da actividade 

em secundário foi altamente compensada por uma maior presença em termos de mercado primário, com a par-

ticipação em diversos leilões de dívida pública levados a cabo pelo igCp durante os primeiros nove meses, bem 

como com a presença numa sindicação de uma nova série de ot’s.

liquidity proViding

a actividade de liquidity provider sobre vários títulos cotados na euronext lisboa, como a Cofina, orey antunes, 

Reditus, altri, inapa e ibersol, manteve-se com bom dinamismo. esta é uma área de negócio em que o Caixabi 

foi pioneiro e continua a ser a referência do mercado. a própria euronext reconhece esse bom desempenho atri-

buindo o rating máximo “a” em todos os títulos e categorias.

durante o primeiro trimestre, a martifer e a Soares da Costa deixaram de fazer parte dos títulos abrangidos pela 

nossa actividade de liquidity provider. No mês de Setembro foi também cancelado o contrato com a Reditus. por 

outro lado, já durante o terceiro trimestre de 2010 iniciámos a actividade na Sag gest, prevendo-se a entrada em 

2011 de mais títulos neste nicho de mercado.

Sendo o Caixabi uma referência de mercado neste tipo de actividade, o banco prosseguiu um caminho de alarga-

mento da base de contratos e de diversificação do tipo de instrumentos sobre os quais se tornou liquidity provi-

der, primeiro iniciando a actividade de market-making sobre um fundo imobiliário “fundiestamo”, e depois sobre 

instrumentos de tier 1, com a entrada ao longo do ano de emissões do finibanco, millennium bCp, beS e beSi.

aSSeSSoRia de geStão de RiSCo a empReSaS (agRe)

No ano de 2010 verificou-se um aumento substancial da percentagem de operações fechadas por relação directa 

com o cliente, resultado de um maior esforço comercial.

as coberturas efectuadas foram essencialmente de taxa de juro, apesar de continuarmos activos a nível cambial 

na cotação e na elaboração de propostas indicativas.

o mercado de derivados sobre commodities continuou também a registar alguma procura de coberturas e co-

tações sendo que ao nível de subjacentes, o banco continuou a receber pedidos para commodities como o gás 

natural e o jetfuel. 
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Project E Structured Finance

No que se refere à área de Project & Structured Finance, o Banco posicionou-se durante 2010 com três orienta-

ções estratégicas: (i) concluir com sucesso os mandatos em curso, angariando um maior número de bancos para 

a constituição de sindicatos financiadores; (ii) angariar novos mandatos e detectar oportunidades que venham a 

servir de base ao pipeline para 2011 e, (iii) colaborar com as equipas locais internacionais (do Brasil, Moçambique 

e Angola) na estruturação de financiamentos e na assessoria financeira.

Project Finance

Ao longo de 2010 a Banco foi responsável pela estruturação das seguintes transacções de project finance, tal 

como resumido no quadro seguinte:

Estas operações implicam um envolvimento global do Grupo Caixa Geral de Depósitos de aproximadamente 

€1,203 mil milhões, montante este alocado na sua grande maioria a operações em Portugal.

As operações contratadas no ano de 2010 podem ser resumidas da seguinte forma:

 Montante Participação
 da Dívida do Grupo CGD
Projecto (€m) (€m) Assinatura Sector País

ENEOP 525.973 40.747 Janeiro Energia PORT

Artenius Sines 371.000 371.000 Janeiro Indústria PORT

Águas de Cascais 63.046 31.273 Março Ambiente PORT

Pinhal Interior 1.237.500 202.881 Abril Infra-Estruturas PORT

ELOS 774.044 46.589 Maio Infra-Estruturas PORT

Mafratlântico 208.749 69.583 Junho Infra-Estruturas PORT

Ascendi Norte 1.263.654 195.753 Junho Infra-Estruturas PORT

Túnel do Marão 110.000 110.000 Agosto Infra-Estruturas PORT

UTE Hornillos 119.500 14.700 Agosto Ambiente ESP

Hospital Vila Franca (G. Infraestrutura) 102.640 46.887 Outubro Saúde PORT

Hospital Vila Franca (G. Hospitalar) 22.580 6.580 Outubro Saúde PORT

Ecosteel 66.524 32.189 Dezembro Ambiente BRA

GPS Educação e Formação (Calvete) 35.000 35.000 Dezembro Escolas PORT

Total 4.900.209 1.203.181

Águas de Cascais: financiamento da Concessão para 

a exploração do sistema municipal de distribuição de 

água e de drenagem de águas residuais do Concelho 

de Cascais, por um período de 25 anos, atribuído à Água 

de Cascais, detida pela AGS – Administração e Ges-

tão de Sistemas de Salubridade (42,96%), AQUAPOR 

– Serviços (42,96%); e ORIENTE (14,08%);

Águas de Cascais
Concessão de Distribuição de Água 

e Saneamento de Cascais

Portugal

€80.496.060

03 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER
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ELOS – Ligações de Alta Velocidade, S.A.

Fase I – Linha de Alta Velocidade 
ligação Portugal e Espanha 

(Poceirão-Caia)

Portugal

€818.147.059

05 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

ELOS – Ligações de Alta Velocidade, S.A.

Fase I – Linha de Alta Velocidade 
ligação Portugal e Espanha 

(Poceirão-Caia)

Portugal

€818.147.059

05 | 2010FINANCIAL ADVISOR

04 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

ASCENDI Pinhal Interior – Estradas
do Pinhal Interior, S.A.

Subconcessão Auto-Estrada
do Pinhal Interior

Portugal

€1.392.414.779

ENEOP2
Portefólio Eólico de 480 MW

Portugal

€511.062.700

01 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

GPS – Gestão de Participações
Sociais, SGPS, S.A.

Portugal

€35.000.000

12 | 2010

ELOS: O CaixaBI assumiu o papel de coordena-

dor da assessoria financeira ao consórcio liderado 

pela Brisa e pela Soares da Costa nas negociações 

com o Concedente, BEI e restantes Bancos Comer-

ciais. Adicionalmente, o Grupo CGD participou no 

financiamento ao Projecto, que tem como objecto a 

concessão, construção, financiamento, manutenção 

e disponibilização, das infraestruturas ferroviárias do 

troço Poceirão / Caia, parte integrante da ligação de 

alta velocidade entre Lisboa e Madrid e das infraes-

truturas ferroviárias do troço Évora / Caia do corredor 

da linha convencional entre Sines e Caia, designado 

em conjunto por Troço Poceirão – Caia;

Concessão do Pinhal Interior: o projecto consiste 

na concepção, construção, financiamento, explora-

ção e conservação de lanços viários designados por 

Subconcessão Pinhal Interior, por um prazo de 30 

anos. O Projecto compreende 520 quilómetros de 

lanços que serão remunerados através de pagamen-

tos por disponibilidade e por serviço;

ENEOP Fase I: projecto que compreende o finan-

ciamento de 480 MW, distribuídos por 23 parques 

eólicos, desenvolvido pela Enernova (40%), Finerge 

(20%), TP (20%) e Generg (20%);

Financiamento de diversas escolas detidas pelo 

Grupo Calvete: O Grupo Calvete através da GPS 

Educação e Formação, detém 19 unidades na área 

da educação, com um universo de 10.000 alunos 

distribuídos pelos diferentes ciclos de Ensino. O Gru-

po CGD é o principal parceiro financeiro do Grupo 

Calvete, tendo refinanciado a dívida da GPS Educa-

ção e Formação através da estruturação do primeiro 

financiamento em regime de Project Finance na área 

da educação em Portugal, no valor de €35 milhões;

Artenius Sines: financiamento para a construção 

de uma unidade industrial de produção de PTA (700 

ktpa) em Sines. O CaixaBI actuou também como as-

sessor financeiro do Projecto;

08 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

ARTENIUS SINES PTA, S.A.

Sines PTA Production Plant

750.000 tons / year

Portugal

€381.000.000

08 | 2010FINANCIAL ADVISOR

ARTENIUS SINES PTA, S.A.

Sines PTA Production Plant

750.000 tons / year

Portugal

€381.000.000
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Ecosteel: O Grupo CGD financiou, em conjunto 

com o Itaú, a compra de activos de tratamento de 

água pela Foz do Brasil à Thyssen, com vista à ope-

ração e manutenção destes activos por um prazo de 

13 anos. O valor total do investimento foi de cerca 

de 200 milhões de Reais, tendo sido aportada dívida 

bancária no valor global de 155 milhões de Reais;

Hospital Vila Franca (G. Infraestrutura) + Hospi-

tal Vila Franca (G. Hospitalar): O Estado Português 

lançou um concurso público para a atribuição do 

Contrato de Gestão para a concepção, construção, 

conservação, exploração e financiamento do Hospi-

tal de Vila Franca de Xira a integrar no SNS, tendo 

assinado o Contrato de Gestão com o Consórcio li-

derado pela José de Mello Saúde e a Somague. Para 

o efeito foram constituídas duas entidades gestoras. 

Uma das entidades assumirá a responsabilidade pelo 

edifício hospitalar por 30 anos e a outra pelo estabe-

lecimento e respectiva componente clínica, por um 

prazo inicial de 10 anos. Neste âmbito foram celebra-

dos contratos de financiamento com cada uma das 

entidades gestoras, em que o Grupo CGD assumiu 

um compromisso de financiamento global de €56,6 

milhões;

Ecosteel – Gestão de Águas
Industriais, Lda.

Brasil

R$155.000.000

12 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

10 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

Escala Vila Franca – Sociedade
Gestora do Edifício, S.A.

Construção e conservação das
infraestruturas do Hospital de Vila 

Franca de Xira

Portugal

€102.640.118

10 | 2010MANDATED LEAD ARRANGER

Escala Vila Franca – Sociedade
Gestora do Estabelecimento, S.A.

Gestão do Hospital
de Vila Franca de Xira

Portugal

€22.580.236

Mafratlântico: No seguimento do Acordo assinado entre as Estradas de Portugal, a Câmara Municipal de 

Mafra e a Mafratlântico que visava regular as condições em que a Concessão passaria a estar sob a tutela e ad-

ministração da EP, mediante o pagamento pelo concedente de um valor compensatório, a Mafratlântico passou 

a deter um crédito sobre a EP, o qual foi cedido aos Bancos a título definitivo;

Ascendi Norte: Em 1999 foi atribuída à Ascendi Norte a concessão da concepção, projecto, construção, fi-

nanciamento, exploração e conservação de lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados na zona norte 

de Portugal por um prazo de 30 anos. Em 2010, o Concedente decidiu pela alteração do perfil de risco desta 

Concessão, no âmbito da qual a Concessionária passa a ser remunerada com base em pagamentos de disponibi-

lidade, deixando de assumir risco de tráfego. Neste contexto, foi necessário efectuar um conjunto de alterações 

aos Contratos de Projecto assim como proceder à reestruturação do financiamento, existindo um aumento da 

exposição global de cerca de €100 milhões, para fazer face a custos financeiros;

UTE Los Hornillos: Refinanciamento da concessão da construção, exploração e manutenção da central de valo-

rização de resíduos sólidos urbanos da comunidade de Valência liderada pela Sacyr e que se traduziu no aumento 

da dÍvida assumida por entrada de um novo Banco, repricing da operação e extensão da maturidade;
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Túnel do Marão: Nos últimos meses decorreram negociações entre o Concedente e a Concessionária, que têm 

como objectivo efectuar o reequilíbrio da Concessão, em resultado dos impactos em Caso base, decorrentes da 

paragem das obras no túnel devido a vicissitudes judiciais e à consequente suspensão de desembolsos ao abrigo 

do project finance. Neste contexto, e em face de ainda não se ter concluído o processo legal, e da necessidade de 

renegociar, previamente à retoma dos desembolsos ao abrigo do project finance, os Contratos de Concessão e 

de financiamento, foi negociado entre o aCe Construtor, o estado português e a Cgd, uma operação de cessão 

de créditos de €110 milhões que o aCe tem sobre o estado.

para além das operações fechadas em 2010, importa realçar a participação do Caixabi na assessoria financeira 

e / ou estruturação de diversas operações actualmente em curso:

Hospital do algarve: assessoria financeira ao consórcio liderado pela teixeira duarte na apresentação da pro-

posta a concurso;

Concessão da viamadeira: potencial financiador, estando o financial close previsto para o primeiro semestre 

de 2011;

Refinanciamento da Concessão da Tagusgás: empresa de gás do vale do tejo, S.a. estando o financial close 

previsto para o início de 2011;

Concessão da silopor: assessoria financeira ao grupo ete no âmbito do concurso para atribuição da sua 

Concessão;

EnEoP Fase ii: o mandato para a estruturação da fase ii do portefólio eólico da eNeop (354mW) deverá ser 

assinado no início de 2011;

Refinanciamento da Concessão da indaqua santo Tirso / Trofa: gestão de Águas de Santo tirso e trofa, 

S.a. estando o financial close previsto para o primeiro semestre de 2011.

a nível internacional é de salientar a expansão geográfica com o acompanhamento de operações em moçambi-

que e angola, com o objectivo claro de promover as actividades de banca de investimento nos países de aposta 

para a internacionalização do grupo Cgd, nomeadamente:

Concessão Ponte de Tete: assessoria financeira ao consórcio liderado pela ascendi e pela Soares da Costa;

Concessão Maputo-Catembe-Ponta do ouro: assessoria financeira ao consórcio liderado pela ascendi e pela 

visabeira;

Central de Ciclo Combinado de Moamba: assessoria financeira ao projecto liderado pela edm;

Central Térmica de Maputo: assessoria financeira ao projecto liderado pela edm;

luanda shopping: assessoria financeira ao grupo vip.
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para além da coordenação conjunta com o banco Caixa geral brasil da estruturação e / ou assessoria financeira 

de um conjunto diverso de projectos no brasil, sendo de salientar os seguintes:

Projecto Zav: assessoria financeira à empark no processo de concurso para a concessão de parques de esta-

cionamento na cidade de São paulo;

Projecto Embraport: participar na estruturação e financiamento de um porto localizado em Santos, tendo 

como accionistas de referência o grupo odebrecht e o grupo dubai ports World;

Grupo ProCME: assessoria financeira no leilão de linhas de transmissão de energia eléctrica realizada em São 

paulo em dezembro.

Structured finance

em termos de operações cujo financiamento é estruturado numa base corporate, o destaque da presença do 

Caixabi em 2010, vai para o contínuo e crescente envolvimento da área de project e Structured finance na iden-

tificação de mandatos que garantam ao banco o estatuto de mandated lead arranger. Não obstante, o lento 

retorno da conjuntura e da capacidade de algumas empresas enfrentarem o cenário de restrições ao nível da 

liquidez com impacto directo e para solver os seus compromissos, manteve a tendência verificada nas operações 

de reestruturação de passivo e de refinanciamento de dívida. destaca-se, neste âmbito, a crescente intervenção 

do banco em processos de reestruturação de passivo financeiro e financiamentos em grupos, nos quais o grupo 

Cgd tem envolvimento a diversos níveis, casos das operações como vale do lobo, Grupo lena / abrantina, 

Pluripar, Ence, Habitat, Reyal, entre outras.

a este respeito, saliente-se a participação na reestruturação do passivo financeiro do Grupo la seda, que totali-

zava mais de €1700m. o banco desempenhou um papel muito activo em toda a reestruturação, a qual demonstrou 

ser uma transacção bem sucedida, tendo culminado com um aumento de capital de €300m, oversubscribed, e 

que permitiu a viabilização de um grupo líder no sector em que opera.

mantém-se ainda a contínua aposta na identificação de oportunidades de investimento, sobretudo com a inter-

nacionalização e aposta estratégica em mercados internacionais de empresas portuguesas, casos da Empark, 

Cimpor, Portucel, visabeira, nutrinveste nos quais o banco esteve envolvido na assessoria financeira e na 

estruturação de financiamentos para o brasil, moçambique, e europa de leste. ainda com o objectivo de promo-

ver um dos pilares estratégicos da actividade do Caixabi, e que será igualmente um dos pilares da actividade de 

2011, ao nível corporate foi igualmente desenvolvida a análise de operações de estruturação de financiamentos 

para actividade cross border, casos do projecto de instalação da fábrica da Embraer em évora e da construção 

de uma fábrica de cervejas da Centralcer e Heineken Group em angola, entre outros.

em 2010 destacamos igualmente a concretização do financiamento à sport Tv, no montante total de €168,5 

milhões, em duas facilidades: um mútuo de médio prazo no montante de €155 milhões para: (i) reembolso dos 

suprimentos Zon, (ii) refinanciamento do passivo financeiro e (iii) pagamentos de adiantamentos à pptv para 

aquisição de conteúdos aos clubes de futebol da liga portuguesa para as épocas 2009 a 2013, e uma linha de 
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Conta Corrente, no montante de €13,5m para apoio de tesouraria, tendo a participação total do grupo Cgd 

em ambas as facilidades ascendido a €59,25m. igualmente importante foi a participação do Caixabi, enquanto 

mandated lead arranger na revolving credit facility da EdP – Energias de Portugal, s.a. e EdP Finance Bv, 

no total de €2.000m.

importa ainda mencionar o envolvimento e participação do banco na análise e estruturação de outras operações:

secil – operação de aquisição da betecna ao grupo lafarge;

Empark – operação de refinanciamento do empréstimo Sindicado concedido para a aquisição da Cintra 

aparcamientos;

Gil Gare – prorrogação do prazo e alteração do plano de amortizações do financiamento concedido à gil gare 

no âmbito da construção das infraestruturas da gare do oriente;

sogevinus – Reestruturação do financiamento concedido à Sogevinus para aquisição do grupo barros;

Pluripar, s.a. – Reestruturação do passivo financeiro do grupo pluripar;

saiP Turismo, s.a. – financiamento associado ao projecto parque alqueva, o qual tem por base a valorização 

paisagística e o potencial turístico gerados pela criação do grande lago artificial decorrente da construção da 

barragem do alqueva;

artenius sines PTa – No âmbito do Contrato de abertura de Crédito de €95 milhões, financiamento intercalar 

ao desenvolvimento de um projecto de construção e instalação de uma unidade de produção de pta a qual se 

localizará em Sines, o qual foi celebrado em Janeiro. 

ao longo de 2010, e em resultado da actividade de project e Structured finance, o grupo Cgd assumiu a posição 

de liderança em portugal em resultado das operações lideradas e estruturadas pelo Caixabi.

a nível europeu e a nível mundial, a posição assumida foi a 24ª e a 43ª, respectivamente, evidenciando o contri-

buto e a importância das operações lideradas pelo Caixabi no mercado internacional. 

corporate finance – dívida

durante o exercício de 2010, a actividade do banco no mercado de Capitais – dívida e do financiamento estru-

turado de activos foi fortemente condicionada pela situação de crise da dívida soberana, a qual, designadamente 

a partir de meados do primeiro semestre do ano, inibiu o acesso aos mercados de dívida pelos emitentes 

portugueses.
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Não obstante a conjuntura extremamente desfavorável, o Caixabi continuou em 2010 a posicionar-se, no mer-

cado português, como a instituição de referência no mercado de Capitais – dívida, designadamente nos sectores 

obrigacionista e do papel comercial.

o reconhecimento da posição de liderança do banco nesta área em portugal ficou mais uma vez reforçado com 

a atribuição ao Caixabi do prémio Best Debt House in Portugal em 2010 pela euromoney.

No mercado primário de obrigações, o Caixabi esteve, no último ano, envolvido em 20 emissões, em 17 das 

quais na qualidade de líder. esta performance posicionou o banco, de acordo com o ranking da Bloomberg e pelo 

quarto ano consecutivo, como o primeiro bookrunner de emissões obrigacionistas em euro de emitentes de base 

nacional.

  Quota Montante n.º
Pos. Bookrunner (%) (€M) operações 2009 Rank 2008 Rank 2007 Rank

1 CaixaBi 28,1 6.435,54 17 1 1 1

fonte: Bloomberg

No segmento da dívida Soberana, a dívida pública 

portuguesa continuou a constituir uma das priori-

dades de actuação do Caixabi, designadamente no 

quadro do seu estatuto de operador especializado 

em valores do tesouro (oevt). em 2010, o igCp viria 

a proceder à emissão de apenas um novo benchmark 

(ot 4,80% Junho 2020), emissão em que o Caixabi 

assumiu o estatuto de co-lead manager. Neste ano, 

o banco actuou ainda como Sole dealer em dois pri-

vate placements para a República portuguesa, ambos 

efectuados ao abrigo do seu programa de medium 

term notes.
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02 | 2010CO-LEAD MANAGER

4,80% obrigações do Tesouro
Benchmark due 2020

€3.000.000.000

12 | 2010SOLE DEALER

Floating Rate notes
due 2012

€1.000.000.000

12 | 2010SOLE DEALER

Floating Rate notes
due 2012

€300.000.000

No segmento da dívida privada, o Caixabi liderou 15 emissões durante o ano de 2010, incluindo a emissão de 

€1.000.000.000 de obrigações pela edp, que constituiu a maior operação de eurobonds de um corporate nacio-

nal no ano de 2010 e na qual o banco foi a única instituição portuguesa com estatuto de bookrunner.
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Também no segmento da Dívida Privada, destacam-se as seguintes emissões em que o CaixaBI esteve envolvido 

durante o ano de 2010:

No Papel Comercial, o CaixaBI, em 2010, organizou e liderou 25 novos Programas num montante total de cerca 

de €2,3 mil milhões, entre os quais se destacam os seguintes de montante igual ou superior a €50 milhões.
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01 | 2010JOINT LEAD MANAGER
E BOOKRUNNER

4,25% Mortgage Covered
Bonds due 2020

€1.000.000.000

3,25% Notes due 2015

€1.000.000.000

03 | 2010JOINT LEAD MANAGER
E BOOKRUNNER

EDP Finanace B.V.

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2015

€30.000.000

03 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

EFACEC Capital, SGPS, S.A.

03 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2015

€40.000.000

SONAECOM, SGPS, S.A.

04 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2015

€250.000.000

SONAE, SGPS, S.A.

05 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2017

€150.000.000

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

05 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2015

€30.000.000

VIOLAS – SGPS, S.A.

SOLVERDE Sociedade de
Investimentos Turísticos da Costa 

Verde, S.A.

06 | 2010JOINT LEAD MANAGER
E BOOKRUNNER

Floating Rate Mortgage Covered
Bonds due 2013

€1.000.000.000

08 | 2010JOINT LEAD MANAGER
E BOOKRUNNER

Guaranteed Floating
Rate Notes due 2012

€94.350.000

11 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Guaranteed Floating
Rate Notes due 2015

€50.000.000

Metro do Porto, S.A.

12 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2020
1ª Tranche

€1.650.000.000

12 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2020
2ª Tranche

€668.000.000

12 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2020

€727.850.000

12 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 – 2020

€54.150.000

5,25% Notes due 2017

€750.000.000

04 | 2010CO-LEAD MANAGER

4% Notes due 2021

€1.500.000.000

07 | 2010CO-LEAD MANAGER

02 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Empréstimo Obrigacionista
2010 - 2015

€100.000.000
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Na vertente do Financiamento Estruturado de Acti-

vos destaca-se o envolvimento do CaixaBI como único 

Arranger da operação Nostrum Mortgages No. 2, a 

qual constitui a maior operação de titularização reali-

zada até à data em Portugal.
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03 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€200.000.000

REN – Redes Energéticas Nacionais, 
SGPS, S.A.

03 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€125.000.000

Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P. E.

04 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA
CONJUNTA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€1.000.000.000

BPN – Banco Português
de Negócios, S.A.

04 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€100.000.000

Galp Energia, SGPS, S.A.

10 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€50.000.000

11 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€150.000.000

11 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA
CONJUNTA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€300.000.000

12 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€53.050.000

11 | 2010SOLE ARRANGER

€4.008.800.000  Class A Notes

€1.336.250.000  Class B Notes

€84.900.000  Class C Notes

Titularização de Créditos
Hipotecários Residenciais da

Nostrum Mortgages No.2

Durante o ano de 2010, o Banco trabalhou ainda de forma intensa num conjunto diversificado de outras opor-

tunidades, quer na vertente do Mercado de Capitais – Dívida, quer na vertente do Financiamento Estruturado de 

Activos, oportunidades essas cuja materialização permanece por ora prejudicada, reflexo da situação vivida nos 

mercados de financiamento em relação a activos portugueses e / ou relacionados com Portugal. No entanto, na medida 

em que esta situação venha a alterar-se, o Banco considera estar numa posição privilegiada para poder vir a con-

cluir aquelas mesmas oportunidades, detendo mesmo o Banco já mandato para a execução de algumas delas. 

MErCADo DE CAPITAIs – ACçõEs

No contexto de permanência da situação de instabilidade dos mercados accionistas na Europa, o ano de 2010 em 

Portugal caracterizou-se pela ausência de IPos e de aumentos de capital relevantes, tendo-se verificado uma cres-

cente aversão ao risco país por parte de investidores internacionais. refira-se, contudo, que o mercado de emissão 

de produtos equity-linked mostrou-se activo em Portugal tendo havido algumas emissões de dimensão relevante. 

Em 2010, o CaixaBI consolidou mais uma vez a sua posição de destaque entre os Bancos Nacionais, conforme 

tabela construída a partir de informação disponiblizada pela CMVM.

07 | 2010ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA

Programa de Emissões
de Papel Comercial

€70.000.000
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O CaixaBI concretizou com sucesso as seguintes operações no mercado de capitais durante o ano de 2010:
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 Montante Proporcional N.º 
Assessor (€M) Operações

Credit Suisse 349 2

Montepio * 337 1

CaixaBI 336 2
Barclays

Capital 295 1

BNP Paribas 295 1

* Inclui apenas uma operação interna resultante da oferta pública de aquisição do Finibanco por parte do próprio Montepio.

Nota: Exclui aumentos de capital de Grupos onde se inserem os próprios intermediários financeiros.

Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão 

pela Parpública de obrigações permutáveis por acções 

Galp Energia;

Assessoria na estruturação, organização e monta-

gem de uma emissão de obrigações permutáveis no 

âmbito da concretização da 5ª fase de reprivatização 

da Galp Energia;

Organização e Montagem do Aumento de Capital 

da Vista Alegre Atlantis.

| 2010LEAD MANAGER E BOOKRUNNER

Emissão pela Parpública de
Obrigações Permutáveis por Acções

5ª Fase de Reprivatização

€885.650.000

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Emissão pela Parpública de
Obrigações Permutáveis por Acções

5ª Fase de Reprivatização

€885.650.000

| 2010ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM

Aumento de Capital

€80.904.662,72

A operação de mercado de capitais de maior relevo realizada em 2010 em Portugal foi a Emissão pela Parpública 

de Obrigações Permutáveis por acções Galp Energia, no âmbito da 5ª fase de reprivatização desta empresa, na 

qual o CaixaBI participou na qualidade de Joint Lead Manager e Joint Bookrunner. O CaixaBI prestou ainda asses-

soria financeira à Parpública na estruturação, organização e montagem desta emissão e do processo de repriva-

tização da Galp Energia, tendo contribuído decisivamente para a sua concretização com sucesso. O montante da 

operação ascendeu a €885.650.000, constituindo a maior emissão de produtos equity-linked nos primeiros nove 

meses de 2010 na EMEA (segundo a IFR) e a maior realizada em Portugal desde o ano de 2007. Neste contexto, 

é importante referir o elevado sucesso da emissão, tendo sido gerada uma procura significativa, apesar do clima 

de mercado muito adverso no período do lançamento.

Salienta-se ainda a concretização com sucesso do aumento de capital da Vista Alegre Atlantis, tendo o CaixaBI 

sido responsável pela respectiva organização e montagem. Esta operação revestiu-se de elevado grau de comple-

xidade na sua estruturação uma vez que integrou, para além de uma Oferta Pública de Subscrição, uma oferta 

particular dirigida a um parceiro estratégico e um processo de conversão de créditos em capital. 
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Corporate FinanCe – AssEssorIA

Após dois anos em que o decréscimo acumulado da actividade de fusões e aquisições foi de cerca de 61% e 74% 

a nível mundial e europeu, respectivamente, estas operações apresentaram durante 2010 uma inversão desta ten-

dência negativa. De facto, a nível mundial, e face ao ano de 2009, verificou-se um crescimento de cerca de 18% no 

valor total de transacções, tendo o crescimento a nível europeu atingido os 32%. No entanto, os valores atingidos 

continuam a ser baixos quando comparados com a história recente.

o CaixaBI tendo participado em 16 operações anunciadas ou concretizadas, consolidou a sua posição de lideran-

ça no mercado de fusões e aquisições em Portugal, tal como publicado pela Bloomberg:

No ano de 2010, o CaixaBI desenvolveu e concluiu com sucesso os seguintes projectos:

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mercado Mundial 3.421 1.656 1.168 1.020 1.564 1.947 2.774 3.126 1.744 1.211 1.427

Tx. Cresc. 13,7% -51,6% -29,5% -12,7% 53,5% 24,5% 42,5% 12,7% -44,2% -30,6% 17,9%

Mercado Europeu 1.400 683 619 451 636 863 1.331 1.573 899 404 533

Tx. Cresc. 9,8% -51,2% -9,4% -27,2% 41,0% 35,7% 54,2% 18,2% -42,8% -55,1% 32,0%

Fonte: Bloomberg

(biliões de euros)
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  N.º Montante
Pos. Assessor Operações (€M)

1 BEsI 31 12.115

2 CaixaBI 16 11.130
3 Morgan stanley 8 11.562

4 Banco BTG Pactual 7 3.665

5 BNP Paribas Group 6 2.196

Fonte: Bloomberg (período: 01-01-2010 a 31-12-2010), 4 de Janeiro de 2011

Assessoria Financeira à Portugal Telecom no âmbito 

da alienação à Telefónica da sua participação indirec-

ta no capital social da Vivo;

Assessoria Financeira no acordo parassocial entre 

a CGD e Votorantim no âmbito da aquisição pela 

Votorantim de uma participação na Cimpor, designa-

damente a da participação detida pela Lafarge;

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira na alienação 
à Telefónica da participação na

€7.500.000.000

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira no acordo 
parassocial entre a CGD
e Votorantim no âmbito

da aquisição pela Votorantim
de uma participação na
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Assessoria Financeira à La Seda de Barcelona na 

angariação de capitais próprios para a Artenius Sines 

PTA;

Assessoria Financeira ao Grupo CGD na aquisição 

de 70% da Banif Corretora de Valores e Câmbio, 

S.A. (Brasil);

Assessoria Financeira à Secil na aquisição da Lafarge 

Betões;

Assessoria Financeira à Parpública na avaliação eco-

nómica e financeira da Galp Energia no âmbito da 5ª 

fase de reprivatização;

Assessoria Financeira à Murganheira no âmbito da 

aquisição de participação no capital social da Raposeira 

e da Tapada do Chaves;

Assessoria Financeira à CGD na alienação de uma 

participação de 2,5% do capital da EDP à Parpública;

Assessoria Financeira à Semapa no âmbito da Ava-

liação Económica e Financeira da Secil;

Assessoria Financeira à PT Brasil no âmbito da ope-

ração de aquisição da GPTI Tecnologia de Informação 

pela Mobitel (Dedic);

Assessoria Financeira à Sport TV no âmbito da aná-

lise da estrutura financeira da Empresa;

Assessoria Financeira à EDP no processo de avalia-

ção económica e financeira da CEM – Companhia 

Eléctrica de Macau;

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira
na angariação de capital para a

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira
na aquisição de 70% no Banif

Corretora de Valores
e Câmbio, S.A.

Brasil

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira à Secil
na aquisição da

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Avaliação Económico-Financeira da

no âmbito da 5ª Fase
de Reprivatização

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira
na aquisição de participação

no capital social

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira
na alienação de 2,5% da

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Avaliação Económica
e Financeira da

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Aquisição da GPTI Tecnologia
da Informação pela Mobitel 

(Dedic)

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Análise da Estrutura
Financeira da Empresa

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira
na avaliação económica

e financeira da
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Assessoria Financeira à Sumol+Compal no proces-

so de alienação de activos no âmbito da decisão da 

Autoridade da Concorrência;

Assessoria Financeira à Parpública na Avaliação 

Económico-Financeira da Isotal.

Entre as operações concluídas com sucesso pelo Banco em 2010, é de destacar a assessoria financeira à Portugal 

Telecom na alienação da sua participação indirecta de cerca de 30% no capital social da Vivo por um valor total 

de €7.500 milhões. Esta transacção constituiu a maior e uma das mais emblemáticas operações de M&A envolven-

do empresas nacionais nos últimos 10 anos, o que reforça a importância da participação do CaixaBI neste deal. 

Adicionalmente, esta operação constituiu-se como um dos primeiros casos de sucesso na vertente cross border 

Portugal – Brasil, reforçando a importância do projecto de internacionalização empreendido pelo CaixaBI.

É igualmente de destacar a assessoria financeira no estabelecimento de um acordo parassocial entre a CGD e a 

Votorantim no âmbito da aquisição por esta última de uma participação no capital da Cimpor. Como resultado 

deste acordo, a CGD e a Votorantim passaram a controlar conjuntamente uma participação de 30,85% no capital 

social da empresa e reforçaram a estrutrura accionista de um player muito relevante no sector cimenteiro a nível 

internacional.

Finalmente, é importante referir o acordo para a aquisição por parte do CaixaBI e do BCG Brasil de uma posição 

de controlo na Banif Corretora de Valores e Câmbio, o que constituiu mais um importante passo na internacio-

nalização da actividade de Banca de Investimento do Grupo CGD, aumentando a exposição do Grupo CGD a um 

mercado que apresenta um forte dinamismo e um potencial de crescimento significativo. 

MÉDIAS EMPrESAS 

A actividade no ano de 2010 focou-se no desenvolvimento e finalização dos mandatos de assessoria financeira 

em curso angariados no ano de 2009, bem como na angariação de novos mandatos de assessoria.

Acresce a organização e Montagem de Sindicatos Bancários, bem como a venda do Programa de Papel Comercial 

(PPC – estrutura PME Multivantagem).

Dos mandatos angariados, salientamos os seguintes:

Grupo Erich Brodheim

Apresentação de uma estrutura de financiamento com angariação de capitais alheios para financiar o investimen-

to e negociação com cada um dos bancos.

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Assessoria Financeira
no processo de alienação
da Sucol e de formulações

de sumo

| 2010ASSESSOR FINANCEIRO

Avaliação Económica
e Financeira da
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Grupo aJi

Reestruturação de passivo, angariação de capitais alheios e negociação com cada um dos bancos.

sGEB

estruturação do financiamento para desenvolver a ppp e envio para o tribunal de Contas para apreciação.

Grupo Trofa saúde

apresentação de uma estrutura de financiamento com reestruturação de passivo, angariação de capitais próprios 

junto de uma capital de risco, alienação de imóveis a um fundo imobiliário e negociação com cada um dos 

bancos.

Grupo Eu-steel

Reestruturação de passivo com apresentação de uma estrutura de financiamento, angariação de capitais alheios 

e negociação com cada um dos bancos.

Zoomarine 

Reestruturação de passivo e angariação de financiamento adicional com a Cgd. 

SiNdiCação e veNdaS

o ano de 2010 foi escasso em termos de colocação de emissões em mercado primário. para além das três emis-

sões de primários sindicados, incluindo uma emissão de dívida pública portuguesa, grande parte da actividade do 

banco focou-se na intermediação em secundário. o alargamento de spreads, a par das intervenções do banco 

Central europeu (em particular no segmento de obrigações hipotecárias) e, já no final do ano, a elevada procura 

por parte dos balcões do grupo Cgd de obrigações de dívida sénior próprias com prazos curtos (yields mais ele-

vadas), permitiram a realização de um volume significativo de operações.

foi neste contexto que esta área do banco desenvolveu a sua actividade, salientando-se as seguintes emissões, 

em que participou como joint lead manager:

Caixa Geral de depósitos – Colocação de uma Emissão de obrigações Hipotecárias CGd, no montante 

de €1.000.000.000 com um cupão de 4,25% e maturidade 27 de Janeiro de 2020.

o Caixabi foi joint lead manager desta emissão em conjunto com mais quatro bancos internacionais.

EdP Finance B.v. – Colocação de uma Emissão de obrigações no montante de €1.000.000.000 com um 

cupão de 3,25% e maturidade 16 de Março de 2015.

o Caixabi foi joint lead manager desta emissão em conjunto com mais cinco bancos internacionais.

República de Portugal – Colocação de uma Emissão de obrigações Tesouro de Portugal, no montante 

de €3.000.000.000 com um cupão de 4,80% e maturidade 15 de Junho de 2020.
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o Caixabi actuou ainda como co-manager da emissão voto – votorantim ltd, no montante de €750.000.000 

com um cupão de 5,25% e maturidade 28 de abril de 2017 e foi co lead na Sindicação de €1.250.000.000 

hSbC bank plC com um cupão de 3,75% e maturidade 30 de Novembro de 2016.

Sendo o Caixabi oevt e face às condições dos mercados, o banco aumentou o esforço de divulgação e de anga-

riação de propostas por parte da sua base de investidores tendo participado em todos os leilões de obrigações 

do tesouro.

de igual forma, no âmbito da emissão de bilhetes do tesouro, a partir do mês de maio com o aumento signifi-

cativo verificado nas taxas de muito curto prazo, o Caixabi  assumiu um papel relevante nos respectivos leilões, 

contribuindo para o sucesso da colocação dos mesmos no mercado.

o Caixabi contribuiu, também, para a colocação de €885.650.000 de obrigações Parpública Permutáveis por 

acções GalP com um cupão de 5,25% e maturidade 28 de setembro de 2017.

em 2010, o Caixabi colocou 276 emissões de papel Comercial, num montante total acima dos €8.248 milhões, 

nas quais participou e colocou €4.408 milhões. face a 2009, verificou-se uma redução quer em termos de número 

de emissões quer em termos de volumes realizados para cerca de metade, o que se justifica essencialmente pela 

falta de liquidez sentida pelos investidores (na maioria fundos de investimento que registaram elevados índices de 

resgates) e por outro lado pela existência de aplicações alternativas mais atractivas. 

Capital de RiSCo

a actividade Capital de Risco está inserida no Caixabi sendo a Caixa Capital a sociedade que agrega toda a área 

operacional deste negócio.

a Caixa Capital dispõe de um posicionamento de referência em todos os segmentos do mercado, diferenciando-se 

pela forma como inova e ajusta a oferta à tipologia distinta de necessidades das empresas e empresários, contri-

buindo nomeadamente para:

potenciar o espírito empreendedor e a emergência de novas actividades económicas;

apoiar as dinâmicas de investimento, crescimento e internacionalização;

Suportar os processos de transmissão dos negócios e de concentração empresarial.

a Caixa Capital é actualmente gestora de quatro veículos de investimento – fundo de Capital de Risco grupo 

Cgd, fundo de Capital de Risco energias Renováveis, fundo de Capital de Risco empreender+ e fundo de Capital 

de Risco mezzanine. importa referir que, embora sem grande expressão material, dispõe ainda de carteira própria 

e enquadra a actividade da Caixa desenvolvimento (SgpS).
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No final de 2010, a totalidade dos activos sob gestão directa da Caixa Capital ascendia a cerca de €570 milhões. 

o volume investido em participadas era de €340 milhões aplicados em 60 empresas, sendo de realçar que meta-

de do valor da carteira correspondia a investimentos realizados no último triénio.

ao longo do ano foram analisadas as oportunidades de investimento apresentadas para efeitos de eventual en-

quadramento nos quatro fundos de capital de risco sob gestão.

o total de projectos objecto de apreciação em 2010 ascendeu a 244, tendo 200 sido recepcionados no ano e 44 

transitado de 2009. foram arquivados ou recusados 156 projectos, encontrando-se ainda em análise 52 e tendo 

sido aprovados 36 no montante de €143 milhões.

Nesta amostra, em termos sectoriais é de realçar a importância dos sectores de serviços (29% dos projectos ana-

lisados), da indústria (22%) e das tecnologias de informação (16).

Já no que diz respeito à tipologia dos investimentos, verifica-se que os projectos de seed / start-up foram os mais 

representativos.

Referenciam-se, de seguida, as transacções efectuadas:

novas Participações

logoplaste latam, SgpS, S.a.

artenius Sines pta, S.a.

onyria internacional, S.a. 

bem Comum, Sociedade de Capital de Risco, S.a.

biosurfit, S.a.

guestcentric, S.a.

digital luxury, S.a.

Critical health, S.a.

fotonesga, S.a.

beactive, S.a.

Waymedia, S.a.

Spv de business angels (15)

Reforço das Participações

a. Silva & Silva – imobiliário e Serviços, S.a.

edp Renováveis, S.a.

fomentinvest, SgpS, S.a.

logoplaste investimento, SgpS, S.a.

vista alegre / atlantis SgpS, S.a.

alienação integral de Participações

martifer, S.g.p.S., S.a.

Smartwatt – eficiência energética e microgeração, S.a.

tradingpor, S.a.

Redução de Participações

grupo pestana pousadas, S.a.

grupo visabeira, SgpS, S.a.

fCR aiCep Capital fiep
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em suma, foram concretizadas, até ao final do ano, 26 novas operações que, em conjunto com os reforços de 

participações representaram um investimento de €43,4 milhões. os projectos aprovados mas ainda não concreti-

zados implicam um investimento potencial na ordem dos €100 milhões. foram ainda concretizados €19 milhões 

de desinvestimentos (valor de realização).

a Caixa Capital, que ao longo da última década se havia centrado num segmento bem definido das operações de 

dimensão relevante, maioritariamente de capital desenvolvimento geralmente associadas à banca de investimento, 

assumiu um objectivo de maior abrangência, dispondo a partir de 2009 de dois novos fundos para confrontar 

as necessidades das empresas nas fases iniciais do ciclo de vida e abordar o segmento das empresas de média 

dimensão:

Caixa Empreender+

a actividade desenvolvida ao longo de 2010 permitiu consolidar a presença da Cgd no mercado das early stage, 

sendo de assinalar que até ao final do ano estavam comprometidos cerca de €13 milhões de investimento (mais 

de 50% do capital do fundo), relativos a 42 projectos já aprovados e / ou concretizados, tendo-se registado uma 

primeira alienação com uma taxa de rentabilidade anual de 106%.

Caixa Mezzanine

foram objecto de apreciação 62 projectos de empresas que, na sua generalidade, não reuniam as condições para 

serem consideradas enquadráveis à luz da política de investimentos do fundo mezzanine. foram, em todo o caso, 

objecto de aprovação 4 operações que poderão representar participações no montante de €11,5 milhões. 

CoNtRolo de geStão

o Caixabi promove uma cultura de controlos que se tem reflectido positivamente nos resultados alcançados. a 

contribuição dos oe para a eficácia do controlo interno, actuando em vectores, que permitem obter e controlar 

a informação existente de maneira fiável e atempada, tem as seguintes referências:

definição de objectivos comerciais em termos de mercados alvo não quantificados, e sujeitando todas as pro-

postas de crédito aos Conselhos de Crédito, quer do Caixabi quer da Cgd;

Segregação de funções, a qual permite que a aprovação, execução, processamento e contabilização de qual-

quer transacção seja continuamente monitorizada e controlada por estruturas independentes;

Controlo da informação financeira efectuado numa base diária, em relação às transacções realizadas no dia útil 

imediatamente anterior;

Controlo dos riscos de mercado efectuado diariamente e reportado à administração e a outros órgãos relevantes, 

sob a forma de relatórios que espelham as diversas posições que o banco detém no fecho do dia útil anterior, permi-

tindo, assim, que todas as posições sejam reconciliadas diariamente entre os órgãos de suporte e os de negócio;
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Reavaliação da posição em produtos derivados, permitindo avaliar a exposição, quer potencial quer global, da 

Contraparte ou Cliente;

implementação de procedimentos e dotação de sistemas para a monitorização e controlo do risco operacional, 

incluindo a prevenção para assegurar a continuidade de negócio.

através da sujeição da sua estrutura a estes mecanismos, o Caixabi subscreve os princípios adoptados em matéria 

de controlo interno:

o cumprimento dos objectivos de gestão estabelecidos;

o uso económico e eficiente dos recursos;

o adequado controlo dos vários riscos e a guarda de activos;

a fiabilidade e integridade da informação financeira e de gestão;

o cumprimento das legislações e regulamentos, bem como dos procedimentos internos.

Com o objectivo de reforçar os diversos níveis de controlo, a estrutura orgânica do Caixabi inclui um gabinete 

de compliance e um gabinete de auditoria interna. Sempre numa óptica de contribuição para o alcance de re-

sultados financeiros positivos, de forma consistente, mantendo uma gestão prudente da situação de liquidez, de 

consumo de capital e de controlo de riscos assumidos, nomeadamente:

avaliação a cada momento da posição financeira e do nível de riscos assumidos;

apreciação do cumprimento das obrigações regulamentares, mormente em matéria de requisitos de capital, 

solvabilidade e liquidez.

o Caixabi dedica particular atenção à estrutura dos seus Capitais próprios, pelo que, com o objectivo de os incre-

mentar a par da sua actividade, o banco, em 2010, procedeu à venda da totalidade das suas acções próprias, com 

direito de preferência para os actuais accionistas, dando seguimento à deliberação da última assembleia geral.

 

em articulação com a Caixa geral de depósitos, o Caixabi observa com rigor a temática do Risco operacional.

o banco de portugal aprovou a metodologia standard para o grupo Cgd, incluindo o Caixabi, continuando-se a 

investir significativamente em recursos, para adopção e adaptação das ferramentas que o grupo usa para moni-

torização e gestão do risco operacional.

ainda nesta vertente, o banco tem vindo a aperfeiçoar o seu plano de Continuidade de Negócio, como ferramen-

ta indispensável para assegurar um adequado nível de conforto perante eventuais adversidades.
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o banco elabora trienalmente um plano estratégico, para sistematizar a estratégia e quantificar objectivos. por 

sua vez, o plano de actividades e orçamento, cuja eficácia é tanto quantitativa como qualitativa, fixa anualmente 

objectivos medidos pela avaliação do risco, e quantifica-os com a colaboração de cada órgão da estrutura.

geStão doS CuStoS de eStRutuRa

o rácio cost to income surge como o mais significativo indicador de equilíbrio entre o controlo dos custos de 

estrutura do banco e a sua estrutura de negócio. 

em 2010, o cost to income fixou-se em 30,8%, apesar do decréscimo no produto bancário e por força do con-

trolo dos custos de estrutura.

geStão doS ReCuRSoS humaNoS

ao capital humano é atribuída importância fundamental no desenvolvimento da actividade do banco. quer a sua 

manutenção, quer a sua contratação são tratadas, no Caixabi, sob rigorosos padrões de qualidade ética e técnica. 

o banco promove constantemente formação adequada às suas áreas de negócio e back office, proporcionando 

aos colaboradores oportunidades de aperfeiçoamento e valorização profissional, através da frequência de mes-

trados e pós-graduações na área financeira, bem como pela frequência de cursos de línguas, nomeadamente da 

língua inglesa e espanhola, e de diversos seminários ou acções pontuais de formação, tanto em portugal como 

no estrangeiro.

o banco vai ajustando a sua estrutura de recursos humanos às necessidades definidas no plano estratégico e aos 

desafios de mercado, assegurando uma saudável capacidade para inovar e protagonizar o alcance dos objectivos 

delineados. No final de 2010, o banco, em base consolidada tinha 181 colaboradores, sendo 160 em base individual.

a distribuição por áreas funcionais é a seguinte:

Áreas de produto e Comerciais (73) operacionais (44) apoio à gestão (27)

Rh por áreas funcionais

40% 24% 15% 8%4% 9%

research (7) intermediação financeira (16) Capital de Risco (14)
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o banco apresenta uma estrutura humana muito jovem, em que mais de metade dos seus colaboradores tem 

idades inferiores a 39 anos. o Caixabi incorpora nos seus quadros, anualmente, vários jovens recém licenciados, 

constituindo uma das vertentes da responsabilidade social do banco. 

até 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 49 de 50 a 60 mais de 60

Rh por escalões etários

23 32 37 454 31
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o enquadramento macroeconómico, por via dos constrangimentos de liquidez nos mercados internacionais e das 

repercussões das medidas de estabilização financeira no ambiente de negócios, constituirá no próximo ano uma 

forte limitação à actividade económica.

a evolução da economia portuguesa em 2011 será fortemente condicionada pelo processo de consolidação orça-

mental e pelas consequentes medidas de austeridade adoptadas, designadamente no que se refere ao aumento 

da carga fiscal e à redução do investimento público e da procura interna.

o Caixabi delineou para os próximos três anos um plano estratégico baseado numa dinâmica de regeneração que 

levará os agentes económicos a concretizarem projectos de expansão internacional e que o banco, naturalmente, 

acompanhará. esta génese de internacionalização será focada em países que o grupo Cgd já identificou como 

polarizadores da expansão, como o brasil, angola, moçambique e, naturalmente, espanha.

em 2011, a generalidade das estimativas de crescimento da economia portuguesa apontam para valores entre 

-1,4% e 0,2% (fmi: -1,4%; governo português: 0,2% e banco de portugal:0,0%), valores inferiores aos estima-

dos para a zona euro. adicionalmente, de acordo com as últimas estimativas do fmi, apenas em 2015 portugal 

regressará a uma taxa de crescimento do pib próxima da que se estima para o final de 2010 (1,3%).

em espanha, apesar da austeridade do programa de consolidação orçamental apresentado pelo governo, prevê-

-se que a economia apresente capacidade e robustez para encetar uma recuperação sustentada da sua actividade. 

para 2011, o fmi apresenta uma estimativa de crescimento real da economia de 0,7%, indicador que ascende a 

2,0% em 2015.

No brasil, o fmi aponta para um crescimento de 4,1%, sustentado pelo crescimento da procura interna (consumo 

privado e investimento privado e público) e da procura externa (exportações de matérias primas para o mercado 

chinês). adicionalmente, importa destacar que o brasil será o país organizador do mundial de futebol de 2014 

e dos Jogos olímpicos de 2016 prosseguindo igualmente uma política de investimentos públicos de estímulo à 

economia, designadamente nos sectores de oil&gas, electricidade, logística e construção / residencial.

para angola, em 2011, o fmi prevê um crescimento da economia de 7,1%. um dos grandes desafios da econo-

mia angolana é o desenvolvimento dos sectores não petrolíferos designadamente os que se referem ao desenvol-

vimento de infraestruturas fundamentais, como sejam, entre outros, a construção e os transportes.

para moçambique, as estimativas do fmi apresentam um crescimento da economia de 7,5% para 2011, susten-

tado pelo investimento em infraestruturas de transportes e de energia.

em termos globais, uma maior estabilidade dos mercados financeiros, beneficiando de uma redução da percep-

ção de risco dos países mais periféricos da zona euro por parte dos investidores internacionais, deverá transmitir 

maior confiança, podendo verificar-se, a partir da segunda metade de 2011, uma redução dos spreads de crédito 

associados aos títulos de dívida pública e privada destes países, o que poderá contribuir para um maior dinamismo 

da actividade económica.
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os mercados accionistas deverão acompanhar essa melhoria de spreads de crédito e antecipar uma gradual reto-

ma da actividade económica, num enquadramento em que as restrições ao nível da concessão de crédito deverão 

continuar elevadas, mas já com alguma flexibilidade, em particular para os sectores em que o peso da procura 

externa assume maior relevância.

Numa primeira fase do ano, será difícil a realização de operações de m&a ou de ofertas públicas de acções, pela 

reduzida disponibilidade dos investidores para tomarem riscos adicionais. No entanto, uma melhoria gradual da 

percepção do risco de portugal poderá contribuir para uma dinamização destas operações na segunda metade 

do ano.

Com base no enquadramento, as expectativas levam-nos a crer que o volume de negócios do Caixabi, no merca-

do secundário de acções, possa conhecer alguma estabilidade no ano de 2011.

No brasil, o banco pretende reforçar o desenvolvimento de operações cross border, as quais deverão passar a ter 

um peso superior na actividade do Caixabi, através da sua parceria com o banco Caixa geral – brasil e tendo em 

consideração a aquisição de uma participação no capital da banif CvC.

Relativamente à actividade de fusões e aquisições, antevemos que venha a ser penalizada em portugal pelo forte 

abrandamento das decisões de investimento e desenvolvimento de projectos empresariais por parte dos agentes 

económicos.

em espanha um provável cenário de retoma, deverá traduzir-se numa recuperação da actividade de fusões e 

aquisições, sem prejuízo das condicionantes que podem advir do elevado índice de desemprego.

o brasil deverá conhecer, durante o ano de 2011, uma evolução muito favorável da actividade de fusões e aqui-

sições, no contexto do mercado mundial deste sector. 

os mercados de angola e moçambique, caso venham a corresponder às expectativas de crescimento, constituem 

também excelentes oportunidades para a actividade de m&a.

Na área de renda fixa, o banco considera que a estratégia de internacionalização lhe trará novas oportunidades, 

em particular no mercado brasileiro.

o acompanhamento da expansão geográfica do grupo e dos seus Clientes, em países com carências ao nível 

de infraestruturas, vai potenciar os negócios em regime de project finance, estando o Caixabi previligiadamente 

posicionado, não só pela sua reconhecida expertise, mas também por estar inserido no maior grupo financeiro 

português.

Na área de capital de risco, a convicção de que de forma gradual e necessariamente assimétrica entre os agentes 

empresariais, tenderá igualmente a gerar-se uma dinâmica de regeneração e de crescimento que acabará por se 

consubstanciar num número crescente de oportunidades de investimento.

Neste quadro, o banco prosseguirá com a sua actuação no sentido de proporcionar às empresas nacionais instrumentos 

de capital de risco adequados ao desenvolvimento das suas estratégias de inovação, crescimento e internacionalização.
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Relativamente às novas áreas de negócio, prosseguir-se-á com as acções tendentes a reforçar a presença no 

mercado em articulação com players relevantes que assegurem a cobertura das diferentes fontes de originação 

das oportunidades de investimento. Nesse sentido, será concluída a estruturação da Rede Caixa empreender+, 

mediante o estabelecimento de novas parcerias, designadamente junto das grandes empresas (i.e. corporate 

ventures).  

No ano de 2011, será conferida particular ênfase ao processo de internacionalização da actividade da Caixa 

Capital. por iniciativa própria, está em constituição uma rede europeia de investidores de capital de risco que irá 

permitir ganhar perspectiva sobre a efectiva relevância dos projectos sujeitos a escrutínio e suscitar a sindicação 

de investimentos. em paralelo, estão a ser desenvolvidos esforços tendentes a projectar a tecnologia nacional 

nos principais centros de excelência mundiais, o que se revela essencial para acelerar o time to market e gerar 

interacções relevantes com parceiros de negócio e financeiros. 
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o ano de 2010 representou para o Caixabi a confirmação do seu posicionamento de referência na banca de 

investimento nacional. o Conselho de administração agradece a todos os parceiros que, com a sua confiança, 

assim continuaram a reconhecer o banco e a contribuir para os resultados alcançados.

também às autoridades de Supervisão – banco de portugal e Comissão do mercado de valores mobiliários – aos 

membros da assembleia geral, ao Conselho fiscal e ao Revisor oficial de Contas, se expressam os agradecimen-

tos pela colaboração institucional prestada ao banco. 

um agradecimento aos accionistas e às empresas do grupo Caixa geral de depósitos, cujo permanente apoio 

nos cumpre registar.

finalmente aos colaboradores do banco, o Conselho de administração reconhece a continuada dedicação e o 

desempenho meritório evidenciados ao longo do ano. 
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o Conselho de administração, considerando os níveis de capitais próprios adequados ao desempenho das activi-

dades do Caixabi, propõe à assembleia geral, a seguinte aplicação de resultados do exercício de 2010, no valor 

global de €45.603.129:

lisboa, 18 de fevereiro de 2011

o Conselho de administração

Jorge humberto Correia tomé

José Joaquim berberan e Santos Ramalho

luís lopes laranjo

antónio Carlos bastos martins

gonçalo vaz gago da Câmara de medeiros botelho

Jorge telmo maria freire Cardoso

Rui manuel do vale Jordão gonçalves Soares

José pedro Cabral dos Santos

José manuel Carreiras Carrilho

para Reserva legal (10% do resultado do exercício)   €4.560.313

Remanescente a afectar de acordo com o que vier a ser deliberado em assembleia geral   €41.042.816
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Gerbanca, sGPs, s.a.

81.015.236 acções

99,71% de direitos de voto
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TRAÇÃO E FISCALIzAÇÃO



RELATÓRIO SOBRE
O GOVERNO DA SOCIEDADE

12

12

6.2. RemuneRação dos membRos 101

da Comissão exeCutiva e do Conselho

FisCal

6.3. RemuneRação do RevisoR oFiCial 102

de Contas 

7. sistema de ContRolo 102

7.1. sistema de ContRolo inteRno

7.2. sistema de ContRolo de pRoteCção 103

dos investimentos da empResa e dos

seus aCtivos

8. divulGação de inFoRmação 104

Relevante 

8.1. RepResentante paRa as Relações

Com o meRCado

8.2. utilização de novas teCnoloGias

na divulGação de inFoRmação

9. anÁlise da sustentabilidade 105

da empResa nos domÍnio eConÓmiCo,

soCial e ambiental 

9.1. os tRês p’s ou a triple bottom line  106
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goveRNo da SoCiedade

avaliação do gRau de CumpRimeNto doS pRiNCípioS de bom goveRNo

pRiNCípioS de bom goveRNo

missão, objectivos e princípios gerais de actuação

Recomendações grau de Cumprimento* Referências

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

obrigação de cumprimento, respeito e divulgação, da missão, ob-

jectivos e políticas, fixados de forma económica, financeira, social e 

ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qua-

lidade, visando salvaguardar e expandir a sua competitividade, com 

respeito pelos princípios fixados de responsabilidade social, desenvol-

vimento sustentável e satisfação das necessidades da colectividade;

elaborar planos de actividade e orçamentos adequados aos recursos 

e fontes de financiamento disponíveis, tendo em conta a sua missão 

e os objectivos fixados;

adopção de planos de igualdade, de modo a alcançar uma efectiva 

igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, 

eliminando a discriminação em razão de sexo e permitindo a concilia-

ção da vida pessoal, familiar e profissional;

Reporte de informação anual à tutela e ao público em geral, de como 

foi prosseguida a missão, grau de cumprimento dos objectivos, forma 

de cumprimento da política de responsabilidade social e de desenvol-

vimento sustentável e forma de salvaguarda da sua competitividade 

(via de investigação, da inovação, do desenvolvimento e da integra-

ção de novas tecnologias no processo produtivo);

Cumprimento de legislação e regulamentação, adoptando um com-

portamento eticamente irrepreensível na aplicação de normas de na-

tureza fiscal, de prevenção do branqueamento de capitais, de con-

corrência, de protecção do consumidor, de natureza ambiental e de 

índole laboral;

obrigação de tratamento com equidade de clientes, fornecedores e 

demais titulares de direitos legítimos, estabelecendo e divulgando 

procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e ser-

viços, adoptando critérios de adjudicação orientados por princípios 

de economia e eficácia, que assegurem a eficiência das transacções 

realizadas e que garantem a igualdade de oportunidades para todos 

os interessados, devendo divulgar anualmente todas as transacções 

que não tenham ocorrido em condições de mercado e a lista dos for-

necedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços 

externos (se a % ultrapassar €1 milhão);

Conduzir com integridade todos os negócios da empresa (ter ou ade-

rir a um código de ética que contemple exigentes comportamentos 

éticos e deontológicos e proceder à sua divulgação).

1

1

2

1 / 9

2

3 / 4

2

*Cumprido / Cumprido parcialmente / Não Cumprido / Não aplicável
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pRiNCípioS de bom goveRNo

estruturas de administração e fiscalização

Recomendações grau de Cumprimento* Referências

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Número de membros não exceder o de empresas privadas compará-

veis, de dimensão semelhante e do mesmo sector;

o modelo de governo deve assegurar a efectiva segregação de fun-

ções de administração e fiscalização (empresas de maior dimensão 

e complexidade devem especializar a função de supervisão criando 

comissão de auditoria ou comissão para matérias financeiras);

emissão de relatório de avaliação global das estruturas e mecanismos 

de governo em vigor pela empresa, efectuado pelos membros do ór-

gão de fiscalização;

empresas de maior dimensão e complexidade devem ter as contas 

auditadas por entidades independentes com padrões idênticos aos 

praticados para empresas admitidas à negociação em mercados re-

gulamentados, devendo os membros do órgão de fiscalização ser os 

responsáveis pela selecção, confirmação e contratação de auditores, 

pela aprovação de eventuais serviços alheios à função de auditoria e 

ser os interlocutores empresa / auditores;

implementação do sistema de controlo, que proteja os investimentos 

e activos da empresa e que abarque todos os riscos relevantes assu-

midos pela empresa;

promover a rotação e limitação dos mandatos dos membros dos ór-

gãos de fiscalização.

5

5

5

5

7

5

*Cumprido / Cumprido parcialmente / Não Cumprido / Não aplicável

pRiNCípioS de bom goveRNo

Remunerações e outros direitos

Recomendações grau de Cumprimento* Referências

Cumprido

Cumprido

Cumprido

divulgação anual das remunerações totais (fixas e variáveis) auferidas 

por cada membro do órgão de administração;

divulgação anual das remunerações auferidas por cada membro do 

órgão de fiscalização;

 

divulgação anual dos demais benefícios e regalias (seguros de saúde, 

utilização de viatura e outros benefícios concedidos pela empresa).

6

6

6

*Cumprido / Cumprido parcialmente / Não Cumprido / Não aplicável
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pRiNCípioS de bom goveRNo

prevenção de Conflitos de interesses

Recomendações grau de Cumprimento* Referências

Cumprido

Cumprido

Cumprido

obrigação dos membros dos órgãos sociais de se absterem de intervir 

em decisões que envolvam o seu próprio interesse;

obrigação dos membros dos órgãos sociais de declararem quaisquer 

participações patrimoniais importantes que detenham na empresa;

obrigação dos membros dos órgãos sociais de declararem relações 

relevantes que mantenham com fornecedores, clientes ou outras en-

tidades susceptíveis de gerar conflito de interesse.

5

5

5

*Cumprido / Cumprido parcialmente / Não Cumprido / Não aplicável

pRiNCípioS de bom goveRNo

divulgação de informação Relevante

Recomendações grau de Cumprimento* Referências

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Não aplicável

divulgar publicamente, de imediato, todas as informações de que 

tenham conhecimento, susceptíveis de afectar de modo relevante a 

situação económica, financeira e patrimonial da empresa;

disponibilizar para divulgação no sítio das empresas do estado, de 

forma clara, relevante e actualizada, toda a informação antes enun-

ciada, a informação financeira histórica e actual da empresa e a iden-

tidade e os elementos curriculares de todos os membros dos seus 

órgãos sociais;

incluir no Relatório de gestão ponto relativo ao governo da socieda-

de (regulamentos internos e externos a que está sujeita, informações 

sobre transacções relevantes com entidades relacionadas, remunera-

ções dos membros dos órgãos, análise de sustentabilidade e avaliação 

do grau de cumprimento dos pbg);

Nomeação do provedor do cliente, quando se justificar.

8

8

8

*Cumprido / Cumprido parcialmente / Não Cumprido / Não aplicável
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1. ORIENTAÇÕES DE GESTÃO, MISSÃO, OBJECTIVOS E POLÍTICAS DA INSTITUIÇÃO

Informação sobre as orientações de gestão que sejam aplicáveis ao CaixaBI, nomeadamente as orienta-

ções estratégicas destinadas à globalidade do Sector Empresarial do Estado (SEE), as orientações gerais 

destinadas ao sector financeiro e as orientações específicas destinadas individualmente à Instituição

O CaixaBI, como Banco de Investimento da CGD, segue as orientações estratégicas definidas, quer para a globa-

lidade do Sector Empresarial do Estado, quer para o Grupo CGD em particular. 

1.1. MISSÃO

O CaixaBI tem como missão prioritária dinamizar uma plataforma de negócio de banca de investimento entre 

Espanha, Brasil, África lusófona e Portugal nas diferentes áreas de negócio do Banco prestando um serviço finan-

ceiro integrado aos Clientes de qualquer daquelas bases geográficas, com dimensão internacional.

Esta é uma missão horizontal às diferentes áreas de produto, Corporate Finance – Dívida, Mercado de Capitais – 

Acções, Corporate Finance – Assessoria, Project Finance, Structured Finance, Intermediação Financeira, Assessoria 

e Gestão de Risco para Empresas, Capital de Risco e Research. Os serviços financeiros do CaixaBI são fornecidos 

independentemente da localização geográfica dos Clientes do Banco. Num mundo crescentemente integrado, 

o CaixaBI acompanha os seus Clientes onde quer que os seus negócios se realizem, privilegiando as transacções 

cross border.

1.2. PRINCIPAIS OBJECTIVOS ESTRATéGICOS

Os objectivos estratégicos definidos para o triénio 2008-2010, no CaixaBI, incluiam:

Confirmação do CaixaBI como o Banco de Investimento nacional de referência e contribuinte de prestígio para 

o Grupo CGD;

Prioridade ao fine tuning com a Área de Grandes Empresas e ao desenvolvimento de sinergias com as outras 

unidades de negócio do Grupo CGD;

Reforço da presença Internacional do Banco, concretamente em Espanha, Brasil e USA, potenciando neste eixo 

os negócios cross border;

Incrementar o nível de penetração no mercado espanhol, nas áreas de produto;
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potenciação da área de sindicação do banco numa perspectiva ibérica mas com progressivo alargamento inter-

nacional, endereçando as necessidades do grupo em termos de mercados primário e secundário;

aprofundamento de oportunidades de banca de investimento cross border em angola, moçambique e brasil;

desenvolvimento da intermediação financeira, incluindo a plataforma online;

dinamização de produtos derivados para Clientes, desenvolvendo a estruturação de produtos para o grupo Cgd;

em articulação com a Rede de empresas, dinamização de produtos de banca de investimento;

endereçamento de uma política de recursos humanos que propicie um commitment enquadrado nos restantes 

objectivos.

ao nível de actividades de Capital de Risco:

Continuar a privilegiar operações de capital de desenvolvimento, alargando a política de investimentos às fases 

iniciais do ciclo de vida das empresas, investindo em empresas com elevado potencial de crescimento e valorização;

incentivar uma política de diversificação do investimento como forma de permitir o acesso a novos mercados e 

a novas oportunidades de investimento, que possibilitem igualmente uma actuação concertada com a Cgd e o 

Caixabi, no domínio dos projectos de expansão / internacionalização actualmente em curso, nomeadamente em 

espanha e nos países de língua portuguesa;

elevar o investimento médio por empresa deverá continuar a constituir uma prioridade fundamental da política 

de investimentos com o objectivo de aproximação cada vez maior aos padrões europeus;

articular a sua intervenção com as acções previstas de promoção comercial do grupo Cgd, com o objectivo 

de estimular o investimento em seed capital e a criação de empresas e incentivar a sua posterior colocação no 

mercado;

Colaborar nas iniciativas de comunicação e promoção com o objectivo de colocar o grupo Cgd como entidade 

de referência no apoio à inovação e empreendedorismo, contribuindo igualmente, através deste instrumento, 

para o desenvolvimento da competitividade da economia nacional e para a criação de emprego. 
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1.3. INfORmAçãO SOBRE A ELABORAçãO ANuAL DE um pLANO DE ACTIVIDADES E DE um RE‑

LATÓRIO INfORmANDO DO CumpRImENTO DA mISSãO, OBjECTIVOS E pOLíTICAS DA EmpRESA, 

INTEGRANDO AS pOLíTICAS DE RESpONSABILIDADE SOCIAL E DE DESENVOLVImENTO SuSTENTáVEL 

E A SALVAGuARDA DA COmpETITIVIDADE, DESIGNADAmENTE pELA VIA DA INVESTIGAçãO, DA 

INOVAçãO E DA INTEGRAçãO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO pROCESSO pRODuTIVO

O CaixaBI desenvolve anualmente um processo de planeamento inserido no seu plano Trienal e que tem como 

propósito a quantificação dos objectivos estratégicos aplicados às suas unidades de negócio. 

para acompanhar a execução do plano de actividade e orçamento aprovados, encontra‑se implementado um 

sistema de informação de gestão, composto por um vasto conjunto de relatórios periódicos sobre as diversas 

áreas de actividade.

Anualmente, é apresentado no Relatório e Contas uma avaliação da actividade desenvolvida pela Instituição. 

2. pRINCípIOS GERAIS DE ACTuAçãO

2.1. REGuLAmENTOS INTERNOS E ExTERNOS A quE A EmpRESA ESTá SujEITA

O CaixaBI, internamente, encontra‑se sujeito aos Estatutos da Sociedade e a um conjunto de normas e procedi‑

mentos que têm vindo a adaptar‑se, quer à evolução da legislação nacional e europeia relativa à sua actividade, 

quer às normas regulamentares emitidas pelas entidades de supervisão, nomeadamente o Banco de portugal e a 

Comissão do mercado de Valores mobiliários. 

O CaixaBI dispõe de um Sistema de Normas e procedimentos, publicado na intranet, ao qual todos os colabo‑

radores se encontram sujeitos e que abrange os aspectos mais relevantes do funcionamento da empresa e do 

exercício da sua actividade. O Sistema de Normas e procedimentos estabelece as regras e competências relativas 

à produção, gestão, meios de suporte, divulgação e acesso a normas, nomeadamente sobre a estrutura orgânica, 

a política de pessoal, as características de produtos e serviços e os procedimentos ou informações relevantes ao 

desempenho da actividade.

Do conjunto de normativos implementados no CaixaBI, os seguintes constituem a sua espinha dorsal:

2.2. CÓDIGO DE CONDuTA

Considerando que o exercício da actividade bancária se deve pautar por rigorosos princípios de isenção e trans‑

parência, a serem observados por todos os colaboradores, encontram‑se em vigor no CaixaBI normas internas 

de deontologia profissional, estabelecendo directivas nestas matérias, agrupadas num Código de Conduta, 
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publicado em Setembro de 2008, que é do conhecimento de todos os colaboradores através da intranet e do site 

do banco – www.caixabi.pt. de salientar ainda, no âmbito da ética e deontologia, os normativos referentes ao 

acesso a informação privilegiada e ao Sigilo profissional.    

2.3. CumpRimeNto de legiSlação e RegulameNtação

toda a actividade do Caixabi é norteada pelo cumprimento rigoroso das normas legais, regulamentares, éticas, 

deontológicas e boas práticas, existindo um sistema de controlo interno para acompanhar o grau de observância 

respectivo.

Neste contexto, o Caixabi adopta um comportamento eticamente irrepreensível na aplicação de normas de na-

tureza fiscal, de prevenção do branqueamento de capitais, de concorrência, de protecção do consumidor, de 

natureza ambiental e de índole laboral.

o banco possui vários normativos que, pelo seu grau de importância, merecem ser destacados: manual de 

prevenção do branqueamento de Capitais, política de Conflitos de interesse, manual de Contrapartes e Corres-

pondentes, manual de procedimentos de operações de Crédito, manual da função de compliance, abertura 

e movimentação de Contas, política de prevenção de abuso de mercado, plano de Continuidade de Negócio, 

política global de Segurança de informação, manual de Conduta e de procedimentos do gabinete de research 

– analistas financeiros, manual de gestão do Risco operacional e Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 

encontra-se igualmente instituído e em vigor um Regulamento interno da actividade de intermediação financei-

ra, o qual define normas e procedimentos que devem ser observados no exercício da actividade de intermediação 

financeira, estabelecidos à luz das disposições sobre esta matéria, constantes, designadamente, do Código dos 

valores mobiliários e das disposições emanadas das autoridades de supervisão (banco de portugal e Comissão 

do mercado de valores mobiliários). também este Regulamento tem carácter vinculativo para os colaboradores.

os regulamentos do banco visam também a implementação de políticas de valorização profissional dos trabalha-

dores, gestão do desempenho, exercício de funções ou actividades exteriores ao banco, igualdade de tratamento 

e de oportunidades entre homens e mulheres, conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, crédito a em-

pregados e modelo de carreira – categorias internas.  

3. tRaNSaCçõeS RelevaNteS Com eNtidadeS RelaCioNadaS

São consideradas entidades relacionadas do Caixabi todas as empresas do grupo Cgd.

das transacções com as entidades referidas, destacam-se como sendo as mais relevantes, as operações realizadas 

com as seguintes entidades: Re
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Caixa geral de depósitos, S.a.;

locarent – Companhia portuguesa de aluguer de 

viaturas, S.a.;

banco Caixa geral – brasil, S.a.;

Companhia de Seguros fidelidade – mundial, S.a..

em 31 de dezembro de 2010, as demonstrações financeiras do Caixabi incluem os seguintes saldos e transacções 

com entidades relacionadas:

4. outRaS tRaNSaCçõeS

4.1. pRoCedimeNtoS adoptadoS em matéRia de aquiSição de beNS e SeRviçoS

o Caixabi possui procedimentos transparentes relativos à aquisição de bens e serviços, pautados pela adopção de 

critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e eficácia.

 

os procedimentos adoptados são os seguintes:

Consultas ao mercado – em regra são consultados não menos de 3 fornecedores por produto;

 2010
  Caixa Capital CGd outras Empresas
 (€m) (€m) Grupo CGd (€m)

activos

aplicações em instituições de Crédito  6.662  

títulos e instrumentos financeiros derivados de Negociação  25.991  7.401

Crédito a Clientes  55  97 

outros activos 37  1.136  33 

 

passivos

Recursos de Clientes e outros empréstimos 5.080   37.891 

débitos Representados por títulos   

passivos Subordinados   

outros passivos  1.204  18.910

garantias prestadas  9.672  4.279

proveitos

Juros e Rendimentos Similares  57.444  11.542 

ganhos em operações financeiras  439.044  37.765 

Rendimentos de Serviços e Comissões  455  596 

outros proveitos de exploração 266  643  387 

Custos

Juros e encargos Similares 29  152.106  20.715 

perdas em operações financeiras  521.433  33.788 

Comissões  379  1.870 

outros Custos de exploração
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Selecção de fornecedores – com base na análise comparativa das propostas apresentadas;

autorização das despesas – de acordo com as competências delegadas;

Contratos com os fornecedores de bens / prestadores de serviços – de forma escrita, troca de correspondência 

ou contrato formal.

o banco possui um normativo interno que define os procedimentos a adoptar na selecção e no relacionamento 

com fornecedores em regime de outsourcing e que, pela sua especificidade, são detalhadamente aplicados no 

âmbito de projectos liderados pela direcção de Sistemas informáticos (dSi):

1) Selecção de fornecedores

o número de concorrentes a seleccionar para apresentação de propostas não deve ser inferior a três, excepto se 

tal for justificadamente impossível ou numa situação de evolução de soluções já existentes e com contrato activo 

com o fornecedor.

São factores sujeitos a qualificação e avaliação técnicas pela dSi os que se relacionam com as garantias dadas 

pelos concorrentes, nomeadamente sobre:

a qualidade do serviço prestado, desde o nível de desempenho à disponibilidade da solução;

a qualidade dos produtos propostos;

o cumprimento das condições e necessidades identificadas e respectiva execução, as quais devem constar num 

caderno de encargos a elaborar pelo Caixabi e entregue no momento da consulta aos concorrentes;

a transversalidade funcional da solução, actual ou potencial;

o cumprimento do calendário estipulado.

Na mesma perspectiva, devem ser avaliados e qualificados os seguintes factores:

a adequação aos critérios técnicos;

a capacidade de integração com soluções já existentes no Caixabi ou no grupo Cgd;

a existência de índices de sucesso em projectos análogos;

o compromisso nos níveis de serviço;

as condições comerciais e financeiras apresentadas.
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finalmente, devem ser tomados em consideração factores de diferenciação, tais como:

historial do relacionamento com o Caixabi;

historial do relacionamento com empresas do grupo Cgd;

independência efectiva relativa a concorrentes directos do grupo Cgd;

estabilidade financeira e senioridade;

a posse de certificações iSo;

qualificação técnica do fornecedor, experiência e profissionalismo;

Comportamento ético em sintonia com os princípios de responsabilidade social e sustentabilidade defendidos 

pelo Caixabi;

Referências de satisfação de outros clientes (portfolio de projectos e clientes);

vantagens decorrentes do estabelecimento de relacionamento de médio / longo prazo.

2) implementação e manutenção de sistemas aplicacionais

a salvaguarda de uma correcta implementação e manutenção dos projectos deve ser contemplada em documen-

to integrante do caderno de encargos do Caixabi. a contratação implica a sua aceitação e automática anuência 

por parte do fornecedor às acções de acompanhamento e fiscalização a levar a cabo pela dSi, durante as fases 

de implementação e / ou manutenção, pelo que o caderno de encargos deve veicular vínculos, em terminologia 

geral revista pelo gabinete de assuntos Jurídicos, mas cobrindo, nomeadamente:

definição de níveis de qualidade de serviço;

definição de mecanismos de monitorização adequados ao controlo efectivos dos níveis de qualidade de serviço;

Compromisso de confidencialidade, relativamente às informações obtidas no âmbito da prestação de serviços;

testes de funcionalidade / operacionalidade e, sendo caso disso, transversalidade.

 

4.2. uNiveRSo daS tRaNSaCçõeS que Não teNham oCoRRido em CoNdiçõeS de meRCado

as contratações habitualmente realizadas sem consulta ao mercado ocorrem com empresas do grupo Cgd e 

respeitam nomeadamente:
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Seguros – com a Companhia de Seguros Fidelidade 

– Mundial, S.A.;

Renting de viaturas – com a Locarent – Companhia 

Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A..

4.3. LISTA DE FORNECEDORES quE REPRESENTAM MAIS DE 5% DOS FORNECIMENTOS E SERVIçOS 

ExTERNOS EM BASE INDIVIDuAL

Os fornecedores que representam mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos em base individual, em 

2010, foram os seguintes:

Caixa Geral de Depósitos, S.A.;

Locarent – Companhia Portuguesa de Aluguer de 

Viaturas, S.A.;

Thomson Reuters (Markets) Europe, S.A. – Sucursal 

em Portugal;

Misys International Systems – Informática unipes-

soal, Lda.. 

5. MODELO SOCIETÁRIO

O modelo de governo do CaixaBI, que assegura a efectiva segregação de funções de administração e fiscalização, 

é composto pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas, 

que não é membro do Conselho Fiscal.

5.1. ORGANIzAçãO

5.1.1. Órgãos de Estrutura

O Organograma do CaixaBI é o seguinte:

CA – Conselho de Administração

CE – Comissão Executiva

GC – Gabinete de Compliance  GAI – Gabinete de Auditoria Interna

DCA DMA DCD DSF DFE DIF DPO DOP DCT DSI
Direcção Direcção de Mer- Direcção Direcção Direcção Direcção Direcção Direcção Direcção Direcção
de Corporate cado de Capitais de Corporate de Project Financeira e de de Intermediação de Planeamento,  de Operações de Contabilidade de Sistemas
Finance   – Acções  Finance e Structured Estruturação Financeira Controlo do Risco   de Informação

– Assessoria   – Dívida Finance   e Organização

MSV  GME GRS GAJ GRH
Mesa de  Gabinete de Gabinete Gabinete Gabinete de
Sindicação Médias Empresas de Research de Assuntos Recursos Humanos
e Vendas   Jurídicos e Administrativos



07
9

Re
la

tó
Ri

o
 S

o
bR

e 
o

 g
o

v
eR

N
o

 d
a

 S
o

C
ie

d
a

d
e

5.1.2. órgãos Sociais

os órgãos Sociais do Caixabi são eleitos trienalmente em assembleia geral (ag), composta pelos accionistas 

com direito a voto. os órgãos Sociais do banco são os seguintes:

Mesa da assembleia Geral (mag):

é composta por um presidente e dois Secretários, eleitos trienalmente pela ag, podendo ser reeleitos por uma 

ou mais vezes.

Conselho de administração (Ca):

é composto no mínimo de três e no máximo de quinze membros, eleitos trienalmente pela ag, podendo ser 

reeleitos por uma ou mais vezes e a quem compete assegurar a gestão dos negócios sociais. o Ca escolherá o 

seu presidente podendo, se assim o deliberar, designar, de entre os seus membros, um ou mais vice-presiden-

tes. o Ca, nos termos estatutários, pode delegar numa Comissão executiva (Ce).

Conselho Fiscal (Cf):

é composto por três membros efectivos e um membro suplente e exercem as competências que lhe estão 

fixadas na lei. é eleito trienalmente pela ag, que designará também o respectivo presidente, podendo os seus 

membros ser reeleitos nos termos da lei. os membros do Conselho fiscal não se encontram abrangidos pelas 

incompatibilidades referidas no artigo 414º-a do Código das Sociedades Comerciais e são independentes de 

acordo com a Recomendação constante da Carta-Circular do banco de portugal n.º 24/2009/dSb e do artigo 

414º n.ºs 5 e 6 do CSC.

Revisor oficial de Contas (RoC):

é eleito trienalmente pela ag com as competências que lhe estão fixadas na lei, tendo um RoC suplente.

Comissão de vencimentos (Cv):

é composta por representantes do accionista maioritário, eleita em assembleia geral.

5.1.3. Competências

o Conselho de administração delega na Comissão executiva a gestão corrente da Sociedade, conferindo-lhe 

– sem prejuízo da faculdade de avocar qualquer das competências delegadas – os poderes necessários para 

deliberar sobre todos os assuntos respeitantes ao exercício dessa actividade, com excepção dos relativos às 

matérias cuja delegação se encontra vedada pelo n.º 4 do art.º 407º do Código das Sociedades Comerciais.

o Conselho de administração reunirá sempre que convocado pelo presidente e, pelo menos, uma vez de três 

em três meses. 

as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes ou representados, tendo o presi-

dente, o vice-presidente ou o administrador que o substitua, voto de qualidade.
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O Conselho de Administração só pode deliberar validamente estando presentes ou representados mais de 

metade dos seus membros.

Durante o ano de 2010, o CA reuniu-se dez vezes e a CE reuniu semanalmente.

5.1.4. Diagrama de Participações do CaixaBI

O Banco possui uma estrutura societária com participações adequadas a responder à sua segmentação de 

negócio, da mesma forma que lhe permite potenciar a capacidade de intervenção no mercado por parte do 

Grupo CGD, privilegiando uma constante prestação de serviços de qualidade e valor acrescentado aos seus 

Clientes, predominantemente Grandes e Médias Empresas.

 

O organograma de participações detidas pelo CaixaBI é o seguinte:

100% da Caixa Capital – sociedade que opera no mercado do capital de risco, gerindo 4 Fundos;

100% da Caixa Desenvolvimento, SGPS – sociedade cuja actividade tem vindo a ser reduzida, no seguimento 

da reestruturação da carteira de participadas da área de Capital de Risco.

5.2. CAPITAL SOCIAL E POLíTICA DE DIVIDENDOS

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é representado por oitenta e um milhões duzentos e cinquenta 

mil acções de valor nominal de um euro cada.

As acções podem ser nominativas ou ao portador registadas ou não e reciprocamente convertíveis.

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído aos accionistas direito de preferência na subscrição 

das novas acções, na proporção das que possuírem, salvo se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral, 

dentro dos condicionalismos impostos por lei.

O Conselho de Administração poderá deliberar aumentos do capital social, por uma ou mais vezes, por entradas 

em dinheiro, até o capital social atingir o limite máximo de duzentos e cinquenta milhões de euros.

Nos termos dos Estatutos do CaixaBI, a Assembleia Geral deliberará sobre a distribuição dos lucros do exercício, 

sem estar sujeita a qualquer limite mínimo obrigatório.

A Assembleia Geral poderá deliberar que no decurso do exercício sejam feitos aos accionistas adiantamentos 

sobre os lucros, nos termos da lei.

CaixaBI Espanha (Sucursal) Caixa – Banco de Investimento SFE (Madeira)

 Caixa Desenvolvimento (100%) Caixa Capital (100%)
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5.2.1. exercício do direito de voto e Representação de accionistas

podem participar na assembleia geral todos os accionistas que sejam titulares de mil ou mais acções averbadas 

em seu nome no livro de registo da sociedade (art.º 10º dos estatutos do Caixabi), sendo que, conforme o n.º 

2 do art.º 14º, a cada grupo de mil acções corresponde um voto.

os accionistas titulares de menos de mil acções poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazen-

do-se representar por qualquer um dos agrupados, a indicar, por meio de carta, ao presidente da mesa da as-

sembleia geral. No caso de compropriedade de acções, só um dos proprietários poderá participar nas reuniões 

da assembleia geral, munido de poderes de representação dos restantes.

os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral, devendo comunicá-lo por carta 

ao presidente da mesa até à data da reunião.

os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se representar por outros accionistas ou pelas pessoas 

a quem a lei imperativa atribua esse direito. as pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que, para 

o efeito, nomearem.

ao presidente da mesa compete convocar extraordinariamente a assembleia geral sempre que tal seja soli-

citado pelos accionistas que possuam, pelo menos, acções correspondentes ao valor mínimo imposto por lei 

imperativa e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida em que se indiquem, com precisão, os 

assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

a assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas não se realizará se não estiverem presentes 

requerentes que sejam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a convocação da 

assembleia.

Não existem limites ao exercício dos direitos de voto, nem ocorrem direitos especiais de algum accionista, não 

sendo conhecido qualquer acordo parassocial.

5.3. ideNtifiCação doS membRoS da admiNiStRação e da fiSCalização

o Conselho de administração do Caixabi é composto pelos seguintes membros:

Presidente

Jorge humberto Correia tomé

vice-Presidente

José Joaquim berberan e Santos Ramalho

Presidente Comissão Executiva

luís lopes laranjo

administradores Executivos

antónio Carlos bastos martins

gonçalo vaz gago da Câmara de medeiros botelho

Jorge telmo maria freire Cardoso

administradores não Executivos

Rui manuel do vale Jordão gonçalves Soares

José pedro Cabral dos Santos

José manuel Carreiras Carrilho
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o Conselho fiscal do Caixabi é composto pelos seguintes membros:

Presidente

hernâni da Costa loureiro

vogais

antónio José Nascimento Ribeiro

João Sousa martins

suplente

fernando manuel Simões Nunes lourenço

o Revisor oficial de Contas (RoC) do Caixabi é:

Revisor oficial de Contas Efectivo

deloitte & associados, SRoC representada por:

João Carlos henriques gomes ferreira

Revisor oficial de Contas suplente

Carlos luís oliveira de melo loureiro

a Comissão de vencimentos é composta por:

gerbanca, SgpS, S.a., representada por:

henrique pereira melo

vitor José lilaia da Silva

5.4. CaRgoS deSempeNhadoS peloS membRoS do Ca e ReStaNteS óRgãoS SoCiaiS em exeRCíCio

CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

JoRge humbeRto CoRReia tomé

Órgão social – Conselho de administração
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

presidente Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010

presidente CRedip – instituição financeira de Crédito, S.a. Caixa geral de depósitos, S.a. 04-06-2010 2010 / 2012

presidente gerbanca, SgpS, S.a.   20-05-2009 2009 / 2011

presidente tRem – aluguer de material Circulante, aCe Caixa geral de depósitos, S.a. 20-03-2002 2000 / 2010

presidente tRem ii – aluguer de material Circulante, aCe Caixa geral de depósitos, S.a. 07-03-2002 2001 / 2010

vice-presidente banco Caixa geral – brasil, S.a.   22-07-2009 2009 / 2012

administrador banco Comercial e de investimentos, S.a. Caixa geral de depósitos, S.a. 20-04-2010 2010 / 2012

administrador banco Nacional de investimento, S.a.   20-04-2010 2010 / 2012

administrador Caixa geral de depósitos, S.a.   10-01-2008 2008 / 2010

administrador Cimpor – Cimentos de portugal, SgpS, S.a.   13-05-2009 2009 / 2012

administrador parcaixa, SgpS, S.a.   30-04-2009 2008 / 2010

administrador portugal telecom, SgpS, S.a.   27-03-2009 2009 / 2011
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CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

JOSÉ JOAQUIM BERBERAN E SANTOS RAMALHO

CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

LUÍS LOPES LARANJO

CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

ANTÓNIO CARLOS BASTOS MARTINS

CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

GONÇALO VAZ GAGO DA CÂMARA DE MEDEIROS BOTELHO

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Vice-Presidente Caixa – Banco de Investimento, S.A.   14-03-2008 2008 / 2010

Administrador Gerbanca, SGPS, S.A. Caixa – Participações, SGPS, S.A. 20-05-2009 2009 / 2011

Director-Geral Sucursal de França Caixa Geral de Depósitos, S.A. 01-08-2010

Director-Geral Regional Sucursal de Luxemburgo Caixa Geral de Depósitos, S.A. 01-08-2010
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Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador (Com. Executiva) Caixa – Banco de Investimento, S.A.   14-03-2008 2008 / 2010

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador (Com. Executiva) Caixa – Banco de Investimento, S.A.   14-03-2008 2008 / 2010

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador (Com. Executiva) Caixa – Banco de Investimento, S.A.   14-03-2008 2008 / 2010

Administrador (Não Executivo) Corporación Interamericana para el  12-03-2004

 Financiamiento de Infraestructura (CIFI) S.A.     

Administrador Banco Caixa Geral – Brasil, S.A.   22-07-2009 2009 / 2012

Administrador (Não Executivo) La Seda de Barcelona   14-10-2010 2009 / 2012
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CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

JoRge telmo maRia fReiRe CaRdoSo

CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

Rui maNuel do vale JoRdão goNçalveS SoaReS

CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

JoSé pedRo CabRal doS SaNtoS

Órgão social – Conselho de administração
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

administrador (Com. executiva) Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010

administrador (Não executivo) zon – Serviço de telecomunicações  19-04-2010 2010 / 2012

 e multimédia, SgpS, S.a.    

administrador (Não executivo) empark portugal – empreendimentos  26-02-2010 2010 / 2013

 e exploração de parqueamentos, S.a.   

administrador (Não executivo) dornier, S.a.   26-02-2010 2010 / 2013

Órgão social – Conselho de administração
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

administrador (Com. executiva) banco Caixa geral, S.a.   02-02-2006 2010 / 2013

administrador (Não executivo) Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010

presidente inmobiliaria Caixa geral, S.l.   09-12-2008 2008 / 2010

Órgão social – Conselho de administração
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

administrador (Não executivo) Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010
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CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

JOSÉ MANUEL CARREIRAS CARRILHO

CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

JOSÉ LOURENÇO SOARES

Órgão Social – Mesa da Assembleia Geral
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Presidente Bandeirantes, SGPS, S.A.   31-03-2009 2009 / 2011

Presidente Caixa – Banco de Investimento, S.A. Caixa Geral de Depósitos, S.A. 14-03-2008 2008 / 2010

Presidente Caixa – Participações, SGPS, S.A.   23-05-2009 2009 / 2011

Presidente Caixa Leasing e Factoring – IFIC, S.A.   27-03-2009 2009 / 2011

Presidente Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A.   07-02-2008 2008 / 2010

Presidente Gerbanca, SGPS, S.A.   20-05-2009 2009 / 2011

Presidente Parbanca, SGPS, S.A.   17-06-2009 2009 / 2011

Presidente Partang, SGPS, S.A.   02-07-2009 2009 / 2011

Vice-Presidente Companhia de Seguros Fidelidade – Mundial, S.A.   27-03-2009 2009 / 2011

Secretário  Caixa Geral de Depósitos, S.A.   10-01-2008 2008 / 2010

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador (Não Executivo) Caixa – Banco de Investimento, S.A.   14-03-2008 2008 / 2010

Administrador Caixa Capital – SCR, S.A.  12-03-2008 2008 / 2010

Administrador Caixa Desenvolvimento, SGPS, S.A.   12-03-2008 2008 / 2010

Administrador A. Silva & Silva – Imobiliária e Serviços, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 14-03-2007 2007 / 2010

Administrador Mesquita Etvia, SGPS, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 28-05-2009 2008 / 2010

Administrador PP3E – Projectos e Participações Caixa Capital – SCR, S.A.   2007 / 2009

 em Empreendimentos de Energia Eléctrica, S.A. 

Administrador Vila Galé – Sociedade de Caixa Capital – SCR, S.A. 31-05-2010 2010 / 2012

  Empreendimentos Turísticos, S.A. 

Administrador Visabeira Imobiliária, SGPS, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 18-03-2010 2010

Administrador Visabeira Indústria, SGPS S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 19-03-2009 2010

Administrador Visabeira Participações Financeiras, SGPS, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 19-03-2009 2010

Administrador Visabeira Turismo, SGPS, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 19-03-2009 2010

Órgão Social – Mesa da Assembleia Geral
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Vice-Presidente Grupo Pestana Pousadas – Investimento Turístico, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 02-01-2007 2007 / 2010

Órgão Social – Comissão de Vencimentos
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Vogal Grupo Pestana Pousadas – Investimento Turístico, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 02-01-2007 2007 / 2010

Vogal Prado – Cartolinas da Lousã, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 20-03-2009 2009 / 2011

Vogal Prado Karton – Companhia de Cartão, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 20-03-2009 2009 / 2011

Vogal VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. Caixa Geral de Depósitos, S.A. 18-12-2009 2010 / 2012

Vogal Companhia de Papel do Prado, S.A. Caixa Capital – SCR, S.A. 12-03-2010 2010 / 2012

Vogal Eurofrozen – Ind. e Comércio de Produtos  31-01-2007 2007 / 2010

 Alimentares, S.A.   
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CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

JOSÉ LOURENÇO SOARES (CONT.)

CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

JOSÉ FILIPE DE SOUSA MEIRA

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador  BPN – Banco Português de Negócios, S.A.   12-11-2008 2008 / 2011

Órgão Social – Mesa da Assembleia Geral
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Presidente Cares – Companhia de Seguros, S.A.   28-03-2008 2008 / 2010

Presidente Cares – Rh – Companhia de Assistência  28-03-2008 2008 / 2010

 e Representação de Seguros, S.A.   

Presidente CETRA – Centro Técnico de Reparação  27-03-2009 2009 / 2011

 Automóvel, S.A.   

Presidente EPS – Gestão de Sistemas de Saúde, S.A.   26-03-2007 2010 / 2012

Presidente Fidelidade – Mundial, Sociedade de Gestão  26-03-2007 2010 / 2012

 e Investimento Imobiliário, S.A.   

Presidente GEP – Gestão de Peritagens Automóveis, S.A.   28-03-2008 2008 / 2010

Presidente Império Bonança – Companhia de Seguros, S.A.   28-03-2008 2008 / 2010

Presidente Multicare – Seguros de Saúde, S.A.   09-03-2007 2010 / 2010

Secretário Caixa – Banco de Investimento, S.A. Companhia de Seguros 14-03-2008 2008 / 2010

  Fidelidade – Mundial, S.A. 

Secretário Cares Multiassistance, S.A.   24-07-2008 2008 / 2010

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador  Via Directa – Companhia de Seguros, S.A.    28-03-2008 2009 / 2011

Administrador Quinta da Torre de Santo  02-02-2010

 António – Sociedade Imobiliária, S.A.     

Administrador  Real Vida Seguros, S.A.   27-03-2009 2009 / 2011

Órgão Social – Comissão de Vencimentos
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Membro Cares – Companhia de Seguros, S.A. Caixa Seguros  31-03-2005 2009 / 2011

  e Saúde, SGPS, S.A. 
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CARGOS EXERCIDOS NAS EMPRESAS

SALOMÃO JORGE BARBOSA RIBEIRO

Órgão Social – Mesa da Assembleia Geral
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Presidente  Caixa – Gestão de Activos, SGPS, S.A.   07-02-2008 2008 / 2010

Presidente  Caixa – Imobiliário, S.A.   18-11-2009 2009 / 2011

Presidente  Caixanet – Telemática e Comunicações, S.A.   14-04-2009 2009 / 2011

Presidente  Caixatec – Tecnologias de Comunicação, S.A.   21-12-2010 2010 / 2012

Presidente  Fundimo – Soc. Gestora de Fundos Inv. Imobiliário, S.A.   07-02-2008 2008 / 2010

Presidente  Gestínsua – Aquis., Alien. Património  Caixa Geral de Depósitos, S.A. 14-03-2008 2008 / 2011

 Imobiliário e Mobiliário, S.A. 

Presidente  Imocaixa – Gestão Imobiliária, S.A.   17-07-2009 2009 / 2011

Presidente  Locarent – Comp. Portuguesa Aluguer de Viaturas, S.A.   22-01-2010 2010 / 2012

Presidente  Sanjimo – Sociedade Imobiliária, S.A.   14-03-2008 2008 / 2011

Presidente  Vale do Lobo, Resort Turístico de Luxo, S.A.   31-12-2009 2010 / 2013

Vice-Presidente Caixa – Participações, SGPS, S.A.   29-05-2009 2009 / 2011

Vice-Presidente Caixaweb, SGPS, S.A. (Em Liquidação)   23-02-2006 2006 / 2010

Vice-Presidente Gerbanca, SGPS, S.A.   20-05-2009 2009 / 2011

Vice-Presidente Parbanca, SGPS, S.A.   17-06-2009 2009 / 2011

Vice-Presidente Sogrupo IV – Gestão de Imóveis, ACE   07-02-2008 2008 / 2010

Vice-Presidente TF Turismo Fundos – SGFII, S.A.   23-02-2010 2010 / 2012

Secretário A Promotora, Sociedade de Capital de Risco, S.A.   31-03-2009 2009 / 2011

Secretário Banco Comercial Atlântico, SARL   31-03-2009 2009 / 2011

Secretário Caixa – Banco de Investimento, S.A. Gerbanca, SGPS, S.A. 14-03-2008 2008 / 2010

Secretário Caixagest – Técnicas de Gestão de Fundos, S.A.   07-02-2008 2008 / 2010

Secretário Cares – Companhia de Seguros, S.A.   28-03-2008 2008 / 2010

Secretário Cares – RH – Companhia de Assistência  28-03-2008 2008 / 2010

 e Representação de Seguros, S.A.

Secretário CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundo de Pensões   31-03-2010 2010 / 2012

Secretário Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde, SARL   31-03-2009 2009 / 2011

Secretário Sogrupo – Compras e Serviços Partilhados, ACE   07-02-2008 2008 / 2010

Secretário Sogrupo – Sistemas de Informação, ACE   22-01-2009 2009 / 2011

Órgão Social – Conselho de Administração
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Administrador  Bandeirantes, SGPS, S.A.   31-03-2009 2009 / 2011

Administrador  Wolfpart, SGPS, S.A.   07-12-2010 2010 / 2013

Órgão Social – Comissão Liquidatária
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Vogal Caixaweb, SGPS, S.A. (Em Liquidação)   23-02-2006 2006 / 2010

Vogal Culturgest – Gestão de Espaços  05-05-2008 2008 / 2010

 Culturais, S.A. (Em Liquidação)

Órgão Social – Conselho Fiscal
   Data de
Cargo Empresa Nomeado por Nomeação Mandato 

Vogal (Suplente) Banco Caixa Geral Totta de Angola, S.A.   02-07-2009 2009 / 2011
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CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

Salomão JoRge baRboSa RibeiRo (CoNt.)

CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

heRNÂNi da CoSta louReiRo

Órgão social – Comissão de vencimentos
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

membro Cares – Companhia de Seguros, S.a. Caixa Seguros  31-03-2005 2008 / 2010

  e Saúde, SgpS, S.a. 

membro imocaixa – gestão imobiliária, S.a. Caixa – participações, SgpS, S.a. 04-10-2006 2009 / 2011

membro multicare – Seguros de Sáude, S.a. Caixa Seguros, SgpS, S.a. 28-06-2007 2010 / 2012

membro Sogrupo – Compras e Serviços partilhados, aCe Caixa geral de depósitos, S.a. 07-02-2008 2008 / 2010

membro Sogrupo iv – gestão de imóveis, aCe Caixa geral de depósitos, S.a. 07-02-2008 2008 / 2010

membro tf turismo fundos – Sgfii, S.a. Caixa geral de depósitos, S.a. 23-02-2010 2010 / 2012

Órgão social – Conselho Fiscal
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

presidente Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010

presidente banco efisa, S.a.   03-2010 01-2011

presidente gerbanca, SgpS, S.a.   20-05-2009 2009 / 2011

presidente Real vida Seguros, S.a.   11-2009 01-2011

Órgão social – sócio-Gerente
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

Sócio-gerente lexpenta – Sociedade imobiliária, lda.

Órgão social – Mesa da assembleia Geral
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

presidente banco internacional de São tomé e príncipe, SaRl Caixa geral de depósitos, S.a. 10-10-2008 2008 / 2010

presidente esegur – empresa de Segurança, S.a. Caixa geral de depósitos, S.a. 23-03-2007 2010 / 2012

presidente parcaixa, SgpS, S.a.   23-12-2008 2008 / 2010

presidente  artenius Sines pta, S.a.     2010 / 2011

vice-presidente Cgd pensões – Sociedade gestora  30-03-2007 2010 / 2012

 de fundos de pensões, S.a.    

Secretário banco Comercial e de investimentos, S.a. Caixa geral de depósitos, S.a. 10-08-2007 2010 / 2012
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Órgão social – Conselho Fiscal
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

presidente Sumol + Compal, S.a.   22-12-2008 2008 / 2010

vogal Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010

vogal banco efisa, S.a.    03-2010 2010

vogal Real vida Seguros, S.a.  11-2009 2010

CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

aNtóNio JoSé NaSCimeNto RibeiRo

CaRgoS exeRCidoS NaS empReSaS

João de SouSa maRtiNS

5.5. curriculum Vitae doS membRoS do CoNSelho de admiNiStRação e do CoNSelho fiSCal

CoNSelho de admiNiStRação

Órgão social – Conselho Fiscal
   data de
Cargo Empresa nomeado por nomeação Mandato 

vogal Caixa – banco de investimento, S.a.   14-03-2008 2008 / 2010

vogal gerbanca, SgpS, S.a.   20-05-2009 2009 / 2011

Presidente
Jorge Humberto Correia Tomé   
data de nascimento: 7 de Novembro de 1954

Cargos que exerce:

vogal do Conselho de administração da Caixa geral de depósitos, S.a., desde Janeiro de 2008;

presidente do Conselho de administração da gerbanca, SgpS, S.a., desde maio de 2009;

vogal (não executivo) do Conselho de administração da Cimpor – Cimentos de portugal, SgpS, S.a., desde maio de 2009;

vogal (não executivo) do Conselho de administração da parcaixa, SgpS, S.a., desde abril de 2009;

vice-presidente do Conselho de administração do banco Caixa geral – brasil, S.a., desde abril de 2009;

vogal (não executivo) do Conselho de administração da portugal telecom, SgpS, S.a., desde março de 2009;

vogal (não executivo) da Comissão de acompanhamento e estratégia da fomentinvest, SgpS, S.a., desde maio de 2008;

presidente do Conselho de administração da Credip – instituição financeira de Crédito, S.a., desde abril de 2008;
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Presidente do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde Março de 2008;

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração do Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (Moçambique), desde Agosto de 2007;

Presidente do Conselho de Administração do Trem – Aluguer Material Circulante, ACE, desde Março de 2002;

Presidente do Conselho de Administração do Trem II – Aluguer Material Circulante, ACE, desde Março de 2002.

Cargos que exerceu:

Presidente da Comissão Executiva do Caixa – Banco de Investimento, S.A., de Março de 2002 a Janeiro de 2008;

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Caixa Gestão de Patrimónios, S.A., de Setembro de 2001 a Março de 2004;

Administrador (executivo) do Caixa – Banco de Investimento, S.A., de Julho de 2001 a Março de 2002;

Administrador (não executivo) da BANIF IMOBILIÁRIA, S.A., de Abril a Junho de 2001;

Administrador (não executivo) da BANIF IMO – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, de Junho de 2000 a Junho 2001;

Administrador da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. – Açor Pensões, S.A. (actualmente designada Banif Açor Pensões), de Outubro de 

1999 a Julho 2001;

Vogal (executivo) dos Conselhos de Administração das Companhias de Seguros “O Trabalho” e “O Trabalho Vida”, de Maio de 2000 a Julho de 2001;

Administrador (executivo) da Companhia de Seguros Açoreana, Grupo BANIF, com a responsabilidade directa das áreas: Financeira e Administrativa, 

Pessoal, Informática, Gabinete Jurídico e Ramo Vida da Companhia, de Dezembro de 1996 a Maio de 2000;

Partner da firma internacional Coopers & Lybrand em Portugal, com a responsabilidade da Área Financeira e do Corporate Finance, de Junho de 1995 

a Novembro de 1996;

Director do BPSM com a coordenação da Sucursal do Banco em França e do Sottomayor Bank of Canada (filial do BPSM), de Fevereiro de 1995 a 

Maio de 1995;

Administrador do Banco Pinto & Sotto Mayor, com os pelouros da Direcção Internacional, Direcção de Informática e Organização, Direcção Adminis-

trativa e da Sociedade Instrumental do BPSM do Home-Banking (telesotto), de Março de 1994 a Janeiro de 1995 (data de privatização do Banco);

Administrador Executivo na Sociedade de Capital de Risco SULPEDIP, S.A. (actual PME Investimentos, S.A.), de Junho de 1989 a Março de 1994;

Técnico do Mercado de Capitais na Direcção de Títulos do Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM), de Setembro de 1985 a 1986, tendo desempenhado funções 

de Direcção nas categorias de Subdirector e de Director, de 1986 a 1994;

Administrador da CPG – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento FIPOR, em representação do Banco;

Técnico de Análise de Empresas e de Projectos Industriais e do Sector de Turismo no Banco Pinto & Sotto Mayor (Direcção de Estudos Económicos), 

admitido em Abril de 1983;

Quadro técnico da firma internacional de auditoria Coopers & Lybrand, Lda., admitido em Fevereiro de 1980, atingindo a categoria de Auditor Sénior 

em 1982;

Técnico economista no Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), admitido em Setembro de 1979.

Habilitações académicas:

Mestrado de Economia Aplicada – Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa;

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas no ISCTE.
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Vice-Presidente
José Joaquim Berberan e Santos Ramalho  
Data de nascimento: 18 de Outubro de 1958

Cargos que exerce:

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, desde 2008;

Director-Geral da Sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos e Director-Geral Regional da Sucursal do Luxemburgo da Caixa Geral de Depósitos, 

desde Agosto 2010.

Cargos que exerceu:

Trabalhou como Economista em diversas organizações e áreas de actividade: Departamento Central de Planeamento (Ministério das Finanças), em 

1981-1983, na área de modelos macroeconómicos; Banco de Portugal, em 1983-1988, na área de política monetária; e Bank for International Settle-

ments (BIS, Basileia, Suíça), em 1989-1990, em estudos económicos e monetários;

Exerceu várias funções de Director no Banco de Portugal: no Departamento de Estatística e Estudos Económicos, em 1990-1993, com funções na área 

da política económica, análise da conjuntura e estatísticas; no Departamento de Estrangeiro, em 1993-1999, com a responsabilidade pela execução 

da política cambial e gestão das reservas externas; e no Departamento de Mercados e Gestão de Reservas, em 1999-2000, com a responsabilidade 

pela execução da política monetária e cambial única e pela gestão das reservas externas;

No âmbito das suas funções no Banco de Portugal, foi o representante da instituição em vários órgãos internacionais, em particular no âmbito do 

Sistema Europeu de Bancos Centrais e instituições que o precederam;

Foi Vogal do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, em 2000-2007. Nessa condição, foi membro dos órgãos de Administração de 

várias empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente Presidente do Conselho de Administração da Caixa Gestão de Activos e Vogal 

do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento. Na qualidade de Vogal do Conselho de Administração da CGD, foi também 

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP), em 2000-2002;

Foi Vogal do Conselho de Administração das seguradoras Fidelidade – Mundial e Império – Bonança, desde 2008 até Julho 2010.

Habilitações académicas:

Licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Economia, Universidade Técnica de Lisboa, em 1981.

Presidente da Comissão Executiva
Luís Lopes Laranjo
Data de nascimento: 25 de Setembro de 1949

Cargos que exerce:

Presidente da Comissão Executiva do Caixa – Banco de Investimento, S.A. (CaixaBI), desde 2008.

Pelouros:

DSF – Direcção de Project e Structured Finance;

DPO – Direcção de Planeamento Controlo do Risco e Organização;

DCT – Direcção de Contabilidade;

GC – Gabinete de Compliance;

GME – Gabinete Médias Empresas.

Cargos que exerceu:

Administrador Executivo do CaixaBI, de 2005 até 2008;

Vice-Presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de 2000 a 2005;

Membro do Conselho Directivo da CMVM, de 1995 a 2000;
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Presidente Executivo do Conselho de Administração da INVESTIL – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, de 1989 a 1995;

Presidente do Conselho de Administração da SOFIN – Sociedade Financeira de Corretagem, de 1989 a 1995;

Director do Mercado de Capitais do Banco Nacional Ultramarino (BNU), de 1989 a 1990;

Director de Operações da Bolsa de Valores de Lisboa, de 1988 a 1989;

Director de Títulos do Banco Pinto & Sotto Mayor.

Habilitações académicas:

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE.

Administrador Executivo
António Carlos Bastos Martins 
Data de nascimento: 11 de Maio de 1951

Cargos que exerce:

Vogal do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde Junho de 2005.

Pelouros:

Direcção de Sistemas de Informação;

Direcção de Operações;

Direcção Financeira e de Estruturação;

Gabinete de Recursos Humanos.

Cargos que exerceu:

Director Coordenador de Grupo / Director Central de Marketing da Caixa Geral de Depósitos, de 2001 a 2005;

Vogal do Conselho de Administração da Locapor, Companhia Portuguesa de Locação Financeira Mobiliária, S.A., de 2000 a 2001;

Vogal do Conselho de Administração da Caixa Crédito, SFAC, S.A., de 2000 a 2001;

Vogal do Conselho de Administração da Imoleasing, Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, S.A., de 2001 a 2005;

Vogal do Conselho de Administração da Caixaweb – SGPS, S.A., de 2001 a 2005;

Vogal do Conselho de Administração do Banco Pinto & Sotto Mayor, de 1998 a 2000;

Vogal do Conselho de Administração da Tottarent, S.A., de 1996 a 1997;

Director Comercial Banco Totta & Açores, de 1985 a 1997;

Carreira Técnica na Direcção de Marketing do Banco Totta & Açores, de 1974 a 1985.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa, em 1973.
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Administrador Executivo
Gonçalo Vaz Gago da Câmara de Medeiros Botelho
Data de nascimento: 7 de Novembro de 1966

Cargos que exerce:

Vogal do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde Junho de 2005;

Vogal (não executivo) da Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), desde Março de 2004;

Director (não executivo) da Câmara do Comércio e Indústria Luso Brasileira, desde Fevereiro de 2009;

Vogal (não executivo) do Banco Caixa Geral – Brasil, S.A., desde Julho de 2009;

Vogal (não executivo) de La Seda de Barcelona, desde Outubro de 2010. 

Pelouros:

Direcção de Corporate Finance – Dívida;

Mesa de Sindicação e Vendas;

Gabinete de Research;

Gabinete de Assuntos Jurídicos;

Sucursal em Espanha.

Cargos que exerceu:

Director Coordenador responsável pela Direcção de Clientes Internacionais do Caixa – Banco de Investimento, S.A., de 2004 a 2005;

Director Coordenador responsável pela Direcção de Clientes do Caixa – Banco de Investimento, S.A., de 2000 a 2004;

Vogal do Conselho de Administração da CaixaWeb, SGPS, S.A., de 2000 a 2005;

Vogal do Conselho Fiscal da Portugal Telecom, SGPS, S.A., de 2003 a 2007;

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Previsão – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., de 2003 a 2004;

Vogal do Conselho de Administração da Aenor – Auto-Estradas do Norte, S.A. e da Operanor – Operação e Manutenção de Auto-Estradas, S.A., de 

1999 a 2000;

Director Coordenador da Direcção Grandes Empresas do Grupo Mundial – Confiança (Banco Totta & Açores, Banco Pinto & Sotto Mayor e Banco 

Chemical Finance), de 1996 a 2000;

Sub-Director responsável pela Direcção de Grandes Empresas do Banco Mello de Investimentos, de 1993 a 1996;

Analista e Gestor de Conta do Banque Nationale de Paris (Sucursal em Portugal), de 1990 a 1993;

Gestor de Conta da McCann Eriksson, em 1990;

Estagiário do Banco Português do Atlântico, de 1989 a 1990.

Habilitações académicas:

Financial Management Program pela Stanford Business School, em 1994;

MBA com especialização em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa, em 1993;

Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, em 1989.
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Administrador Executivo
Jorge Telmo Maria Freire Cardoso
Data de nascimento: 8 de Agosto de 1971

Cargos que exerce:

Vogal do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde Março de 2008;

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A., desde Janeiro 

de 2008;

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Empark Portugal – Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S.A., desde Fevereiro 

de 2010;

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Dornier, S.A., desde Fevereiro de 2010.

Pelouros:

Direcção de Corporate Finance – Assessoria;

Direcção de Mercado de Capitais – Acções;

Direcção de Intermediação Financeira;

Gabinete de Auditoria Interna.

Cargos que exerceu:

Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Fomentinvest, SGPS, S.A., de 2007 a 2008;

Director Coordenador, do Caixa – Banco de Investimento, S.A., na Direcção de Corporate Finance – Acções, supervisionando as áreas de Mercado 

Primário de Acções, Assessoria Financeira e Fusões & Aquisições, entre 2000 e 2008;

Director de Corporate Finance do Banco Efisa, entre 1995 e 2000;

Consultor na Roland Berger & Partners, entre 1993 e 1994.

Habilitações académicas:

MBA pelo INSEAD;

Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa.

Outras habilitações / Distinções obtidas:

Professor Auxiliar Convidado da FEUNL.
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Administrador Não Executivo
Rui Manuel do Vale Jordão Gonçalves Soares
Data de nascimento: 19 de Maio de 1964

Cargos que exerce:

Vice-Presidente executivo do Banco Caixa Geral (Espanha);

Presidente da Imobiliaria Caixa Geral (Espanha);

Administrador (não executivo) do Caixa – Banco de Investimento, S.A..

Cargos que exerceu:

Presidente do Conselho de Administração do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento);

Presidente do Conselho de Administração da IPE Capital;

Presidente da Câmara de Comércio e Industria Hispano-Portuguesa em Espanha;

Membro do Conselho Consultivo da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Espanha;

Presidente da APCRI (Associação Portuguesa de Capital de Risco);

Membro do Conselho da EVCA (European Venture Capital Association).

Habilitações académicas:

MBA em Gestão Internacional, Pós-graduação em Estudos Europeus e Licenciado em Gestão e Organização de Empresas, pela Universidade Católica 

Portuguesa.

Outras habilitações / Distinções obtidas:

Docente da Universidade Católica Portuguesa.
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Administrador Não Executivo
José Pedro Cabral dos Santos
Data de nascimento: 5 de Julho de 1960

Cargos que exerce:

Director Central da Direcção de Grandes Empresas da Caixa Geral de Depósitos, S.A.;

Administrador (não executivo) do Caixa – Banco de Investimento, S.A..

Cargos que exerceu:

Técnico Estagiário e posteriormente Quadro Técnico – União de Bancos Portugueses, de 1984 a 1989;

Quadro Técnico da Finindústria – Sociedade de Investimentos e de Financiamento Industrial e posteriormente Sub-Director do Finibanco, de 1989 a 1994;

Administrador (não executivo) da FINICRÉDITO SFAC, de 1992 a 1994;

Director Coordenador Grupo BFE / Grupo BPI, de 1994 a 1997;

Director da Direcção Comercial Norte da CGD, responsável pela coordenação do segmento das Grandes Empresas, de 1998 a 1999;

Director da Direcção de Grandes Empresas da CGD, responsável pela Área Norte da Direcção, de 1999 a 2002;

Administrador (não executivo) da Lusofactor, Sociedade de Factoring, S.A., de 2003 a 2005.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 1983.

Outras habilitações / Distinções obtidas:

Assistente Convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, de 1983 a 1988.
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Administrador Não Executivo
José Manuel Carreiras Carrilho
Data de nascimento: 30 de Março de 1951

Cargos que exerce:

Vogal do Conselho de Administração da Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A., desde 2000;

Vogal do Conselho de Administração da Caixa Desenvolvimento, SGPS, S.A., desde 2000;

Vogal do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde 2008;

Vogal do Conselho de Administração da Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A., desde 2010;

Vogal do Conselho de Administração da Visabeira Imobiliária, SGPS, S.A., desde 2006;

Vogal do Conselho de Administração da Visabeira Indústria, SGPS, S.A., desde 2006;

Vogal do Conselho de Administração da Visabeira Participações Financeiras, SGPS, S.A., desde 2006;

Vogal do Conselho de Administração da Visabeira Turismo, SGPS, S.A., desde 2006;

Vogal do Conselho de Administração da Mesquita ETVIA, SGPS, S.A., desde 2009;

Vogal do Conselho de Administração da A. Silva & Silva – Imobiliária e Serviços, S.A., desde 2002;

Vogal do Conselho de Administração da PP3E – Projectos e Participações em Empreendimentos de Energia Eléctrica, S.A., desde 2003.

Cargos que exerceu:

Vogal do Conselho de Administração da Caixa Investimentos – Sociedade de Investimentos, S.A., de 2000 a 2002;

Presidente do Conselho de Administração da PME Investimentos – Sociedade de Investimentos, S.A., de 1996 a 2000;

Presidente do Conselho de Administração da PME Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A., de 1996 a 1999;

Vogal do Conselho de Administração da LISPOLIS – Associação para o Pólo Tecnológico de Lisboa, de 1999 a 2000;

Vogal do Conselho de Administração da COMPTRIS – Companhia Portuguesa de Capital de Risco, S.A., de 1998 a 2000;

Vogal do Conselho de Administração da CEDINTEC – Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, de 1990 a 1999;

Vogal do Conselho de Administração da IPE – Companhia Portuguesa de Capital de Risco, S.A., de 1994 a 1997;

Presidente do Conselho Fiscal da COMPTRIS – Companhia Portuguesa de Capital de Risco, S.A., de 1994 a 1996;

Vogal do Conselho de Administração da SULPEDIP – Sociedade de Capital de Risco, S.A., de 1995 a 1996;

Técnico / Director Regional do IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, de 1976 a 1995.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Finanças, pelo ISEG;

Formação especializada no INSEAD (Fontainebleau).

Outras habilitações / Distinções obtidas:

Professor Convidado do ISCTE.
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Presidente
Hernâni da Costa Loureiro
Data de nascimento: 28 de Dezembro de 1944

Cargos que exerce:

Advogado, em regime de profissão liberal;

Cargos Sociais:

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de

Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe, S.A.R.L.;

ESEGUR – Empresa de Segurança, S.A.;

PARCAIXA, SGPS, S.A.;

Artenius Sines PTA, S.A.;

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de

CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.;

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de

Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (Moçambique);

Presidente do Conselho Fiscal de:

Caixa – Banco de Investimento, S.A.;

Banco Efisa, S.A. (até Janeiro 2011);

Real Vida Seguros, S.A. (até Janeiro 2011);

Sócio gerente de LEXPENTA – Sociedade Imobiliária, Lda..

Cargos que exerceu (súmula):

Delegado do Procurador da República, de 1967 a 1973;

Advogado e, posteriormente, Director de Pessoal do Banco Totta & Açores, S.A., de 1979 a 1986;

Desde 1986 até à data, em nome individual ou em representação da Caixa Geral de Depósitos, ou por indicação desta, desempenhou diversos cargos 

em Mesas das Assembleias Gerais, Conselhos de Administração e Conselhos Fiscais de empresas e instituições, tendo exercido, até 2005, sucessiva-

mente, funções de Director, Director Coordenador e Director Central dos Serviços Jurídicos da CGD;

Consultor Jurídico da Associação Portuguesa de Bancos, de 2006 a 2010.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, em 1967.

Outras habilitações / Distinções obtidas:

Advogado, inscrito, desde Novembro de 1973, na Ordem dos Advogados Portugueses.

CONSELHO FISCAL
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Vogal
António José Nascimento Ribeiro
Data de nascimento: 30 de Março de 1948

Cargos que exerce:

Presidente do Conselho Fiscal da Sumol+Compal, S.A.;

Vogal do Conselho Fiscal do Caixa – Banco de Investimento, S.A.;

Vogal do Conselho Fiscal do Banco EFISA;

Vogal do Conselho Fiscal da REAL VIDA Seguros.

Cargos que exerceu:

Vice-Presidente do Banco BCI Fomento – Moçambique (Grupo CGD);

Administrador do Banco Luso – Espanhol (actual Banco Caixa Geral Espanha);

Administrador – CAIXAGEST;

Director Central na Caixa Geral de Depósitos;

Chefe de Projecto de Investimentos – SETENAVE – Estaleiros Navais.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Universidade de Lourenço Marques, em 1972;

Pós-Graduação em Gestão Industrial pela INETI / SMG (Suécia), em 1982;

Pós-Graduação em Gestão Bancária pelo IFB / Universidade Católica, em 1988.

Outras habilitações / Distinções obtidas:

Docente do IDEFE / ISEG. 

Vogal
João Sousa Martins
Data de nascimento: 24 de Março de 1948

Cargos que exerce:

Vogal do Conselho Fiscal do Caixa – Banco de Investimento, S.A..

Cargos que exerceu:

Director da Contabilidade da Caixa Geral de Depósitos, S.A., de 1985 até 2007;

Vogal do Conselho de Administração da CGD Pensões, de 2005 até 2007;

Presidente do Conselho Fiscal dos Serviços Sociais da CGD, de 1989 até 2007.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia, em 1976.
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5.6. FISCALIzAçãO DA SOCIEDADE

A fiscalização da Sociedade compete ao Conselho Fiscal, que reúne e promove os contactos considerados ade-

quados para a recolha de toda e qualquer informação pertinente sobre o Banco e demais Sociedades englobadas 

na consolidação.

A auditoria das contas é efectuada por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas:

Deloitte & Associados, SROC S.A.

Representada por João Carlos Henriques Gomes Ferreira

5.7. COmISSõES ESpECIALIzADAS

No CaixaBI existem duas Comissões especializadas, cuja composição, competências e periodicidade de reunião 

são as seguintes:

Conselho de Crédito do CaixaBI (CCC) – é composto pelos membros da Comissão Executiva e pelos responsá-

veis das Áreas de Negócio envolvidas de alguma forma em processos de concessão de crédito, de acordo com 

competências atribuídas, e reúne em regra uma vez por semana;

Conselho de Crédito Extraordinário do CaixaBI – é composto pelos membros da Comissão Executiva e pelos 

responsáveis das Áreas de Negócio envolvidas de alguma forma em processos de concessão de crédito, de acordo 

com competências atribuídas, e reúne somente quando se justifica e através de convocação.

5.8. pREVENçãO DE CONFLITOS DE INTERESSES

Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento dos deveres de abstenção de participar na 

discussão e deliberação de determinados assuntos e respeitam as correspondentes normas no exercício das suas 

funções. 

6. REmUNERAçãO DOS mEmBROS DOS ORGãOS SOCIAIS

6.1. pOLíTICA DE REmUNERAçãO DOS mEmBROS DOS ÓRGãOS DE ADmINISTRAçãO E FISCALIzAçãO

A remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Sociedade é fixada pela 

Comissão de Vencimentos, tendo como referência os princípios orientadores da política de fixação de remunera-
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ções dos membros dos órgãos sociais das empresas do Grupo CGD, aprovados pelo Conselho de Administração 

da Caixa Geral de Depósitos.

A remuneração fixa dos membros com funções executivas do Conselho de Administração tem como referência 

uma grelha salarial aplicável aos administradores executivos das empresas do Grupo CGD, a qual é construída 

atendendo à dimensão, à complexidade de gestão e às condições concorrenciais do mercado de emprego do 

sector de actividade onde cada uma das empresas do Grupo está inserida.

A remuneração variável dos administradores da sociedade com funções executivas é atribuída individualizada e 

anualmente, em função da avaliação do desempenho do exercício em causa, não excedendo 50% da remune-

ração fixa anual.

Os membros do Conselho de Administração sem funções executivas não têm qualquer remuneração, fixa ou variável. 

Os membros do Conselho Fiscal apenas auferem remuneração fixa, limitada a 15% da remuneração fixa dos 

administradores executivos com cargo correspondente.

6.2. REmuNERAçãO DOS mEmBROS DA COmISSãO ExECuTIVA E DO CONSELhO FISCAL

Remuneração dos membros da Comissão Executiva referente a 2010:

  Administrador Administrador Administrador
 Presidente Executivo Executivo Executivo
   Gonçalo Vaz Gago Jorge Telmo
 Luís Lopes António Carlos da Câmara de Maria Freire
 Laranjo Bastos Martins Medeiros Botelho Cardoso
     
1. Remuneração

1.1. Remuneração base 220.892,00 200.492,00 200.492,00 200.492,00

2. Outras regalias e compensações

2.1. Gastos de utilização de telefones 1.071,32 1.257,42 8.793,36 7.101,60

2.2. Valor das rendas das viaturas de serviço 17.588,34 17.299,30 16.835,88 17.574,42

2.3. Valor do combustível gasto com a viatura de serviço 2.930,08 2.787,27 2.745,68 2.712,16

2.4. Subsídio de deslocação

2.5. Subsídio de refeição 2.797,20 2.797,20 2.668,74 2.668,74

2.6. Ajudas de custo   11.571,30 3.354,40

3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Segurança Social obrigatória  15.251,47 14.950,69 47,616.72 47,616.72

3.2. Planos complementares de reforma 37.762,31 37.017,57 7.017,20 7.017,20

3.3. Seguros de Saúde / Seguros de Vida Não existem seguros Individuais

3.4. Outros (identificar detalhadamente)

4. Informações adicionais

4.1. Opção pelo vencimento de origem (s / n) N N N N

4.2. Regime Segurança Social CGA / Fundo Pensões CGA / Fundo Pensões  Segurança Social Segurança Social

4.3. Cumprimento do n.º 7 da RCm 155/2005

4.4. Ano de aquisição de viatura pela empresa N / A N / A N / A N / A

4.5. Exercício opção aquisição de viatura de serviço N N N N

4.6. usufruto de casa de função N N N N

4.7. Exercício de funções remuneradas fora Banco N N N N

4.8. Outras (identificar detalhadamente)

(e)
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Remuneração dos membros do Conselho fiscal referente a 2010:

6.3. RemuNeRação do ReviSoR ofiCial de CoNtaS 

7. SiStema de CoNtRolo

7.1. SiStema de CoNtRolo iNteRNo

a Comissão executiva tem vindo a dotar o banco dos meios necessários para assegurar a existência de informação 

e análise sobre os riscos de balanço do banco e sobre os níveis de cobertura ao seu risco operacional.

Compete à sua direcção de planeamento, Controlo do Risco e organização (dpo) assegurar a ligação com as 

direcções do grupo que, de forma centralizada, procedem ao controlo daqueles respectivos riscos, ou seja, com 

a direcção de gestão de Riscos (dgR) e com a direcção de Consultoria e organização (dCo).

o Caixabi tem a função compliance autonomizada num gabinete com funções aplicadas a toda a estrutura do 

banco e que tem como finalidades fundamentais:

a supervisão e controlo de um conjunto de procedimentos, regras e regulamentos, que asseguram a preserva-

ção dos padrões éticos e a disciplina da organização;

 Presidente vogal vogal
 Hernâni da Costa antónio José João sousa 
 loureiro nascimento Ribeiro Martins

Remuneração 29.472,00 27.072,00 27.072,00

Segurança Social 2.298,85 2.111,65 2.111,65

iRS 5.279,00 4.579,00 4.579,00

(e)

deloitte & associados, sRoC, representada por
João Carlos Henriques Gomes Ferreira

auditoria e Revisão de Contas 83.862,03

outros Serviços de garantia de fiabilidade 36.845,00

Consultoria fiscal 138.895,01

outros Serviços 51.400,00

(a) valores sem iva.

(e) (a)
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a elaboração do Relatório de Supervisão e Controlo para a Cmvm;

a elaboração de Relatórios de compliance sobre os diversos órgãos de estrutura do banco para a Ce.

7.2. SiStema de CoNtRolo de pRoteCção doS iNveStimeNtoS da empReSa e doS SeuS aCtivoS

No âmbito da sua actividade, as duas grandes carteiras de activos do banco são geridas com os seguintes proce-

dimentos:

1) Carteira de títulos

a gestão da carteira de títulos do banco está subordinada aos níveis de risco definidos para o banco e ajustada 

ao orçamento aprovado pelo Conselho de administração. São igualmente definidos alguns objectivos de base, 

nomeadamente:

a obtenção de uma margem financeira adequada ao perfil do balanço de um banco de investimento;



a constituição de uma carteira de títulos que permita um normal grau de rotatividade e a obtenção de uma 

adequada rentabilidade em termos de ganhos de capital;



a composição da carteira de investimento será limitada a níveis de exposição máximos e mínimos;



a salvaguarda de um mínimo de liquidez requerida como instituição financeira.

a rentabilidade exigida à carteira corresponde a um nível de Roe definido, e é obtida pela valorização diária da 

mesma, a preços de mercado, líquida dos custos de financiamento.

No cálculo do capital próprio afecto à actividade, são considerados os requisitos necessários para cobrir os riscos 

de crédito, de mercado e operacionais, calculados segundo as regras em vigor do banco de portugal.

os instrumentos passíveis de serem transaccionados são obrigações, acções, fundos de asset managers selecciona-

dos e instrumentos derivados destes – futuros, opções, swaps e forwards negociados com as mesas de tesouraria 

ou de forex da sala de mercados da Cgd.

2) Carteira de Crédito

No circuito formal de apresentação de propostas de crédito, foi criado o Conselho de Crédito do Caixabi (CCC), 

composto pelos membros da Comissão executiva e pelos responsáveis das direcções Comerciais envolvidas de 

alguma forma em processos de concessão de crédito.
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a elaboração de propostas Comerciais para o Conselho de Crédito é da responsabilidade dos órgãos de estrutura 

(direcções de Negócio / produto), que devem obter previamente, quando aplicável, o parecer de risco da direcção 

de gestão de Risco (dgR) da Cgd.

as propostas são então apresentadas aos Conselhos de Crédito do grupo, a quem, de acordo com a política de 

crédito no seio do grupo Cgd, compete as diligências de aprovação de créditos. 

8. divulgação de iNfoRmação RelevaNte

8.1. RepReSeNtaNte paRa aS RelaçõeS Com o meRCado

o Caixabi tem nomeado um Representante para as Relações com o mercado, cujo contacto é o seguinte:

Nome: Ália pereira da Silva

morada: Rua barata Salgueiro, n.º 33, 1269-057 lisboa

telefone: +351 21 313 73 00

fax: +351 21 352 63 27

e-mail: caixabi@caixabi.pt

8.2. utilização de NovaS teCNologiaS Na divulgação de iNfoRmação

o Caixabi tem disponível um conjunto alargado de informações no seu sítio na internet – www.caixabi.pt. o 

objectivo é dar a conhecer melhor o banco, facultando aos seus clientes, analistas e público em geral, o acesso 

permanente a informação relevante e actualizada tal como a apresentação e identificação do banco, missão, 

visão e estratégia, história, organização, relacionamento, rating, relatório e contas, notícias, preçários, áreas de 

negócio, governo da sociedade, sustentabilidade e distinções.

para além de poderem ser consultadas informações sobre a instituição e respectiva actividade, existe, na sua Área 

Reservada de research, a possibilidade de acesso a um conjunto de informação, histórica e actual, com relevância 

para os investidores. 
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9. aNÁliSe da SuSteNtabilidade da empReSa NoS domíNio eCoNómiCo, SoCial 
e ambieNtal

o Caixabi, enquanto instituição líder e de referência na banca de investimento nacional, assume, também no do-

mínio da Responsabilidade Social e Sustentabilidade, uma responsabilidade acrescida, em linha com a sua história 

e valores, consubstanciada na sua estratégia de Sustentabilidade. 

a responsabilidade social é entendida e praticada no Caixabi de uma forma transversal ao conjunto da sua activi-

dade. as características de entidade socialmente responsável, adoptadas pelo Caixabi, são as seguintes:

um envolvimento baseado em valores de ética empresarial;

uma vontade de progresso contínuo;

uma compreensão e uma aceitação da interdependência da empresa com os seus meios envolventes;

uma visão a longo termo baseada na responsabilidade face às gerações futuras;

o princípio de prudência como regra de decisão;

uma prática regular de diálogo e de consulta de todas as partes envolvidas, incluindo sobre os temas mais delicados;

uma vontade de informação e transparência;

uma capacidade de responder pelos seus actos e de prestar contas sobre as consequências directas e indirectas 

da sua actividade.

o princípio do desenvolvimento Sustentável é orientativo no desempenho financeiro do banco, reflectindo-se 

na preocupação em privilegiar orientações de negócio que salvaguardem os efeitos sociais e ambientais corre-

lacionados. temas como a protecção de um ambiente limpo, a boa gestão dos recursos naturais e a gestão de 

recursos humanos atenta à qualidade de vida, fazem parte da noção de sustentabilidade que o Caixabi aplica de 

uma forma interdisciplinar.

foram várias as operações em que o Caixabi participou durante o ano de 2010, e que, pela sua dimensão e con-

tribuição para um ambiente sustentável, se podem indicar:

EnEoP Fase i: projecto que compreende o financiamento de 480 mW, distribuídos por 23 parques eólicos, 

desenvolvido pela enernova (40%), finerge (20%), tp (20%) e generg (20%);

Águas de Cascais: financiamento da concessão para a exploração do sistema municipal de distribuição de água 

e de drenagem de águas residuais do Concelho de Cascais, por um período de 25 anos, atribuído às Águas de Cascais;

Elos: o Caixabi coordenou, como assessor financeiro, o projecto para o consórcio liderado pela brisa e Soares Re
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da Costa que visa a concessão, construção, financiamento, manutenção e disponibilização, das infraestruturas 

ferroviárias do troço Poceirão / Caia, integrado no projecto de alta velocidade entre Lisboa e Madrid;

UTE Los Hornillos: Mandated Lead Arranger no refinanciamento da concessão da construção, exploração e 

manutenção da central de valorização de resíduos sólidos urbanos da comunidade de Valência liderada pela Sacyr;

Hospital Vila Franca (G. Infraestrutura) + Hospital Vila Franca (G. Hospitalar): o Estado Português lan-

çou um concurso público para a atribuição do Contrato de Gestão para a concepção, construção, conservação, 

exploração e financiamento do Hospital de Vila Franca de Xira a integrar no SNS, tendo assinado o Contrato de 

Gestão com o Consórcio liderado pela José de Mello Saúde e a Somague. O CaixaBI foi Mandated Lead Arranger;

Ecosteel: o Grupo CGD financiou, em conjunto com o Itaú, a compra de activos de tratamento de água pela 

Foz do Brasil à Thyssen, com vista à operação e manutenção destes activos por um prazo de 13 anos;

Financiamento de diversas escolas detidas pelo Grupo Calvete: o Grupo Calvete, através da GPS Educação 

e Formação, detém 19 unidades na área da educação, com um universo de 10.000 alunos distribuídos pelos 

diferentes ciclos de Ensino. O Grupo CGD é o principal parceiro financeiro do Grupo Calvete;

SAIP Turismo: assessor financeiro no financiamento associado ao Projecto Parque Alqueva, o qual tem por 

base a valorização paisagística e o potencial turístico gerados pela criação do grande lago artificial decorrente da 

construção da Barragem do Alqueva.

O CaixaBI participa num Fundo de Investimento vocacionado para o investimento em sociedades com projectos 

no âmbito da produção de electricidade através de fontes de energia renovável.

No final de 2010, este Fundo – o Fundo de Capital de Risco Energias Renováveis – detinha uma carteira de partici-

pações de € 26 milhões e que incluía entidades como a EDP Renováveis, a MWH – Gestão de Recursos Naturais, 

a Pinewells e o SICAR NovEnergia II.

9.1. OS TRêS P’S Ou A tripLe bottoM Line 

Com a crescente consciencialização da sociedade sobre as três grandes dimensões (económica, ambiental e social 

– o triple bottom line), o CaixaBI surge na fileira das primeiras instituições a sublinhar a importância daquelas três 

áreas para a comunidade onde está inserido: o eixo económico representa a criação de riqueza para todos pelo 

modo de produção e de consumo duráveis; o eixo ecológico reporta-se à conservação e gestão de recursos; e o 

eixo social reflecte a equidade e a participação de todos os grupos sociais.

Como parte integrante e actuante do Grupo CGD, o CaixaBI segue os princípios plasmados nos Relatórios de 

Sustentabilidade da CGD classificados pelos analistas com notação máxima A+, ou seja, reconhecendo o mérito 

da implementação de boas práticas económicas, ambientais e sociais.

Cada uma destas dimensões é vista no CaixaBI como uma responsabilidade indissociável da boa condução dos 

negócios.
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9.1.1. A dimensão económica

A dimensão económica da sustentabilidade tem como medida o impacto das organizações sobre as condições 

económicas das suas partes interessadas e sobre o sistema económico a todos os níveis, obedecendo a uma visão 

de longo prazo que deve abranger as disciplinas ambientais, sociais e de recursos humanos.

Esta interdisciplinaridade do desempenho económico abrange todos os aspectos das interacções económicas que 

podem existir entre uma organização e as suas partes interessadas, incluindo os resultados tradicionalmente apre-

sentados nos balanços financeiros. Estes balanços financeiros destacam prioritariamente os indicadores relacio-

nados com a rentabilidade da empresa porque estão essencialmente vocacionados para informar os accionistas.

Mas são os indicadores de Desenvolvimento Sustentável que respondem a outras prioridades e devem permitir 

perceber quais são as implicações da actividade de uma organização empresarial no bem-estar económico dos 

seus stakeholders – Accionistas, Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Governo, Bancos e demais parceiros 

sociais.

É neste sentido que o CaixaBI elabora os seus Planos de Actividade e procura executá-los no âmbito de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável, em que se concilia a obtenção dos rácios de rentabilidade exigidos 

pelos accionistas, com a dinamização do tecido empresarial que forma a sua clientela, repercutindo assim na co-

munidade os efeitos positivos da sua saúde económica e financeira. O Banco procura assim novos contextos de 

eficácia económica, consciente de que a sua missão passa, de uma forma sustentada, pela criação de valor para 

os seus stakeholders, proporcionada pela sua oferta de produtos e serviços financeiros de reconhecida qualidade, 

apoiado pela sua inserção no maior grupo financeiro português – Grupo Caixa Geral de Depósitos.

Dentro destes parâmetros comportamentais, o CaixaBI sabe reconhecer e superar as expectativas do cliente, ele-

var a sua actuação a um nível de exigência de qualidade superior, ser uma referência no mercado pela diferença 

de propostas baseadas nos padrões éticos e de responsabilidade, o que lhe tem granjeado a confiança dos seus 

clientes. 

9.1.2. A dimensão ambiental

Embora o sector financeiro não faça parte das áreas de actividade com maiores riscos ambientais, ele pode intervir 

com um papel, que não deve ser menosprezado, actuando sobre a sua operacionalidade interna – consumos de 

energia, água, papel, consumíveis, combustíveis, reciclagem, reutilização de materiais, redução de resíduos, se-

lecção de fornecedores, entre outros, estão entre os principais impactos ambientais directos a serem devidamente 

acautelados.

Para além desta intervenção directa, o sector financeiro assume um papel fundamental a partir do momento em 

que os promotores dos projectos com impacto ambiental solicitam a sua assessoria e / ou financiamento.

Neste contexto, a actividade desenvolvida pelo CaixaBI traduz um impacto indirecto no ambiente, enquanto enti-

dade que tem apoiado empresas através da concessão de crédito e enquanto investidores no mercado financeiro.
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a introdução de critérios ambientais e a aferição dos riscos ambientais na análise de projectos e empresas a 

apoiar, representa um contributo fundamental para a defesa do ambiente.

processos de angariação e montagem de operações (sejam de corporate finance ou de project finance) são 

oportunidades que o banco tem para fazer sentir a preocupação de avaliar o impacto ambiental da actividade das 

empresas suas clientes e de repercutir a análise dos efeitos ambientais na avaliação das empresas e no preço dos 

financiamentos contratados.

o Caixabi tem tido importantes participações em financiamentos a projectos na área ambiental, designadamente 

projectos de parques eólicos, hídricos, de outras fontes de energia renovável, de tratamento de resíduos e de sa-

neamento básico, projectos de enorme impacto ambiental e que requerem uma complexidade a todos os níveis, 

incluindo ao nível da aprovação e monitorização ambiental. 

9.1.3. a dimensão social

a dimensão social é abordada por meio da análise do impacto da organização sobre as suas partes interessadas – 

colaboradores, fornecedores, consumidores / clientes, comunidade, governo e sociedade em geral – a nível local, 

nacional e global.

assim, em relação aos colaboradores, a empresa socialmente responsável favorece o desenvolvimento pessoal 

através da formação e proporciona um acompanhamento regular da saúde dos mesmos.

por isso o Caixabi entende como sua responsabilidade imediata proporcionar aos seus colaboradores um ambien-

te de trabalho saudável – quer oferecendo um plano médico que abrange o agregado familiar directo (cônjuges 

e filhos), quer acompanhando a saúde dos seus colaboradores através da medicina no trabalho e respectivos 

exames anuais (check-up) – e de elevado perfil profissional, aprovando um plano de formação que proporciona 

múltiplas acções de formação, desde a frequência de seminários até à frequência de pós-graduações e mba´s. o 

banco proporciona ainda aos seus colaboradores um plano complementar de reforma.

dentro da dimensão social, o Caixabi, torna público o seu Relatório sobre o governo da Sociedade, assumindo 

total transparência perante todos os stakeholders. internamente, o banco possui regulamentos que permitem 

assegurar um elevado comportamento ético dos seus colaboradores, bem como procedimentos preventivos e 

fiscalizadores, possuindo um gabinete de compliance para verificação do cumprimento de normas e regulamen-

tos em vigor. para além de possuir um Código de Conduta que vincula todos os colaboradores, para prevenir as 

práticas fraudulentas, o Caixabi possui ainda um manual de prevenção do branqueamento de Capitais que prevê 

a colaboração com as autoridades de Supervisão.

Sendo parte integrante do grupo Cgd, o banco participa ainda, directa ou indirectamente, em diversas acções 

de mecenato proporcionando, em particular, a realização de eventos artísticos no auditório da Culturgest, e aju-

dando a promover o património cultural nacional como base para dar continuidade a uma herança cultural rica, 

a qual se continua a considerar um importante catalisador para a consolidação de uma identidade comunitária. 
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DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(MONTANTES EXPRESSOS EM EUROS)

    2010 2009
  Valor antes de   
  Imparidade e Imparidade e Valor Valor
 Notas Amortizações Amortizações Líquido Líquido
  1 2 3=1-2 

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 5 8.894.162 - 8.894.162 190.010

Disponibilidades em outras instituições de crédito 6 5.440.368 - 5.440.368 2.082.998

Aplicações em instituições de crédito 7 7.477.072 - 7.477.072 24.401.981

           

Carteira de títulos e derivados          

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 8 615.331.283 - 615.331.283 727.408.724

Activos financeiros disponíveis para venda 9 483.512.357 - 483.512.357 225.920.811

Derivados de cobertura com reavaliação positiva 10 1.250.849 - 1.250.849 936.919

Investimentos a deter até à maturidade   - - - -

Crédito a clientes 11 833.662.827 45.750.454 787.912.373 878.630.818

Activos não correntes detidos para venda   - - - -

Propriedades de investimento   - - - -

Outros activos tangíveis 12 22.592.342 9.861.532 12.730.810 13.406.759

Activos intangíveis 13 4.670.567 4.150.911 519.656 449.936

Investimentos em associadas 14 - - - -

Activos por impostos correntes 15 9.597.046 - 9.597.046 657.900

Activos por impostos diferidos 15 29.036.888 - 29.036.888 19.394.538

Outros activos 16 55.650.300 17.165.477 38.484.823 37.025.172

Total de Activo   2.077.116.061 76.928.374 2.000.187.687 1.930.506.567

 Notas  2010  2009

Passivo
Recursos de instituições de crédito e bancos centrais 17  1.129.143.842  1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos 18  104.996.362  139.124.974

Responsabilidades representadas por títulos    -  -

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 10  416.869.550  300.272.162

Derivados de cobertura com reavaliação negativa 10  1.599.779  1.703.334

Passivos não correntes detidos para venda    -  -

Provisões para outros riscos 19  3.211.635  14.129.854

Passivos por impostos correntes 15  257.589  18.412.651

Passivos por impostos diferidos 15  2.700.360  1.112.807

Outros passivos subordinados    -  -

Outros passivos 20  65.888.116  88.248.790

Total de Passivo     1.724.667.232  1.671.933.536

Capital
Capital 21  81.250.000  81.250.000

Prémio de emissão    -  -

Outros instrumentos de capital    -  -

Acções próprias 21  -  (5.999.453)

Reservas de justo valor 22  (18.328.780)  171.472

Outras reservas e resultados transitados 22  168.601.131  133.207.396

Resultado do exercício 22  40.153.282  45.606.639

Dividendos antecipados    -  -

Interesses minoritários 23  3.844.823  4.336.978

Total de Capital    275.520.455  258.573.031

Total de Passivo e de Capital    2.000.187.687  1.930.506.567
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demoNStRaçõeS doS ReSultadoS CoNSolidadoS paRa oS exeRCíCioS fiNdoS em 31 de 

dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

 notas 2010 2009

Juros e rendimentos similares 24 273.408.934 255.319.980

Juros e encargos similares 24 (240.096.121) (220.022.737)

Rendimentos de instrumentos de capital   402.353 60.896

margem financeira alargada   33.715.167 35.358.139

  

Rendimentos de serviços e comissões 25 85.955.502 93.733.830

encargos com serviços e comissões 25 (12.243.258) (31.200.237)

Resultados em operações financeiras 26 (17.090.524) 17.654.478

outros resultados de exploração 27 1.608.690 4.783.565

produto da actividade financeira   91.945.577 120.329.775  

Custos com pessoal 28 (17.375.285) (17.560.939)

outros gastos administrativos 29 (10.624.140) (10.460.994)

depreciações e amortizações 12 e 13 (1.018.112) (1.156.215)

provisões líquidas de reposições e anulações 19 8.334.930 (1.816.745)

imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 30 (7.282.901) (23.575.302)

imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 30 (10.708.264) (8.928.234)

Resultados em empresas associadas 14  - -

Resultados antes de impostos e de interesses minoritários   53.271.806 56.831.345

impostos sobre lucros     

Correntes 15 (13.691.199) (26.099.296)

diferidos 15 80.520 15.005.986

    (13.610.679) (11.093.310)

Resultado Consolidado antes de interesses minoritários   39.661.127 45.738.036

 

do qual:

Resultado após impostos de operações descontinuadas   - -

interesses minoritários 23 492.155 (131.397)

Resultado líquido do exercício   40.153.282 45.606.639

   

acções em circulação   79.208.137  76.592.000 

Resultado por acção   0,51  0,60
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demoNStRaçõeS doS fluxoS de Caixa CoNSolidadoS paRa oS exeRCíCioS fiNdoS em 31 de 

dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

  2010 2009

fluxos de Caixa das actividades operacionais    

Juros e comissões recebidas 359.862.374 352.275.687

Juros e comissões pagas (252.010.974) (223.645.871)

pagamentos ao pessoal e fornecedores (28.348.426) (28.550.819)

pagamento de impostos sobre lucros (46.920.264) (10.125.633)

outros resultados 1.898.703 3.020.719

Resultados operacionais antes das alterações nos activos operacionais 34.481.414 92.974.084

(aumentos) diminuições de activos operacionais    

activos financeiros ao justo valor por resultados 91.550.032 45.904.633

activos financeiros disponíveis para venda (276.975.854) (17.957.652)

aplicações em instituições de crédito 16.871.019 (15.796.981)

Crédito a clientes 82.539.055 (40.248.578)

outros activos (5.951.072) 17.028.240

 (91.966.820) (11.070.339)

  

aumentos (diminuições) de passivos operacionais    

passivos financeiros de negociação 116.493.833 40.128.344

Recursos de outras instituições de crédito 20.325.679 (128.846.630)

Recursos de clientes (34.631.700) 19.834.959

outros passivos (32.330.621) (12.814.802)

 69.857.191 (81.698.129)

Caixa líquida das actividades operacionais 12.371.784 205.616

   

fluxos de Caixa das actividades de investimento    

aquisição de activos tangíveis e intangíveis (482.930) (1.208.969)

alienação de activos tangíveis e intangíveis 70.650 122.601

alienação de investimentos em filiais, associadas e emp. conjuntos - 8.609.873

dividendos recebidos 402.353 60.896

Caixa líquida das actividades de investimento  (9.927) 7.584.402 

    

fluxos de Caixa das actividades de financiamento    

pagamento de dividendos (23.590.336) (23.566.769)

alienação de acções próprias 23.290.000 -

Caixa líquida das actividades de financiamento (300.336) (23.566.769)

aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes 12.061.521 (15.776.751)
      

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.273.009 18.049.760

Caixa e seus equivalentes no fim do período 14.334.530 2.273.009
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demoNStRação daS alteRaçõeS NoS CapitaiS pRópRioS CoNSolidadoS paRa oS exeRCíCioS 

fiNdoS em 31 de dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

  outras reservas e resultados transitados
  acções Reserva de  Resultados  lucro do interesses 
 Capital Próprias Justo valor Reservas Transitados Total Exercício Minoritários Total

saldos em 31 de 81.250.000  (5.999.453) (45.791.987) 85.700.085  40.831.895  126.531.980  30.242.185  4.205.582  190.438.307
dezembro de 2008          

          

distribuição do lucro

do exercício de 2008

distribuição -  -  -  -  1.433.231  1.433.231  (25.000.000) -  (23.566.769)

de dividendos

pelo banco

transferência para -  -  -  (1.008.287) 6.250.472  5.242.185  (5.242.185) -  - 

reservas e resultados

transitados

outros -  -  -  -  -  -  -  (1) (1)

Rendimento integral -  -  45.963.459  -  -  -  45.606.639  131.397  91.701.495

consolidado do

exercício de 2009          

         

saldos em 31 de 81.250.000  (5.999.453) 171.472  84.691.798  48.515.598  133.207.396  45.606.639  4.336.978  258.573.031 
dezembro de 2009

distribuição do lucro

do exercício de 2009          

distribuição -  -  -  -  1.434.664  1.434.664  (25.025.000) -  (23.590.336)

de dividendos

pelo banco

transferência para -  -  - 22.216.454  (1.634.815) 20.581.639  (20.581.639) -  - 

reservas e resultados

transitados

alienação de acções -  5.999.453  -  -  13.377.432  13.377.432  -  -  19.376.885 

próprias (líquida de

efeito fiscal)

Rendimento integral -  -  (18.500.252) -  -  -  40.153.282  (492.155) 21.160.874

consolidado do

exercício de 2010 

 

saldos em 31 de 81.250.000  -  (18.328.780) 106.908.252  61.692.879  168.601.131  40.153.282  3.844.823  275.520.455 
dezembro de 2010
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demoNStRaçõeS do ReNdimeNto iNtegRal CoNSolidado paRa oS exeRCíCioS fiNdoS em 31 

de dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

   2010
 atribuível aos atribuível aos 
 accionistas do Banco interesses minoritários Total

Resultado consolidado 40.153.282  (492.155) 39.661.127

diferenças de conversão cambial   

Reservas de reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda   

Reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda  (33.010.507)  (663.762)  (33.674.269)

impacto fiscal 8.191.902  - 8.191.902

transferência para resultados por alienação (2.970.365) 106.001  (2.864.364)

impacto fiscal 719.488  - 719.488

transferência para resultados por imparidade reconhecida no período 9.544.581 337.202 9.881.783

impacto fiscal  (754.792)  -  (754.792)

Resultado não reconhecido na demonstração de resultados  (18.279.693)  (220.559)  (18.500.252)

Rendimento integral consolidado 21.873.589  (712.714) 21.160.874

   2009
 atribuível aos atribuível aos 
 accionistas do Banco interesses minoritários Total

Resultado consolidado 45.606.639 131.397 45.738.036

diferenças de conversão cambial   

Reservas de reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda   

Reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda  17.526.732  (83.778) 17.442.954

impacto fiscal  (1.460.718)  -  (1.460.718)

transferência para resultados por alienação 31.158.957 (196.868) 30.962.089

impacto fiscal  (1.015.058)  -  (1.015.058)

transferência para resultados por imparidade reconhecida no período 31.115 3.077 34.192

impacto fiscal  -  -  -

Resultado não reconhecido na demonstração de resultados  46.241.028  (277.569) 45.963.459

Rendimento integral consolidado 91.847.666  (146.171) 91.701.495
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DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(MONTANTES EXPRESSOS EM EUROS)

    2010 2009
  Valor antes  
  de Provisões Provisões 
  Imparidade e Imparidade e Valor 
 Notas Amortizações Amortizações Líquido
  1 2 3=1-2 

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 4 8.893.162  -  8.893.162  189.010 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 5 5.420.784  -  5.420.784  2.073.210 

Activos financeiros detidos para negociação 6 600.020.313  -  600.020.313  676.908.100 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 6 14.964.047  -  14.964.047  29.718.234 

Activos financeiros disponíveis para venda 8 436.057.098  -  436.057.098  171.383.953 

Aplicações em instituições de crédito 9 6.661.937  -  6.661.937  22.309.842 

Crédito a clientes 10 833.662.827  39.996.004  793.666.823  891.860.290 

Investimentos detidos até à maturidade  -  -  -  - 

Activos com acordo de recompra  -  -  -  - 

Derivados de cobertura 7 1.250.849  -  1.250.849  936.919 

Activos não correntes detidos para venda  -  -  -  - 

Propriedades de investimento  -  -  -  - 

Outros activos tangíveis 11 22.460.849  9.787.654  12.673.195  13.306.844 

Activos intangíveis 12 4.538.286  4.149.464  388.823  449.936 

Investimentos em filiais, associadas 13 62.598.445  -  62.598.445  75.575.724 

e empreendimentos conjuntos 

Activos por impostos correntes 14 8.987.537  -  8.987.537  657.900 

Activos por impostos diferidos 14 27.146.888  -  27.146.888  18.313.138 

Outros activos 15 31.105.688  4.308.948  26.796.740  24.224.821

Total do Activo  2.063.768.710  58.242.070  2.005.526.640  1.927.907.922

 Notas  2010  2009

Passivo
Recursos de bancos centrais 16  330.157.222   - 

Passivos financeiros detidos para negociação 7  416.869.550   300.272.162 

Recursos de outras instituições de crédito 17  798.986.619   1.108.928.963 

Recursos de clientes e outros empréstimos 18  115.114.269   146.444.097 

Responsabilidades representadas por títulos   -   - 

Passivos financeiros associados a activos transferidos   -   - 

Derivados de cobertura 7  1.599.779   1.703.334 

Passivos não correntes detidos para venda   -   - 

Provisões 19  9.755.693   26.078.265 

Passivos por impostos correntes 14  158.570   17.886.487 

Passivos por impostos diferidos 14  2.166.083   467.900 

Instrumentos representativos de capital   -   - 

Outros passivos subordinados   -   - 

Outros passivos 20  82.851.326   99.689.446 

Total do Passivo   1.757.659.111   1.701.470.654 

Capital Próprio
Capital 21  81.250.000   81.250.000 

Prémios de emissão   -   - 

Outros instrumentos de capital   -   - 

(Acções próprias) 21  -   (5.999.453)

Reservas de reavalição 22  (22.225.246)  (2.265.827)

Outras reservas e resultados transitados 22  143.239.646   111.483.524 

Resultado do exercício 22  45.603.129   41.969.026 

(Dividendos antecipados)   -   - 

Total do Capital Próprio   247.867.529   226.437.269 
    
Total do Passivo e Capital Próprio   2.005.526.640   1.927.907.922 
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demoNStRaçõeS doS ReSultadoS iNdividuaiS paRa oS exeRCíCioS fiNdoS em 31 de dezembRo 

de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

 notas 2010 2009

Juros e rendimentos similares 23 273.127.353  254.768.509 

Juros e encargos similares 23 (240.170.456) (220.120.328)

margem financeira  32.956.897  34.648.181

Rendimentos de instrumentos de capital 24 7.324.643  60.896 

Rendimentos de serviços e comissões 25 80.187.402  89.433.399 

encargos com serviços e comissões 25 (12.233.718) (31.187.540)

Resultados de activos e passivos avaliados  26 (20.222.477) 10.030.213

ao justo valor através de resultados (líquido)  

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (líquido) 27 2.480.992  3.762.122 

Resultados de reavaliação cambial (líquido) 28 259.434  441.970 

Resultados de alienação de outros activos  (397) 16.828 

outros resultados de exploração 29 951.119  1.836.734  

produto bancário  91.703.894  109.042.803  

Custos com pessoal 30 (15.309.819) (15.607.742)

gastos gerais administrativos 31 (9.796.380) (9.662.253)

depreciações e amortizações 11 e 12 (997.781) (1.102.312)

provisões líquidas de reposições e anulações 19 15.961.025  (12.220.656)

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores  19 (14.757.923) (16.979.696) 

a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações) 

imparidade de outros activos financeiros líquida 19 (6.913.262) (81.175)

de reversões e recuperações 

imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 19 (882.528) (299.047)

Resultado antes de impostos  59.007.227  53.089.922

 

impostos:   

Correntes 14 (12.565.387) (25.279.081)

diferidos 14 (838.711) 14.158.184  

Resultado após impostos  45.603.129  41.969.026 

 

do qual:

Resultado após impostos de operações descontinuadas   - -

Resultado líquido do exercício  45.603.129  41.969.026  

  

acções em circulação  79.208.137  76.592.000 

Resultado por acção  0,58  0,55 
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demoNStRaçõeS doS fluxoS de Caixa iNdividuaiS paRa oS exeRCíCioS fiNdoS em 31 de 

dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

  2010 2009

fluxos de Caixa das actividades operacionais   

Juros e comissões recebidas 353.816.649 347.124.024

Juros e comissões pagas (251.994.120) (223.440.201)

pagamentos ao pessoal e fornecedores (25.387.840) (26.107.368) 

pagamento de impostos sobre lucros (42.536.056) (9.859.141)

outros resultados 1.241.577 2.511.002

Resultados operacionais antes das alterações nos activos operacionais 35.140.211 90.228.316

(aumentos) diminuições de activos operacionais   

activos financeiros ao justo valor por resultados 71.105.568 15.926.124 

activos financeiros disponíveis para venda (282.151.572) (61.155.728)

aplicações em instituições de crédito 15.594.019 (14.404.981)

Crédito a clientes 82.539.055 (12.748.578)

outros activos (8.063.011) 7.125.144

 (120.975.941) (65.258.019)

aumentos (diminuições) de passivos operacionais   

passivos financeiros de negociação 116.493.833 40.128.344

Recursos de outras instituições de crédito 20.325.679 (128.846.630)

Recursos de clientes (31.833.922) 15.432.173

outros passivos (26.796.305) (17.193.234)

 78.189.285 (90.479.347)

Caixa líquida das actividades operacionais (7.646.445) (65.509.050) 

  

fluxos de Caixa das actividades de investimento   

aquisições de activos tangíveis e intangíveis (347.728) (1.131.285)

alienações de activos tangíveis e intangíveis 44.313 120.469

aquisições de investimentos em filiais, associadas e emp. conjuntos (22.721) -

alienações de investimentos em filiais, associadas e emp. conjuntos 13.000.000 74.284.245

dividendos recebidos 7.324.643 60.896

Caixa líquida das actividades de investimento 19.998.507 73.334.325

    

fluxos de Caixa das actividades de financiamento   

pagamento de dividendos (23.590.336) (23.566.769)

alienação de acções próprias 23.290.000 -

Caixa líquida das actividades de financiamento (300.336) (23.566.769)

aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes 12.051.726 (15.741.495)

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.262.220 18.003.715

Caixa e seus equivalentes no fim do período 14.313.946 2.262.220
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demoNStRação daS alteRaçõeS No Capital pRópRio iNdividual paRa oS exeRCíCioS fiNdoS 

em 31 de dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)

  outras reservas e resultados transitados
   acções Reservas de Reserva Reserva Resultados  lucro do 
 notas Capital Próprias reavaliação legal livre transitados Total Exercício Total

saldos em 31 de  81.250.000  (5.999.453) (6.917.034) 33.335.832  26.575.004  42.628.312  102.539.148  32.511.144  203.383.805
dezembro de 2008          
 

distribuição do lucro

do exercício de 2008

distribuição 21 -  -  -  -  -  1.433.231  1.433.231  (25.000.000) (23.566.769)

de dividendos

transferência para  -  -  -  3.251.114  4.159.184  100.846  7.511.144  (7.511.144) -

reservas e resultados

transitados 

Rendimento integral 8 -  -  4.651.207  -  -  -  -  41.969.026  46.620.233

do exercício

de 2009           

        

saldos em 31 de  81.250.000  (5.999.453) (2.265.827) 36.586.946  30.734.189  44.162.389  111.483.524  41.969.026  226.437.269 
dezembro de 2009

distribuição do lucro

do exercício de 2009          

distribuição 21 -  -  -  -  -  1.434.664  1.434.664  (25.025.000) (23.590.336)

de dividendos

transferência para  -  -  -  4.196.903  12.660.117  87.006  16.944.026  (16.944.026) -

reservas e resultados

transitados

alienação de acções 21 -  5.999.453  -  -  -  13.377.432  13.377.432  -  19.376.886 

próprias (líquida de

efeito fiscal)

Rendimento integral  8 -  -  (19.959.420) -  -  -  -  45.603.129  25.643.709

do exercício

de 2010 

 

saldos em 31 de  81.250.000  -  (22.225.246) 40.783.849  43.394.307  59.061.491  143.239.647  45.603.129  247.867.528 
dezembro de 2010
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 2010 2009

Resultado individual 45.603.129 41.969.026

Reservas de reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda  

Reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda  (31.768.388) 10.889.105

impacto fiscal 8.191.901  (3.490.834)

transferência para resultados por alienação  (2.480.992)  (3.762.122)

impacto fiscal 719.488 1.015.058

transferência para resultados por imparidade reconhecida no período 6.133.363  -

impacto fiscal  (754.792)  -

Resultado não reconhecido na demonstração de resultados  (19.959.420) 4.651.207

Rendimento integral individual 25.643.710 46.620.233

demoNStRaçõeS do ReNdimeNto iNtegRal iNdividual paRa oS exeRCíCioS fiNdoS em 31 de 

dezembRo de 2010 e 2009

(moNtaNteS expReSSoS em euRoS)
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1. Nota iNtRodutóRia

o Caixa – banco de investimento, S.a. (“banco”) foi constituído por escritura pública em 12 de Novembro de 

1987, tendo absorvido a totalidade dos activos e passivos da Sucursal em portugal do manufacturers hanover 

trust Company, nos termos da portaria conjunta da presidência do Conselho de ministros e ministério das finan-

ças nº 865-a/87, de 6 de Novembro. 

o banco é a unidade do grupo Caixa geral de depósitos especializada na actividade de banca de investimento, 

abrangendo actividades como corporate finance de dívida fixa e variável, corporate finance de acções, asses-

soria financeira, Structured finance, project finance, intermediação financeira, research e Capital de Risco. para 

o exercício das suas actividades o banco dispõe de dois balcões localizados em lisboa e porto, de uma Sucursal 

financeira exterior na madeira e de uma Sucursal em espanha.

o banco participa ainda, directa e indirectamente, no capital de um conjunto de empresas, nas quais detém po-

sições maioritárias. estas empresas constituem o grupo Caixa – banco de investimento (grupo).

Conforme descrito na Nota 21, a maioria do capital social do banco é detida pela gerbanca, SgpS, S.a., socieda-

de integrada no grupo Caixa geral de depósitos.

as demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2010 foram aprovadas pelo Conselho de 

administração em 18 de fevereiro de 2011.

as demonstrações financeiras do banco e das suas subsidiárias em 31 de dezembro de 2010 encontram-se pen-

dentes de aprovação pelas respectivas assembleias gerais. No entanto, o Conselho de administração do banco 

entende que estas demonstrações financeiras virão a ser aprovadas sem alterações significativas. 

2. polítiCaS CoNtabilíStiCaS 

2.1. baSeS de apReSeNtação

as demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2010 foram preparadas com base nas Nor-

mas internacionais de Relato financeiro (ifRS) tal como adoptadas na união europeia, na sequência do Regula-

mento (Ce) Nº 1606/2002 do parlamento europeu e do Conselho, de 19 de Julho e das disposições do decreto-lei 

n.º 35/2005, de 17 de fevereiro.
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2.2. pRiNCípioS de CoNSolidação

as demonstrações financeiras consolidadas incluem as contas do banco e as das entidades controladas directa-

mente e indirectamente pelo grupo (Nota 4).

a nível das empresas participadas, são consideradas “filiais” aquelas nas quais o banco exerce um controlo efec-

tivo sobre a sua gestão corrente de modo a obter benefícios económicos das suas actividades. Normalmente, o 

controlo é evidenciado pela detenção de mais de 50% do capital ou dos direitos de voto. adicionalmente, em 

resultado da aplicação da Norma iaS 27 – “demonstrações financeiras consolidadas e separadas”, o grupo inclui 

no perímetro de consolidação fundos de capital de risco geridos pelo grupo e em que detém a maioria dos riscos 

e benefícios associados à respectiva actividade.

a consolidação das contas das filiais foi efectuada pelo método da integração global. as transacções e os saldos 

significativos entre as entidades objecto de consolidação foram eliminados. adicionalmente, quando aplicável, 

são efectuados ajustamentos de consolidação de forma a assegurar a consistência na aplicação dos princípios 

contabilísticos do grupo.

o valor correspondente à participação de terceiros nas filiais é apresentado na rubrica “interesses minoritários”, 

do capital próprio.

o lucro consolidado resulta da agregação dos resultados líquidos do banco e das filiais, na proporção da respecti-

va participação efectiva, após os ajustamentos de consolidação, incluindo a eliminação de dividendos recebidos e 

de mais e menos-valias geradas em transacções entre entidades incluídas no perímetro de consolidação.

2.3. CoNCeNtRaçõeS de aCtividadeS empReSaRiaiS e goodwill

as aquisições de filiais são registadas pelo método da compra. o custo de aquisição corresponde ao justo valor 

agregado dos activos entregues e passivos incorridos ou assumidos em contrapartida da obtenção de controlo 

sobre a entidade adquirida, acrescido de custos incorridos directamente atribuíveis à operação. Na data de aquisi-

ção, os activos, passivos e passivos contingentes identificáveis que reúnam os requisitos para reconhecimento pre-

vistos na Norma ifRS 3 – “Concentrações de actividades empresariais” são registados pelo respectivo justo valor. 

o goodwill corresponde à diferença positiva entre o custo de aquisição de uma filial e a percentagem efectiva 

adquirida pelo grupo no justo valor dos respectivos activos, passivos e passivos contingentes. o goodwill é re-

gistado como um activo, não sendo objecto de amortização. No entanto é objecto de testes de imparidade com 

uma periodicidade mínima anual.

até 1 de Janeiro de 2004, conforme permitido pelas políticas contabilísticas definidas pelo banco de portugal, o 

goodwill era integralmente deduzido ao capital próprio no ano de aquisição das filiais. tal como permitido pela 

Norma ifRS 1, o grupo não efectuou qualquer alteração a esse registo, pelo que o goodwill gerado em operações 

ocorridas até 1 de Janeiro de 2004 permaneceu registado em reservas.
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2.4. iNveStimeNtoS em aSSoCiadaS

Consideram-se empresas “associadas” aquelas sobre as quais o banco tem uma influência significativa, mas sobre as 

quais não exerce um controlo efectivo sobre a gestão. assume-se a existência de influência significativa sempre que 

a participação do grupo se situa, directa ou indirectamente, entre 20% e 50% do capital ou dos direitos de voto.

os investimentos em associadas são valorizados pelo método da equivalência patrimonial. de acordo com este 

método, as participações são inicialmente valorizadas pelo respectivo custo de aquisição, sendo o valor subse-

quentemente ajustado com base na percentagem efectiva do grupo nas variações do capital próprio (incluindo 

resultados) das associadas.

Caso existam divergências com impacto materialmente relevante, são efectuados ajustamentos aos capitais pró-

prios das empresas associadas utilizados para cálculo da equivalência patrimonial, de forma a reflectir a utilização 

dos princípios contabilísticos do grupo.

o goodwill correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição de uma associada e a percentagem 

efectiva adquirida pelo grupo no justo valor dos respectivos activos, passivos e passivos contingentes, permanece 

reflectido no valor do investimento, sendo a totalidade do valor de balanço do investimento objecto de testes de 

imparidade anuais.

os resultados não realizados em transacções com empresas associadas são eliminados na medida da percenta-

gem de participação efectiva do grupo nas entidades em questão.

2.5. CoNveRSão de SaldoS e tRaNSaCçõeS em moeda eStRaNgeiRa

as contas individuais de cada entidade do grupo incluídas na consolidação são preparadas de acordo com a divisa 

utilizada no ambiente económico em que operam (denominada “moeda funcional”). em 31 de dezembro de 

2010 e 2009, todas as empresas do grupo tinham como moeda funcional o euro. 

as transacções em moeda estrangeira são registadas com base nas taxas de câmbio indicativas na data da tran-

sacção. em cada data de balanço, os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 

convertidos para euros com base na taxa de câmbio em vigor. os activos não monetários que sejam valorizados 

ao justo valor são convertidos com base na taxa de câmbio em vigor na data da última valorização. os activos não 

monetários registados ao custo histórico permanecem registados ao câmbio original.

as diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial são reflectidas em resultados do exercício, com excepção 

das originadas por instrumentos financeiros não monetários, tal como acções, classificados como disponíveis para 

venda, que são registadas numa rubrica específica de capital próprio até à sua alienação.
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2.6. iNStRumeNtoS fiNaNCeiRoS 

a) activos financeiros

os activos financeiros são registados na data de contratação pelo respectivo justo valor, acrescido de custos di-

rectamente atribuíveis à transacção. os activos financeiros são classificados no reconhecimento inicial numa das 

seguintes categorias definidas na Norma iaS 39:

i) activos financeiros ao justo valor através de resultados

esta categoria inclui:

activos financeiros detidos para negociação, os quais englobam essencialmente títulos adquiridos com o objec-

tivo de realização de ganhos a partir de flutuações de curto prazo nos preços de mercado. incluem-se também 

nesta categoria os instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles que cumpram os requisitos de 

contabilidade de cobertura; e,

activos financeiros classificados como ao justo valor através de resultados.  

a utilização da fair value option implica o registo nesta categoria dos instrumentos financeiros de forma irrevo-

gável no reconhecimento inicial, encontrando-se limitada a situações em que a sua aplicação resulte na produção 

de informação financeira mais relevante, nomeadamente:

a) Caso a sua aplicação elimine ou reduza de forma significativa uma inconsistência no reconhecimento ou men-

suração (accounting mismatch) que, caso contrário, ocorreria em resultado de mensurar activos e passivos ou 

reconhecer ganhos e perdas nos mesmos de forma inconsistente; 

b) grupos de activos financeiros, passivos financeiros ou ambos que sejam geridos e o seu desempenho avaliado 

com base no justo valor, de acordo com estratégias de gestão de risco e de investimento formalmente documen-

tadas, e informação sobre o grupo seja distribuída internamente aos órgãos de gestão.

c) adicionalmente, é possível classificar nesta categoria instrumentos financeiros que contenham um ou mais 

derivados embutidos, a menos que:

os derivados embutidos não modifiquem significativamente os fluxos de caixa que de outra forma seriam 

exigidos pelo contrato;

fique claro, com pouca ou nenhuma análise, que a separação dos derivados implícitos não deve ser efectuada.

o grupo regista nesta categoria os instrumentos de capital relativos à actividade de capital de risco sempre que 

os instrumentos tenham associados derivados, nomeadamente o direito ou a obrigação contratual de alienar 

as participadas no âmbito de acordos parassociais celebrados na data da tomada das participações, e os títulos 

enquadráveis na alínea b) acima referida.
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os activos financeiros classificados nesta categoria são registados ao justo valor, sendo os ganhos e perdas gerados 

pela valorização subsequente reflectidos em resultados do exercício, nas rubricas de “Resultados em operações 

financeiras”. os juros são reflectidos nas rubricas apropriadas de “Juros e rendimentos similares”.

ii) empréstimos e contas a receber

São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados num mercado activo, e não incluí-

dos em qualquer uma das categorias de activos financeiros referidas anteriormente. esta categoria inclui crédito 

concedido a clientes do grupo, valores a receber de outras instituições financeiras e valores a receber pela pres-

tação de serviços ou alienação de bens.

No reconhecimento inicial estes activos são registados pelo seu justo valor, deduzido de eventuais comissões 

incluídas na taxa efectiva, e acrescido de todos os custos incrementais directamente atribuíveis à transacção. 

Subsequentemente, estes activos são reconhecidos em balanço ao custo amortizado, deduzido de perdas por 

imparidade.

os juros são reconhecidos com base no método da taxa efectiva, que permite calcular o custo amortizado e re-

partir os juros ao longo do período das operações. a taxa efectiva é aquela que, sendo utilizada para descontar 

os fluxos de caixa futuros estimados associados ao instrumento financeiro, permite igualar o seu valor actual ao 

valor do instrumento financeiro na data do reconhecimento inicial.

iii) activos financeiros disponíveis para venda

esta categoria inclui títulos de rendimento variável não classificados como activos ao justo valor através de resul-

tados, incluindo participações financeiras com carácter de estabilidade e os investimentos da área de capital de 

risco do grupo sem opções associadas, bem como outros instrumentos financeiros aqui registados e que não se 

enquadram nas restantes categorias previstas na Norma iaS 39 acima descritas.

os activos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao justo valor, com excepção de instrumentos de 

capital próprio não cotados num mercado activo e cujo justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, que 

permanecem registados ao custo. os ganhos ou perdas resultantes da reavaliação são registados directamente 

em capitais próprios, na “Reserva de justo valor”. No momento da venda, ou caso seja determinada imparidade, 

as variações acumuladas no justo valor são transferidas para proveitos ou custos do exercício. 

os juros relativos a instrumentos de dívida classificados nesta categoria são determinados com base no método 

da taxa efectiva, sendo reconhecidos em resultados.

os dividendos de instrumentos de capital próprio classificados nesta categoria são registados como proveitos na 

demonstração de resultados quando é estabelecido o direito do grupo ao seu recebimento.
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Reclassificação de activos financeiros

No âmbito da alteração ao iaS 39 em 13 de outubro de 2008, o banco tem a possibilidade de reclassificar alguns 

activos financeiros classificados como activos financeiros detidos para negociação ou disponíveis para venda para 

outras categorias de activos financeiros. Não são contudo permitidas quaisquer reclassificações para categorias 

de activos financeiros ao justo valor através de resultados.

Justo valor

Conforme acima referido, os activos financeiros enquadrados nas categorias de activos financeiros ao justo valor 

através de resultados e activos financeiros disponíveis para venda são registados pelo justo valor.

o justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um activo ou passivo financeiro 

pode ser vendido ou liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na concretização da tran-

sacção em condições normais de mercado.

o justo valor de activos financeiros é determinado, para a generalidade dos activos, por um órgão do grupo 

independente da função de negociação, com base nos seguintes critérios:

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

Relativamente a instrumentos de dívida não transaccionados em mercados activos (incluindo títulos não cotados 

ou com reduzida liquidez) são utilizados métodos e técnicas de valorização, que incluem:

i) preços (bid prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira, nomeadamente a bloomberg e 

a Reuters, incluindo preços de mercado disponíveis em transacções recentes;

ii) Cotações indicativas (bid prices) obtidas junto de instituições financeiras que funcionem como market-makers;

iii) modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que seriam utilizados na 

definição de um preço para o instrumento financeiro, reflectindo as taxas de juro de mercado e a volatilidade, 

bem como a liquidez e o risco de crédito associado ao instrumento.

os instrumentos de capital próprio não cotados detidos no âmbito da actividade de capital de risco são valori-

zados com base nos seguintes critérios:

i) preços praticados em transacções materialmente relevantes efectuadas por entidades independentes nos 

últimos seis meses;

ii) múltiplos de sociedades comparáveis em termos de sector de actividade, dimensão e rendibilidade;

iii) fluxos de caixa descontados;
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iv) valor de liquidação, correspondente ao valor líquido do património da participada;

v) Custo de aquisição (apenas no caso de participações adquiridas nos doze meses anteriores à data da 

valorização).

Caso exista o direito ou a obrigação contratual de alienar as participadas no âmbito de acordos parassociais ce-

lebrados na data da tomada das participações, a respectiva valorização contabilística não poderá exceder o valor 

actual do preço de saída.

aos valores obtidos com base nas metodologias de avaliação acima descritas é aplicado, caso se justifique, um 

factor de desconto de forma a reflectir a falta de liquidez dos títulos e / ou o risco de crédito da contraparte nos 

acordos celebrados.

os restantes instrumentos de capital próprio não cotados e cujo justo valor não possa ser mensurado com fia-

bilidade (por exemplo, pela inexistência de transacções recentes) são mantidos ao custo, deduzidos de eventuais 

perdas por imparidade.

b) passivos financeiros

os passivos financeiros são registados na data de contratação ao respectivo justo valor, deduzido de custos direc-

tamente atribuíveis à transacção. os passivos são classificados nas seguintes categorias:

i) passivos financeiros detidos para negociação

os passivos financeiros detidos para negociação correspondem a instrumentos financeiros derivados com reava-

liação negativa, os quais se encontram reflectidos pelo justo valor.

ii) outros passivos financeiros

esta categoria inclui recursos de outras instituições de crédito e de clientes e passivos incorridos para pagamento 

de prestações de serviços ou compra de activos.

estes passivos financeiros são valorizados pelo custo amortizado. 

c) derivados e Contabilidade de Cobertura

o banco realiza operações com produtos derivados no âmbito da sua actividade, com o objectivo de satisfazer as 

necessidades dos seus clientes e de reduzir a sua exposição a flutuações cambiais, de taxas de juro e de cotações.
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os instrumentos financeiros derivados são registados pelo seu justo valor na data da sua contratação. adicional-

mente, são reflectidos em rubricas extrapatrimoniais pelo respectivo valor nocional.

Subsequentemente, os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respectivo justo valor. o justo 

valor é apurado:

Com base em cotações obtidas em mercados activos (por exemplo, no que respeita a futuros transaccionados 

em mercados organizados);

Com base em modelos que incorporam técnicas de valorização aceites no mercado, incluindo cash-flows des-

contados e modelos de valorização de opções.

derivados embutidos

os instrumentos financeiros derivados embutidos noutros instrumentos financeiros são destacados do contrato 

de base e tratados como derivados autónomos no âmbito da Norma iaS 39, sempre que:

as características económicas e os riscos do derivado embutido não estejam intimamente relacionados com o 

contrato de base, conforme definido na Norma iaS 39; e

a totalidade do instrumento financeiro combinado não esteja registada ao justo valor com as variações no justo 

valor reflectidas em resultados.

derivados de cobertura

tratam-se de derivados contratados com o objectivo de cobertura da exposição do grupo a um determinado risco 

inerente à sua actividade. a classificação como derivados de cobertura e a utilização do conceito de contabilidade 

de cobertura, conforme abaixo descrito, estão sujeitas ao cumprimento das regras definidas na Norma iaS 39.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009 o grupo apenas utiliza coberturas de exposição à variação do justo valor dos 

instrumentos financeiros registados em balanço, denominadas “Coberturas de justo valor”. 

para todas as relações de cobertura, o grupo prepara no início da operação documentação formal, que inclui os 

seguintes aspectos:

objectivos de gestão de risco e estratégia associada à realização da operação de cobertura, de acordo com as 

políticas de cobertura de risco definidas pelo grupo;

descrição do(s) risco(s) coberto(s);

identificação e descrição dos instrumentos financeiros cobertos e de cobertura;
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método de avaliação da eficácia de cobertura e periodicidade da sua realização.

periodicamente, são efectuados e documentados testes de eficácia das coberturas através da comparação da va-

riação no justo valor do instrumento de cobertura e do elemento coberto (na parcela atribuível ao risco coberto). 

de forma a possibilitar a utilização de contabilidade de cobertura de acordo com a Norma iaS 39, esta relação 

deverá situar-se num intervalo entre 80% e 125%. adicionalmente, são efectuados testes de eficácia prospecti-

vos, de forma a demonstrar a expectativa da eficácia futura da cobertura.

os derivados de cobertura são registados ao justo valor, sendo os resultados apurados diariamente reconhecidos 

em proveitos e custos do exercício. Caso se demonstre que a cobertura é eficaz, o banco reflecte igualmente 

no resultado do exercício a variação no justo valor do elemento coberto atribuível ao risco coberto. o impacto 

destas valorizações é reflectido em rubricas de “Resultados em operações financeiras”. No caso de derivados que 

tenham associada uma componente de juros (como por exemplo, swaps de taxa de juro) a periodificação de juros 

relativa ao período em curso e os fluxos liquidados são reflectidos em “Juros e rendimentos similares” e “Juros e 

encargos similares”, da demonstração de resultados.

as reavaliações positivas e negativas de derivados de cobertura são registadas no activo e passivo, respectivamen-

te, em rubricas específicas.

as valorizações dos elementos cobertos são reflectidas nas rubricas onde se encontram registados esses activos 

e passivos.  

derivados de negociação

São considerados derivados de negociação todos os instrumentos financeiros derivados que não estejam associa-

dos a relações de cobertura eficazes de acordo com a Norma iaS 39, incluindo: 

derivados contratados para cobertura de risco em activos ou passivos ao justo valor através de resultados, tor-

nando assim desnecessária a utilização de contabilidade de cobertura;

derivados contratados para cobertura de risco que não constituem coberturas eficazes ao abrigo da Norma iaS 39;

derivados contratados com o objectivo de trading.

os derivados de negociação são registados ao justo valor, sendo os resultados apurados diariamente reconhe-

cidos em proveitos e custos do exercício. o impacto destas valorizações é reflectido em rubricas de “Resultados 

em operações financeiras”. No caso de derivados que tenham associada uma componente de juros (como por 

exemplo, swaps de taxa de juro) a periodificação de juros relativa ao período em curso e os fluxos liquidados são 

reflectidos em “Juros e rendimentos similares” e “Juros e encargos similares”, da demonstração de resultados.  
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d) imparidade de activos financeiros

activos financeiros ao custo amortizado

o grupo efectua periodicamente análises de imparidade dos seus activos financeiros registados ao custo amorti-

zado, nomeadamente, Crédito a clientes, aplicações em instituições de crédito e outros activos.

a identificação de indícios de imparidade é efectuada numa base individual relativamente a activos financeiros em 

que o montante de exposição seja significativo e numa base colectiva quanto a activos homogéneos, cujos saldos 

devedores não sejam individualmente relevantes.

os seguintes eventos podem constituir indícios de imparidade:

incumprimento das cláusulas contratuais, nomeadamente atrasos nos pagamentos de juros ou capital;

dificuldades financeiras significativas do devedor ou do emissor da dívida;

existência de uma elevada probabilidade de declaração de falência do devedor ou do emissor da dívida;

Concessão de facilidades ao devedor em resultado das suas dificuldades financeiras que não seriam concedidas 

numa situação normal;

Comportamento histórico das cobranças que permita deduzir que o valor nominal nunca será recuperado na 

totalidade;

dados indicativos de uma redução mensurável no valor estimado dos cash-flows futuros de um grupo de activos 

financeiros desde o seu registo inicial, embora essa redução não possa ser identificada nos activos financeiros 

individuais do grupo.

Sempre que sejam identificados indícios de imparidade em activos analisados individualmente, a eventual perda 

por imparidade corresponde à diferença entre o valor inscrito no balanço no momento da análise e o valor actual 

dos fluxos de caixa futuros que se espera receber (valor recuperável), descontado com base na taxa de juro efec-

tiva original do activo.

os activos que não foram objecto de análise específica foram incluídos numa análise colectiva de imparidade, 

tendo sido classificados para este efeito em grupos homogéneos com características de risco similares. adicional-

mente, os activos avaliados individualmente e para os quais não foram identificados indícios objectivos de impa-

ridade foram igualmente objecto de avaliação colectiva de imparidade, tal como referido no parágrafo anterior. 

dada a inexistência de um histórico relevante ao nível do banco, as perdas por imparidade calculadas na análise 

colectiva foram determinadas com base em parâmetros apurados ao nível do grupo Caixa geral de depósitos 

para tipologias de crédito comparáveis.
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o montante de imparidade apurado é reconhecido em custos do exercício, sendo reflectido no balanço separa-

damente como uma dedução ao valor do crédito a que respeita.

Sempre que aplicável, o grupo abate ao activo os créditos considerados incobráveis por utilização da respectiva 

imparidade acumulada, mediante aprovação do Conselho de administração. eventuais recuperações de créditos 

abatidos ao activo são reflectidas como uma dedução ao saldo das perdas por imparidade reflectidas na demons-

tração de resultados.

activos financeiros disponíveis para venda

Conforme referido na Nota 2.6. a), os activos financeiros disponíveis para venda são registados ao justo valor, 

sendo as variações no justo valor reflectidas em capital próprio, na rubrica “Reserva de justo valor”.

  

Sempre que exista evidência objectiva de imparidade, as menos-valias acumuladas que tenham sido reconhecidas 

em reservas são transferidas para custos do exercício sob a forma de perdas por imparidade, sendo registadas na 

rubrica “imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações”.

para além dos indícios de imparidade considerados na análise de activos financeiros registados ao custo amorti-

zado, a Norma iaS 39 prevê ainda os seguintes indícios específicos para imparidade em instrumentos de capital:

informação sobre alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de mercado, econó-

mica ou legal em que o emissor opera, e que indique que o custo do investimento não venha a ser recuperado;

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

em cada data de referência das demonstrações financeiras é efectuada pelo banco uma análise da existência de 

perdas por imparidade em activos financeiros disponíveis para venda, considerando para este efeito a natureza 

e características específicas e individuais dos activos em avaliação. para além dos resultados desta análise, os 

eventos seguidamente apresentados foram considerados como indicativos de evidência objectiva de imparidade 

em instrumentos de capital:

existência de menos-valias potenciais superiores a 50% face ao respectivo valor de aquisição; 

Situações em que o justo valor do instrumento de capital se mantenha abaixo do respectivo custo de aquisição 

ao longo de um período superior a 24 meses.

adicionalmente, foi ainda considerada como evidência objectiva de imparidade a existência de menos-valias po-

tenciais superiores a 30% do custo de aquisição que se tenham mantido por mais de 9 meses.

as perdas por imparidade em instrumentos de capital não podem ser revertidas, pelo que eventuais mais-valias 

potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por imparidade são reflectidas na “Reserva de justo 

valor”. Caso posteriormente sejam determinadas menos-valias adicionais, considera-se sempre que existe impa-

ridade, pelo que são reflectidas em resultados do exercício.
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para efeitos de análise de imparidade, aos títulos tier 1 são aplicados critérios idênticos aos instrumentos 

de dívida.

Relativamente a activos financeiros registados ao custo, nomeadamente instrumentos de capital não cotados e 

cujo justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade, o grupo efectua igualmente análises periódicas de 

imparidade. Neste âmbito, o valor recuperável corresponde à melhor estimativa dos fluxos futuros a receber do 

activo, descontados a uma taxa que reflicta de forma adequada o risco associado à sua detenção.

o montante de perda por imparidade apurado é reconhecido directamente em resultados do exercício. as perdas 

por imparidade nestes activos não podem igualmente ser revertidas.

2.7. aCtivoS Não CoRReNteS detidoS paRa veNda e gRupoS de aCtivoS e paSSivoS a alieNaR

de acordo com a Norma ifRS 5 – “activos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas”, os 

activos não correntes, ou grupos de activos e passivos a alienar são classificados como detidos para venda sempre 

que seja expectável que o seu valor de balanço venha a ser recuperado através de venda, e não de uso continu-

ado. para que um activo (ou grupo de activos e passivos) seja classificado nesta rubrica deverá ser assegurado o 

cumprimento dos seguintes requisitos:

a probabilidade de ocorrência da venda é elevada;

o activo está disponível para venda imediata no seu estado actual;

existe a expectativa de que a venda se venha a concretizar até um ano após a classificação do activo nesta rubrica.

os activos registados nesta rubrica são valorizados ao menor entre o custo de aquisição e o justo valor, deduzido 

dos custos a incorrer na venda.

2.8. outRoS aCtivoS taNgíveiS

excepto quanto aos activos adquiridos até ao exercício de 1998, os restantes encontram-se registados ao custo de 

aquisição, deduzido das amortizações e perdas por imparidade acumuladas. os custos de reparação, manutenção 

e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo do exercício, na rubrica “outros gastos 

administrativos”.

No exercício de 1998 o banco procedeu à reavaliação do seu imobilizado, ao abrigo do decreto-lei nº 31/98, de 

11 de fevereiro. de acordo com o permitido pela Norma ifRS 1, na transição para ifRS foi considerado como custo 

o valor de balanço incorporando o efeito da referida reavaliação, uma vez que o seu resultado, no momento em 

que foi efectuada, correspondia genericamente ao custo ou custo depreciado de acordo com as ifRS ajustado de 

forma a reflectir as alterações em índices de preços.
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as amortizações são calculadas e registadas em custos do exercício numa base sistemática ao longo do período 

de vida útil estimado do bem, o qual corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível 

para uso, que é:

os terrenos não são objecto de amortização.

as obras efectuadas pelo banco no edifício-sede em 2008 e 2009 estão a ser amortizadas por um período de 10 anos.

periodicamente são realizadas análises de evidência de imparidade em activos tangíveis, de acordo com a Norma 

iaS 36 – “imparidade de activos”. Sempre que o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis exceda o seu va-

lor recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício. as perdas por 

imparidade podem ser revertidas, também com impacto em resultados do exercício, caso em períodos seguintes 

se verifique um aumento do valor recuperável do activo.

o grupo avalia periodicamente a adequação da vida útil estimada para os activos tangíveis.  

2.9. loCação fiNaNCeiRa

as operações de locação financeira são registadas da seguinte forma:

Como locatário

os activos em regime de locação financeira são registados pelo justo valor no activo e no passivo, processando-se 

as respectivas amortizações.

as rendas relativas a contratos de locação financeira são desdobradas de acordo com o respectivo plano financeiro, 

reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à amortização do capital. os juros suportados são registados 

como custos financeiros.

 anos de
 vida útil

imóveis 10 - 50

equipamento

mobiliário e material 4 - 10

material de transporte 4

equipamento informático 3 - 4

instalações interiores 3 - 10

equipamento de segurança 4 - 10

máquinas e ferramentas 5 - 10
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Como locador

os activos em regime de locação financeira são registados no balanço como crédito concedido, sendo este reem-

bolsado através das amortizações de capital constantes do plano financeiro dos contratos. os juros incluídos nas 

rendas são registados como proveitos financeiros.

2.10. aCtivoS iNtaNgíveiS

esta rubrica compreende essencialmente custos com a aquisição, desenvolvimento ou preparação para uso de 

software utilizado no exercício das actividades do grupo. os activos intangíveis são registados ao custo de aqui-

sição, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. 

as amortizações são registadas como custos numa base sistemática ao longo da vida útil estimada dos activos, a 

qual corresponde a um período entre 3 e 6 anos.

as despesas com manutenção de software são contabilizadas como custo do exercício em que são incorridas.

2.11. impoStoS SobRe luCRoS

todas as empresas do grupo são tributadas individualmente, e as com sede em portugal estão sujeitas ao regime 

fiscal consignado no Código do imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas (Código do iRC). as contas 

das sucursais do banco são integradas nas contas da sede, por forma a apurar o resultado fiscal da actividade 

global em sede de iRC, sendo que os resultados das sucursais são ainda sujeitos a impostos locais nos países / 

territórios onde estas estão estabelecidas. os impostos locais são dedutíveis à colecta de iRC da actividade global, 

nos termos do artigo 91º do respectivo Código e dos acordos de dupla tributação celebrados por portugal.

Nos exercícios de 2010 e de 2009, as empresas do grupo estão sujeitas a tributação em sede de iRC, à taxa de 

25%, acrescida de derrama municipal (até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de iRC). adicionalmente, a partir do exercício de 2010, e sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de 

iRC superior a 2.000.000 euros, incide ainda uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual.

   

a Sucursal financeira exterior do banco sediada na zona franca da madeira beneficia, ao abrigo do artigo 33º 

do estatuto dos benefícios fiscais (ebf), de isenção de iRC até 31 de dezembro de 2011. para efeitos da aplica-

ção desta isenção, de acordo com o disposto no artigo 34º do ebf, considera-se que pelo menos 85% do lucro 

tributável da actividade global da entidade é resultante de actividades exercidas fora do âmbito institucional da 

zona franca da madeira.

a Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a. (Caixa desenvolvimento) está sujeita ao regime fiscal das Sociedades ges-

toras de participações Sociais. ao abrigo deste regime, os lucros distribuídos à Caixa desenvolvimento pelas suas 
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participadas são integralmente excluídos de tributação em sede de iRC, desde que as participações sejam detidas 

durante, pelo menos, um ano.

adicionalmente, a Caixa desenvolvimento aplicou às mais-valias e menos-valias obtidas nos exercícios de 1999 e 

2000, decorrentes da troca ou venda de quotas ou acções de que era titular, o regime de diferimento de tributa-

ção destes rendimentos, então estabelecido no Código do iRC. face ao regime em vigor a partir de 1 de Janeiro 

de 2002, as mais-valias obtidas nos referidos anos, afectas a investimentos alienados até 31 de dezembro de 

2004, estão a ser tributadas ao longo de um período de 10 anos, tendo o grupo registado o respectivo passivo 

por impostos diferidos.  

 

Nos termos previstos no artigo 32º do ebf, as mais-valias e as menos-valias fiscais realizadas pela Caixa Capital – 

Sociedade de Capital de Risco, S.a. (Caixa Capital) e Caixa desenvolvimento mediante a transmissão onerosa de 

partes de capital, desde que detidas por um período não inferior a um ano, bem como os encargos financeiros 

suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do lucro tributável. este regime não se aplica 

às mais-valias realizadas e aos encargos financeiros suportados quando as partes de capital tenham sido adqui-

ridas (i) a entidades com as quais existam relações especiais, nos termos previstos no número 4 do artigo 63º do 

Código do iRC, (ii) a entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal 

mais favorável ou (iii) a entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação, 

e tenham sido detidas por um período inferior a três anos.

ainda nos termos previstos no número 4 do artigo 32º do ebf, a Caixa Capital pode deduzir à colecta de iRC, e até 

à sua concorrência, a título de benefício fiscal, uma importância correspondente ao limite da soma das colectas 

de iRC dos cinco exercícios anteriores àquele a que respeita o benefício, desde que o valor deduzido seja utilizado 

na realização de investimentos em sociedades com potencial de crescimento e valorização. a importância não 

deduzida nos termos anteriormente referidos poderá ser posteriormente deduzida, nas mesmas condições, na 

liquidação dos cinco exercícios seguintes, nos termos previstos pelo artigo 92º do Código de iRC, o imposto liqui-

dado não pode ser inferior a 75% do montante que seria apurado se a Caixa Capital não usufruísse do benefício 

fiscal acima referido.

Na medida em que, a partir do exercício de 2011, o benefício fiscal de dedução à colecta de iRC aplicável à Caixa 

Capital deixa de estar limitado pelo artigo 92º do Código de iRC, os impostos diferidos registados na esfera da 

Sociedade em 2010 já tiveram em conta esta alteração.

  

os rendimentos obtidos pelos fundos de Capital de Risco estão isentos de iRC nos termos do disposto no artigo 

23º do ebf.

o total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes e os impostos diferidos. 

o imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado contabilístico 

devido a ajustamentos à matéria colectável resultantes de custos ou proveitos não relevantes para efeitos fiscais, 

ou que apenas serão considerados noutros períodos.

os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar / pagar em períodos futuros resultante 
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de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço dos activos e passivos e a sua base 

fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável.

os passivos por impostos diferidos são normalmente registados para todas as diferenças temporárias tributáveis, 

enquanto que os impostos diferidos activos só são registados até ao montante em que seja provável a existência 

de lucros tributáveis futuros que permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou 

prejuízos fiscais. No entanto, não são registados impostos diferidos nas seguintes situações:

diferenças temporárias resultantes de goodwill;

diferenças temporárias originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos em transacções que não 

afectem o resultado contabilístico ou o lucro tributável;

diferenças temporárias resultantes de lucros não distribuídos por empresas filiais e associadas, na medida em 

que o grupo tenha a possibilidade de controlar a sua reversão e seja provável que a mesma não venha a ocorrer 

num futuro previsível.

as principais situações que originam diferenças temporárias ao nível do grupo correspondem a provisões e impa-

ridade não aceites para efeitos fiscais, reavaliação de partes de capital registadas como activos financeiros dispo-

níveis para venda, diferimento de comissões, reavaliações legais de activos tangíveis, mais-valias na alienação de 

participações (ver acima), bem como benefícios fiscais concedidos à actividade de capital de risco.

os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da 

reversão das diferenças temporárias, que correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na 

data de balanço.

 

os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do exercício, excepto nos 

casos em que as transacções que os originaram tenham sido reflectidas noutras rubricas de capital próprio (por 

exemplo, no caso da reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda). Nestes casos, o correspondente 

imposto é igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o resultado do exercício.

2.12. pRoviSõeS e paSSivoS CoNtiNgeNteS

uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos 

passados onde seja provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. o 

montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade 

na data de balanço. 

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. os passivos contin-

gentes são apenas objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.
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esta rubrica reflecte provisões para fazer face a responsabilidades com garantias prestadas e outros passivos 

extrapatrimoniais, sendo determinada com base numa análise do risco das operações e dos respectivos clientes. 

inclui ainda outras provisões para fazer face a contingências fiscais, legais e outras, bem como a eventuais desva-

lorizações em activos financeiros.

2.13. beNefíCioS doS empRegadoS

em virtude de não ter aderido ao acordo Colectivo de trabalho do sector bancário, o banco não tem responsa-

bilidades relativas a pensões de reforma dos seus empregados, os quais estão abrangidos pelo regime geral da 

Segurança Social.

No entanto, e com o objectivo de proporcionar aos seus empregados um complemento de reforma ao regime 

normal da Segurança Social, o banco constituiu por sua livre iniciativa em 1987, o fundo de pensões Caixa – 

banco de investimento (fundo) com o objectivo de garantir o pagamento de pensões de reforma por velhice e 

invalidez e de pensões de sobrevivência aos seus empregados, de acordo com os termos estabelecidos no contra-

to, sendo a sua gestão efectuada pela Cgd pensões – Sociedade gestora de fundos de pensões, S.a.. em 2010, 

aquele fundo foi extinto, tendo sido transferida a totalidade do plano de pensões financiado, para uma adesão 

colectiva ao fundo de pensões aberto Caixa Reforma prudente.

a contribuição efectuada pelo banco equivale a uma percentagem de 3,5% das remunerações anuais pagas a 

cada um dos empregados. Nos exercícios de 2010 e 2009, os custos registados relativos a pensões ascenderam a 

436.464 euros e 393.986 euros, respectivamente (Nota 28).

dado tratar-se de um plano de contribuição definida, o banco não tem quaisquer responsabilidades para além 

das contribuições acima referidas.

as restantes empresas do grupo não têm responsabilidades com pensões.

os benefícios de curto prazo, incluindo prémios de produtividade pagos aos colaboradores pelo seu desempenho, 

são reflectidos em “Custos com pessoal” no período a que respeitam, de acordo com o princípio da especializa-

ção de exercícios.

2.14. ComiSSõeS

Conforme referido na Nota 2.6, as comissões recebidas relativas a operações de crédito e outros instrumentos 

financeiros, nomeadamente comissões cobradas na originação das operações, são incluídas no custo amortizado 

e reconhecidas como custos ou proveitos ao longo do período da operação.  

as comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao longo do período de pres-

tação do serviço ou de uma só vez, se resultarem da execução de actos únicos.
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a estimativa das comissões que o banco espera pagar a outras instituições de crédito no âmbito da sindicação de 

operações de crédito em que participe como líder e em que o grupo Cgd assuma uma exposição inicial acima do 

objectivo definido são registadas como acréscimo de custos por contrapartida da rubrica “encargos com serviços 

e comissões” no exercício em que o banco regista o proveito relativo à correspondente comissão.

2.15. valoReS ReCebidoS em depóSito

os valores recebidos em depósito, nomeadamente os títulos de clientes, encontram-se registados em rubricas 

extrapatrimoniais ao valor nominal.

2.16. Caixa e SeuS equivaleNteS

para efeitos da preparação da demonstração dos fluxos de caixa, o grupo considera como “Caixa e seus equiva-

lentes” o total das rubricas “Caixa e disponibilidades em bancos centrais” e “disponibilidades em outras instituições 

de crédito”.

2.17. eStimativaS CoNtabilíStiCaS CRítiCaS e aSpeCtoS JulgameNtaiS maiS RelevaNteS Na 

apliCação daS polítiCaS CoNtabilíStiCaS

as principais políticas contabilísticas aplicadas pelo grupo são descritas na Nota 2. Na aplicação destas políticas, 

é necessária a realização de estimativas pelo Conselho de administração do banco e das empresas do grupo. 

as estimativas com maior impacto nas demonstrações financeiras consolidadas incluem as abaixo apresentadas.

determinação de perdas por imparidade em empréstimos e contas a receber

as perdas por imparidade em empréstimos e contas a receber são determinadas de acordo com a metodologia 

definida na Nota 2.6. d). deste modo, a determinação da imparidade em activos analisados individualmente re-

sulta de uma avaliação específica pelo banco com base no conhecimento da realidade dos clientes e nas garantias 

associadas às operações em questão.

a determinação da imparidade com base em análise colectiva foi efectuada segundo parâmetros apurados ao 

nível do grupo Caixa geral de depósitos para tipologias de crédito comparáveis.

o banco considera que a imparidade determinada com base nesta metodologia permite reflectir de forma ade-

quada o risco associado à sua carteira de crédito concedido, tendo em conta as regras definidas pela Norma iaS 39.  
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valorização de instrumentos financeiros não transaccionados em mercados activos

de acordo com a Norma iaS 39, o grupo valoriza ao justo valor todos os instrumentos financeiros, com excepção 

dos registados pelo custo amortizado. Na valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercados 

líquidos, incluindo os instrumentos de capital afectos à actividade de capital de risco, são utilizados os modelos 

e técnicas de valorização descritos na Nota 2.6. a). as valorizações obtidas correspondem à melhor estimativa do 

justo valor dos referidos instrumentos na data do balanço. No entanto, a determinação do justo valor dos instru-

mentos de capital afectos à actividade de capital de risco reveste-se de alguma subjectividade.

Conforme referido na Nota 2.6. a), de modo a assegurar uma adequada segregação de funções, a valorização da 

generalidade destes instrumentos financeiros, com excepção dos instrumentos de capital afectos à actividade de 

capital de risco é determinada por um órgão independente da função de negociação.

Na Nota 32 – divulgações relativas a instrumentos financeiros, na secção “Justo valor”, é apresentado um resumo 

das fontes utilizadas pelo grupo no apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros.

 

determinação de perdas por imparidade em activos financeiros disponíveis para venda

Conforme descrito na Nota 2.6. d), as menos-valias resultantes da valorização destes activos são reconhecidas 

por contrapartida da Reserva de justo valor. Sempre que exista evidência objectiva de imparidade, as menos-

-valias acumuladas que tenham sido reconhecidas na Reserva de justo valor devem ser transferidas para custos 

do exercício.

No caso de instrumentos de capital, incluindo os afectos à actividade de capital de risco, a determinação da 

existência de perdas por imparidade pode revestir-se de alguma subjectividade. o grupo determina a existência 

ou não de imparidade nestes activos através de uma análise específica em cada data de balanço e tendo em 

consideração os indícios definidos na Norma iaS 39 (ver Nota 2.6. d). Como critério genérico, é determinada 

imparidade sempre que se considere que, face à dimensão da menos-valia apurada, seja pouco provável a integral 

recuperação do montante investido pelo grupo.

No caso de instrumentos de dívida classificados nesta categoria (incluindo títulos tier i classificados como ins-

trumentos de capital), as menos-valias são transferidas da Reserva de justo valor para resultados sempre que 

existam indícios de que possa vir a ocorrer incumprimento dos fluxos de caixa contratuais, nomeadamente, por 

dificuldades financeiras do emitente, existência de incumprimento de outras responsabilidades financeiras, ou 

uma degradação significativa do rating do emitente.

determinação de impostos sobre lucros

os impostos sobre os lucros (correntes e diferidos) são determinados pelas empresas do grupo com base nas 

regras definidas pelo enquadramento fiscal em vigor. No entanto, em algumas situações a legislação fiscal pode 

não ser suficientemente clara e objectiva e originar a existência de diferentes interpretações. Nestes casos, os va-
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lores registados resultam do melhor entendimento dos órgãos responsáveis do banco e das filiais sobre o correcto 

enquadramento das suas operações o qual é no entanto susceptível de ser questionado por parte das autoridades 

fiscais. 

2.18. adopção de NovaS NoRmaS (iaS / ifRS) ou ReviSão de NoRmaS JÁ emitidaS

as seguintes normas, interpretações, emendas e revisões aprovadas (endorsed) pela união europeia e com apli-

cação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2010, foram adoptadas pela 

primeira vez no exercício findo em 31 de dezembro de 2010:

a aplicação destas Normas e interpretações não teve impactos materialmente relevantes nas demonstrações 

financeiras do grupo em 31 de dezembro de 2010.

 data de eficácia
 (exercícios iniciados
norma / interpretação em ou após)

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Jan-10

1-Jan-10

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Jul-09

várias (usualmente 

1-Jan-10)

1-Jul-09

ifRS 3 – Concentrações de actividades empresariais 

e iaS 27 – demonstrações financeiras consolida-

das e separadas (revisão de 2008)

iaS 28 (revisão de 2008) investimentos em asso-

ciadas

Revisões da ifRS 1 – adopção pela primeira vez 

das normas internacionais de relato financeiro

ifRS 2 – emenda (transacções de pagamentos com 

base em acções entre entidades do mesmo grupo)

ifRiC 16 – Coberturas de um investimento líquido 

numa unidade operacional estrangeira

ifRiC 17 – distribuições aos proprietários de acti-

vos que não são caixa

ifRiC 18 – transferências de activos provenientes 

de clientes

melhoramentos das normas internacionais de re-

lato financeiro – 2009

alterações à iaS 39 – instrumentos financeiros: 

Reconhecimento e mensuração – instrumentos: 

itens Cobertos elegíveis

esta revisão vem trazer algumas alterações ao nível do registo de con-

centrações de actividades empresariais, nomeadamente no que diz 

respeito: (a) à mensuração dos interesses sem controlo (anteriormen-

te designados interesses minoritários); (b) ao reconhecimento e men-

suração subsequente de pagamentos contingentes; (c) ao tratamento 

dos custos directos relacionados com a concentração; e (d) ao registo 

de transacções de compra de interesses em entidades já controladas e 

de transacções de venda de interesses sem que de tal resulte a perda 

de controlo e (e) ao cálculo do resultado na venda de participação 

com perda de controlo e necessidade de remensuração dos interesses 

retidos na participação alienada. 

os princípios descritos acima e adoptados para a iaS 27 (2008) relati-

vamente ao apuramento do resultado da venda é alargado à iaS 28.

esta norma foi revista no sentido de agrupar as várias emendas que 

foram ocorrendo desde a sua primeira versão.

esta emenda vem clarificar alguns aspectos relacionados com paga-

mentos com base em acções liquidados financeiramente no seio de 

grupos empresariais.

esta interpretação vem fornecer orientações sobre a contabilidade 

de cobertura de investimentos líquidos em operações estrangeiras.

esta interpretação propicia orientação sobre a correcta contabilização 

de activos que não caixa distribuídos aos accionistas como dividendos.

esta interpretação propicia orientação sobre a contabilização pelos 

operadores de activos fixos tangíveis “dos clientes”.

este processo envolveu a revisão de 12 normas contabilísticas.

Clarifica a aplicação da contabilidade de cobertura à componente 

inflação dos instrumentos financeiros e aos contratos de opções, 

quando utilizados como instrumentos de cobertura.
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Na data de aprovação destas demonstrações financeiras pelo Conselho de administração, as Normas e interpre-

tações relevantes que estão disponíveis para aplicação antecipada são as seguintes:

estas normas apesar de aprovadas (endorsed) pela união europeia, não foram adoptadas pelo grupo no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2010, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. Não são estimados 

impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da adopção das mesmas. 

3. SegmeNtoS opeRaCioNaiS

mensalmente, o Conselho de administração recebe e analisa informação financeira do grupo, segregada por 

segmentos de negócio que representam as suas áreas de actividade aglutinadas por natureza de originação, e 

que, no seu conjunto, visam assegurar uma plataforma dinâmica de negócio de banca de investimento. a saber: 

Corporate Finance – inclui a actividade de assessoria financeira para as vertentes de dívida e de acções, bem 

como a actividade de project finance.

Trading and Sales – inclui a actividade de negociação e de gestão de activos e passivos de tesouraria. 

Corretagem – inclui a actividade de intermediação financeira. 

Banca Comercial – inclui a originação transversal de negócio quer na vertente nacional quer na internacional.

 data de eficácia
 (exercícios iniciados
norma / interpretação em ou após)

1-Jan-11

1-fev-10

1-Jul-10

1-Jan-11

iaS 24 – divulgações de partes relacionadas (revi-

são)

iaS 32 – emenda (Classificação das emissões de 

direitos)

ifRiC 19 – extinção de passivos financeiros através 

de instrumentos de capital próprio

ifRiC 14 – pagamentos antecipados no âmbito de 

requisitos mínimos de financiamento

esta revisão vem trazer algumas clarificações relacionadas com as di-

vulgações a efectuar de partes relacionadas, em particular no tocante 

a entidades ligadas à administração pública.

esta emenda vem clarificar em que condições os direitos emitidos 

podem ser classificados como instrumentos de capital próprio.

esta interpretação vem fornecer orientações sobre a contabilização 

das transacções em que os termos de um passivo financeiro são rene-

gociados e resultam numa emissão pela entidade de instrumentos de 

capital próprio em favor de um seu credor com a resultante extinção 

da totalidade ou de parte desse passivo financeiro.

esta emenda vem suprimir uma consequência não intencional de-

corrente do tratamento de pré-pagamentos de futuras contribuições 

em circunstâncias em que é aplicável um requisito de financiamento 

mínimo.
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Capital de Risco – a actividade de capital de risco do grupo Cgd é desenvolvida através da Caixa Capital – 

Sociedade de Capital de Risco, S.a. (que, para além de concentrar toda a actividade operacional é também a 

sociedade gestora de quatro fundos de capital de risco) e da Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a. (vocacionada 

principalmente para participar nas operações de carácter estratégico e com maior potencial de valorização).

outros – Restantes actividades não enquadráveis em qualquer das categorias anteriores.

Com referência a 31 de dezembro de 2010 e 2009, a informação relativa aos segmentos operacionais do grupo 

pode ser resumida da seguinte forma:

        2010
  Corporate Trading   Banca Capital
  Finance and Sales Corretagem Comercial de Risco outros Total

Juros e rendimentos similares   13.361.944 250.879.876 38.402 8.771.387 281.581 75.744 273.408.934

Juros e encargos similares  (4.040.140) (233.336.994) (20.276) (2.627.109) (94) (71.508) (240.096.121)

Rendimentos de instrumentos de capital  - 242.762 - - 77.710 81.881 402.353

Margem financeira alargada i. 9.321.804 17.785.644 18.126 6.144.278 359.197 86.117 33.715.166

Rendimentos de serviços e comissões  60.859.871 3.379.550 5.452.918 10.431.827 5.786.910 44.426 85.955.502

encargos com serviços e comissões  (8.655.161) (3.538.992) - (6.563) (9.540) (33.002) (12.243.258)

Resultados em operações financeiras  75.718 (16.678.593) (162.514) (716.662) 391.528 - (17.090.523)

outros resultados de exploração  799.524 84.556 136.243 (71.989) 924.274 (263.918) 1.608.690

 ii. 53.079.952 (16.753.479) 5.426.647 9.636.613 7.093.172 (252.494) 58.230.411

Produto bancário  62.401.756 1.032.165 5.444.773 15.780.891 7.452.369 (166.377) 91.945.577

provisões líquidas de reposições  (60.869) 1.961.882 - - (199.743) 6.633.660 8.334.930

e anulações

imparidade do crédito líquida  (6.236.596) (31) (3.745) (1.061.841) - 19.312 (7.282.901)

de reversões e recuperações

imparidade de outros activos  (1.132.090) (5.781.770) 1.183 (916.555) (2.912.474) 33.442 (10.708.264)

líquida de reversões e recuperações

 iii. (7.429.555) (3.819.919) (2.562) (1.978.396) (3.112.217) 6.686.414 (9.656.235)
 
 Total 54.972.201 (2.787.754) 5.442.211 13.802.495 4.340.152 6.520.037 82.289.342

outros custos e proveitos        (42.136.060)

Resultado líquido consolidado        40.153.282

activos financeiros ao justo valor  - 601.761.270 5 13.223.085 346.924 - 615.331.283

através de resultados

activos financeiros disponíveis  - 382.845.740 - 42.768.213 47.455.259 10.443.146 483.512.357

para venda

derivados de cobertura  - 1.250.849 - - - - 1.250.849

com reavaliação positiva

Crédito a clientes  513.845.379 - 2.639.001 261.560.978 - 9.867.016 787.912.373

Recursos de instituições de crédito  307.311.036 589.603.434 1.578.287 189.915.727 28.588.635 12.146.722 1.129.143.842

e bancos centrais

Recursos de clientes e outros  4.829.715 183.755 22.428.969 77.553.922 - - 104.996.362

empréstimos

passivos financeiros ao justo valor  - 416.869.550 - - - - 416.869.550

através de resultados

derivados de cobertura  - 1.599.779 - - - - 1.599.779

com reavaliação negativa
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a divisão dos juros e encargos similares pelas diversas linhas de negócio é efectuada com base no valor médio dos 

activos afectos a esses segmentos operacionais.

        2009
  Corporate Trading   Banca Capital
  Finance and Sales Corretagem Comercial de Risco outros Total

Juros e rendimentos similares   30.894.884 210.166.524 56.008 13.304.685 792.732 105.146 255.319.980

Juros e encargos similares   (12.959.451) (202.811.302) (34.130) (4.116.119) (2.129) (99.606) (220.022.737)

Rendimentos de instrumentos de capital  - 60.896 - - - - 60.896

Margem financeira alargada i. 17.935.433 7.416.118 21.879 9.188.566 790.603 5.540 35.358.139

Rendimentos de serviços e comissões  66.223.109 5.180.859 6.350.089 11.625.561 4.317.737 36.475 93.733.830

encargos com serviços e comissões   (28.831.795)  (265.507) (1.460.732) (629.505) (12.698) - (31.200.237)

Resultados em operações financeiras  480.659  13.997.304 (159.115) (84.654) 3.420.284 - 17.654.478

outros resultados de exploração  1.325.721 159.159 197.443 2.441.052 663.952 (3.762) 4.783.565

 ii. 39.197.694 19.071.815 4.927.685 13.352.454 8.389.275 32.713 84.971.636

Produto bancário  57.133.127 26.487.933 4.949.564 22.541.020 9.179.878 38.253 120.329.775

provisões líquidas de reposições  (4.271.616) (889.158) (661.767) (355.242) 4.452.441 (91.403) (1.816.745)

e anulações

imparidade do crédito líquida   (624.207) - 804 (22.935.751) - (16.148) (23.575.302)

de reversões e recuperações

imparidade de outros activos   (318.862) (70) (4.534) (22.632) (8.548.011) (34.124) (8.928.234)

líquida de reversões e recuperações

 iii.  (5.214.685) (889.228) (665.497) (23.313.625) (4.095.570) (141.675) (34.320.281)

 Total 51.918.442 25.598.705 4.284.067 (772.605) 5.084.308 (103.421) 86.009.494

outros custos e proveitos        (40.402.855)

Resultado líquido consolidado        45.606.639

activos financeiros ao justo valor  -  680.359.382 - 26.266.952 20.782.390 - 727.408.724

através de resultados

activos financeiros disponíveis  -  138.673.828 - 26.665.185 54.536.858 6.044.940 225.920.811

para venda

derivados de cobertura  -  936.919 - - - - 936.919

com reavaliação positiva

Crédito a clientes  538.629.008  - 2.555.317 326.964.860 - 10.481.634 878.630.819

Recursos de outras instituições  326.044.888 495.780.188 1.546.794 229.960.645 45.592.524 10.003.924 1.108.928.963

de crédito

Recursos de clientes e outros   5.907.425 - 30.733.622 102.483.927 - - 139.124.974

empréstimos

passivos financeiros ao justo valor   - 300.272.162 - - - - 300.272.162

através de resultados

derivados de cobertura   - 1.703.334 - - - - 1.703.334

com reavaliação negativa
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    2010
   Portugal Espanha Total

Juros e rendimentos similares  255.452.679 17.956.255 273.408.934

Juros e encargos similares  (222.912.333) (17.183.788) (240.096.121)

Rendimentos de instrumentos de capital  402.353 - 402.353

Margem financeira alargada i. 32.942.699 772.467 33.715.166

Rendimentos de serviços e comissões  85.565.916 389.586 85.955.502

encargos com serviços e comissões  (12.233.839) (9.419) (12.243.258)

Resultados em operações financeiras  (16.377.545) (712.979) (17.090.524)

outros resultados de exploração  1.596.872 11.818 1.608.690

 ii. 58.551.404 (320.994) 58.230.410

Produto bancário  91.494.103 451.473 91.945.576

provisões líquidas de reposições e anulações  8.283.307 51.622 8.334.930

imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações  (5.361.392) (1.921.509) (7.282.901)

imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações  (10.708.264) - (10.708.264)

 iii. (7.786.349) (1.869.886) (9.656.235)

 Total 83.707.754 (1.418.413) 82.289.341

outros custos e proveitos    (42.136.060)

Resultado líquido consolidado    40.153.282

activos financeiros ao justo valor através de resultados  614.117.292 1.213.991 615.331.283

activos financeiros disponíveis para venda  483.512.357 - 483.512.357

derivados de cobertura com reavaliação positiva  1.250.849 - 1.250.849

Crédito a clientes  770.494.748 17.417.626 787.912.373

Recursos de instituições de crédito e bancos centrais  1.109.775.915 19.367.927 1.129.143.842

Recursos de clientes e outros empréstimos  104.996.362 - 104.996.362

passivos financeiros ao justo valor através de resultados  416.869.550 - 416.869.550

derivados de cobertura com reavaliação negativa  1.599.779 - 1.599.779

em 2010 e 2009, a distribuição dos resultados e das principais rubricas de balanço por país onde o grupo desen-

volve a sua actividade é a seguinte:

    2009
   Portugal Espanha Total

Juros e rendimentos similares  230.963.479 24.356.501 255.319.980

Juros e encargos similares  (197.258.295) (22.764.442) (220.022.737)

Rendimentos de instrumentos de capital  60.896 - 60.896

Margem financeira alargada i. 33.766.080 1.592.059 35.358.139

Rendimentos de serviços e comissões  93.278.479 455.351 93.733.830

encargos com serviços e comissões  (31.188.209) (12.028) (31.200.237)

Resultados em operações financeiras  17.654.474 4 17.654.478

outros resultados de exploração  4.347.229 436.336 4.783.565

 ii. 84.091.973 879.663 84.971.636

Produto bancário  117.858.053 2.471.722 120.329.775

provisões líquidas de reposições e anulações  (2.676.408) 859.663 (1.816.745)

imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações  (23.575.302) - (23.575.302)

imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações  (8.928.234) - (8.928.234)

 iii. (35.179.944) 859.663 (34.320.281)

 Total 82.678.109 3.331.385 86.009.494
  
 (continuação do quadro na página seguinte)
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a informação incluída nos quadros anteriores corresponde ao balanço e demonstração de resultados do conjunto 

de todas as entidades do grupo sediadas em portugal (coluna “portugal”), e da Sucursal de madrid (coluna “es-

panha”). Cada uma das entidades do grupo desenvolve a sua actividade tendo maioritariamente como clientes 

ou contrapartes entidades residentes no mesmo país onde estão sediadas. 

4. empReSaS do gRupo e tRaNSaCçõeS oCoRRidaS No peRíodo

os dados financeiros retirados das contas estatutárias provisórias das entidades incluídas no perímetro de con-

solidação pelo método da integração global, relativos ao último exercício económico, podem ser resumidos da 

seguinte forma:

a Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a., constituída no exercício de 1998, é uma sociedade com sede em portugal, 

tendo como objecto a gestão de participações sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de 

actividades económicas.  

a Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.a. (Caixa Capital) tem sede em lisboa e foi constituída em 

31 de dezembro de 1990 ao abrigo do decreto-lei nº 17/86, de 5 de fevereiro. a Sociedade tem por objecto o 

apoio e promoção do investimento e da inovação tecnológica em projectos ou empresas, através da participação 

temporária no respectivo capital social. adicionalmente, pode prestar assistência na gestão financeira, técnica, 
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    2009
(continuação do quadro da página anterior)  Portugal Espanha Total

outros custos e proveitos    (40.402.855)

Resultado líquido consolidado    45.606.639

activos financeiros ao justo valor através de resultados  727.408.724 - 727.408.724

activos financeiros disponíveis para venda  225.920.811 - 225.920.811

derivados de cobertura com reavaliação positiva  936.919 - 936.919

Crédito a clientes  867.849.591 10.781.228 878.630.819

Recursos de outras instituições de crédito  1.098.151.808 10.777.155 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos  139.124.974 - 139.124.974

passivos financeiros ao justo valor através de resultados  300.272.162 - 300.272.162

derivados de cobertura com reavaliação negativa  1.703.334 - 1.703.334

  Percentagem
  de Participação    lucro / situação
Entidade sede Efectiva data activo (Prejuízo) líquida

Caixa – Banco de investimento, s.a. lisboa 100,00 31-12-2010 2.005.526.640 45.603.129 247.867.529
Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a. lisboa 100,00 31-12-2010 7.066.628 661.202 6.595.927

Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.a. lisboa 100,00 31-12-2010 34.929.386 4.862.655 32.954.895

fundo de Capital de Risco energias lisboa 91,00 31-12-2010 31.338.664 (3.017.725) 31.075.206

Renováveis – Caixa Capital



14
7

a
N

ex
o

S 
à

S 
C

o
N

ta
S 

C
o

N
So

li
d

a
d

a
S

administrativa e comercial às sociedades em cujo capital participe. em 31 de dezembro de 2010 geria quatro 

fundos de capital de risco.  

o fundo de Capital de Risco para investidores qualificados energias Renováveis – Caixa Capital (fCR energias 

Renováveis) foi constituído em Janeiro de 2006, com um capital subscrito de 50.000.000 euros, representado por 

2.000 unidades de participação. o fundo tem por objecto investir o seu património na aquisição de participações 

no capital de sociedades com elevado potencial de crescimento e valorização que desenvolvam a sua actividade 

na produção de electricidade através de fontes de energia renováveis. o banco subscreveu 1.820 unidades de 

participação pelo valor nominal de 45.500.000 euros, dos quais 18.900.000 euros se encontram por realizar em 

31 de dezembro de 2010 e 2009.  

5. Caixa e diSpoNibilidadeS em baNCoS CeNtRaiS

esta rubrica tem a seguinte composição:

a rubrica de depósitos à ordem no banco de portugal inclui os depósitos constituídos para satisfazer as exigências 

do Sistema de Reservas mínimas do Sistema europeu de bancos Centrais (SebC). estes depósitos são remunerados 

e correspondem a 2% dos depósitos e títulos de dívida com prazo até dois anos, excluindo destes os depósitos e 

os títulos de dívida de instituições sujeitas ao regime de reservas mínimas do SebC. 

6. diSpoNibilidadeS em outRaS iNStituiçõeS de CRédito

esta rubrica tem a seguinte composição:

 2010 2009

Caixa 2.897 2.897

depósitos à ordem em bancos Centrais  8.891.265 187.113

   

 8.894.162 190.010

 2010 2009

depósitos à ordem

No país 5.254.421 968.450

No estrangeiro 185.947 1.114.548

   

 5.440.368 2.082.998
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7. apliCaçõeS em iNStituiçõeS de CRédito

esta rubrica tem a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009 a rubrica “depósitos a prazo – no país” é composta por depósitos junto de 

instituições financeiras do grupo Cgd. 

8. aCtivoS fiNaNCeiRoS ao JuSto valoR atRavéS de ReSultadoS

estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

depósitos a prazo

No país 7.410.600 9.281.619

empréstimos a curto prazo

No país - 15.000.000

Juros a receber  66.472 120.362

   

 7.477.072 24.401.981

   2010   2009
  ao justo   ao justo
 detidos para valor através  detidos para valor através  
 negociação de resultados Total negociação de resultados Total

instrumentos de dívida

de emissores públicos

obrigações 11.135.157 2 11.135.159 41.292.177 2 41.292.179

de outros emissores

obrigações e outros títulos 

de residentes 84.170.709 12.950.363 97.121.072 136.167.769 27.225.637 163.393.406

de não residentes 76.048.737 2.013.682 78.062.419 127.516.724 2.492.596 130.009.320

 171.354.603 14.964.047 186.318.650 304.976.671 29.718.234 334.694.905

instrumentos de capital

de residentes 41.197 346.923 388.120 42.968.768 20.782.390 63.751.158

de não residentes 1.297.184 - 1.297.184 - - -

 1.338.381 346.923 1.685.304 42.968.768 20.782.390 63.751.158

instrumentos derivados com justo valor 427.327.329 - 427.327.329 328.962.661 - 328.962.661

positivo (Nota 10)

 600.020.313 15.310.970 615.331.283 676.908.100 50.500.624 727.408.724
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “instrumentos de dívida de outros emissores residentes – detidos 

para negociação” inclui 81.124.157 euros e 92.659.873 euros, respectivamente, relativos a obrigações convertí-

veis em acções da edp emitidas pela parpública – SgpS, S.a..

a rubrica “activos financeiros ao justo valor através de resultados – instrumentos de capital” apresenta o seguinte 

detalhe:

o grupo regista os instrumentos de capital relativos à actividade de capital de risco nesta categoria sempre que 

existam derivados associados (ou seja, exista o direito ou a obrigação contratual de alienar as participadas no 

âmbito de acordos parassociais celebrados na data da tomada das participações).

a participação na Sumol + Compal, S.a., correspondente a 6,9% do capital social, foi recebida no âmbito do pro-

cesso de alienação da participação na Compal – Companhia produtos de Conservas alimentares, S.a.. o valor de 

balanço em 31 de dezembro de 2009 corresponde ao valor actual da opção de venda detida pelo grupo. Nesta 

data, o valor das acções determinada com base na cotação na euronext lisbon ascendia a 10.183.513 euros. em 

fevereiro de 2010 a Caixa – desenvolvimento, SgpS, S.a., alienou a participação na Sumol + Compal, S.a. ao 

fundo de Capital de Risco grupo Cgd – Caixa Capital, pelo respectivo valor de balanço.

em dezembro de 2009, o grupo adquiriu 337.926 acções da mWh – gestão de Recursos Naturais, S.a. através 

do fCR energias Renováveis, correspondentes a 10% do capital pelo valor nominal unitário de 1 euro. até 31 

de dezembro de 2010 o grupo realizou 251.305 acções, encontrando-se o remanescente ainda por realizar. 

adicionalmente, foram concedidos suprimentos no montante de 621.804 euros. em 31 de dezembro de 2010 

a participação na mWh – gestão de Recursos Naturais, S.a. encontra-se registada com base no valor de venda 

definido no Contrato de Compra e venda de acções e transmissão de Suprimentos celebrado em 4 de Janeiro de 

2011 nos montantes de 260.303 euros e 644.445 euros, respectivamente.  

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica inclui títulos de dívida dados em garantia cujo valor nominal 

ascendia a 75.591.000 euros e 23.666.000 euros, respectivamente (Nota 19). 

 2010 2009

instrumentos de capital – Capital de risco

mWh – gestão Recursos Naturais, S.a. 346.923 337.926

Sumol + Compal, S.a. - 20.444.464

 

  346.923 20.782.390
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9. aCtivoS fiNaNCeiRoS diSpoNíveiS paRa veNda

esta rubrica tem a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as acções e unidades de participação apresentam o seguinte detalhe:

 2010 2009

instrumentos de dívida

emitidos por residentes

de dívida pública portuguesa 256.848.797 3.477.048

de outros emissores 95.182.837 85.878.180

emitidos por não residentes  

de dívida pública 3.570.611 -

de outros emissores 55.241.612 57.229.838

 410.843.857 146.585.066

instrumentos de capital

acções 

valor bruto

emitidos por residentes

valorizados ao justo valor 740.905 12.531.338

valorizados ao custo histórico 153.127 153.127

emitido por não residentes

valorizados ao justo valor 52.594.270 40.107.235

valorizados ao custo histórico 927.903 -

 54.416.205 52.791.700

imparidade (Nota 30) (11.755.144) (5.438.408)

 42.661.061 47.353.292

unidades de participação

valor bruto 22.329.670 21.761.702

outros instrumentos de capital

valor bruto 7.677.769 10.220.751

 72.668.500 79.335.745

   

 483.512.357 225.920.811

      2010  2009
  % de Custo de valor de imparidade Reserva de % de valor de 
  participação aquisição Balanço (nota 30) Justo valor participação Balanço

participações – Capital de risco

fundo de Capital de Risco grupo Cgd  6,46 21.349.747 22.329.670 - 979.923 6,46 21.761.702

SiCaR Novenergia ii  6,53 11.907.582 19.093.482 - 7.185.900 6,53 17.712.326

edp Renováveis, S.a.  0,32 20.655.145 12.230.340 (8.952.145) 527.340 0,25 14.612.268

pinewells, S.a.  20,00 900.000 740.905 - (159.095) 20,00 1.096.941

la Seda barcelona  0,13 1.795 60 (1.735) - 0,76 100

fomentinvest, SgpS, S.a.  - - - - - 15,38 5.138.081

martifer, SgpS, S.a.  - - - - - 0,78 2.595.508

outros inferiores a 100.000 euros   1 1 - - - -

   54.814.270 54.394.458 (8.953.880) 8.534.068  62.916.926

 (continuação do quadro na página seguinte)
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Nos exercícios de 2010 e 2009, o movimento nesta rubrica foi o seguinte:

      2010  2009
  % de Custo de Valor de Imparidade Reserva de % de Valor de 
(continuação do quadro da página anterior)  participação aquisição Balanço (Nota 30) Justo Valor participação Balanço

Outras participações

SEIF – South Europe Infrastructure  8,33 4.243.721 5.442.832 - 1.199.111 8,33 4.052.818

Equity Finance

Corporación Interamericana para  9,26 3.849.023 5.000.314 (1.873.361) 3.024.652 9,26 1.992.123

el Financiamiento de Infraestructura

MTS Portugal, SGMR, S.A.  4,67 153.127 153.127 - - 4,67 153.127

Outros   927.903 - (927.903) -  -

   9.173.774 10.596.273 (2.801.264) 4.223.763  6.198.068

   63.988.044 64.990.731 (11.755.144) 12.757.830  69.114.994

   Variação na  
 Saldo em Entradas / reserva de Imparidade Diferenças Saldo em 
 31-12-08 (Saídas) justo valor (Nota 30) de câmbio 31-12-09

Participações – Capital de risco 

Fundo de Capital de Risco Grupo CGD 104.306 21.249.988 407.408 - - 21.761.702

SICAR NovEnergia II 16.354.554 - 1.357.772 - - 17.712.326

EDP Renováveis, S.A. 11.026.422 (259.213) 3.845.059 - - 14.612.268

Pinewells, S.A. 300.000 600.000 196.941 - - 1.096.941

La Seda Barcelona 15.403.770 (51.978.652) 36.574.981 - - 100

Fomentinvest, SGPS, S.A. 4.752.000 - 386.081 - - 5.138.081

Martifer, SGPS, S.A. 2.629.700 - - (34.192) - 2.595.508

A. Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A. 14.000.000 (14.000.000) - - - -

Helios I Hyperion Energy Investments, S.L. 791.818 (791.818) - - - -

Helios II Hyperion Energy Investments, S.L. 791.818 (791.818) - - - -

Eurofrozen – Indústria e Companhia de Produtos 773.116 (1.537.026) 763.910 - - -

Alimentares, S.A.

MARL Energia – Central Fotovoltaica, Lda. 516.656 (516.656) - - - -

Outros inferiores a 100.000 euros 159.986 (255.766) 95.780 - - -

 67.604.147 (48.280.961) 43.627.932 (34.192) - 62.916.926

Outras participações

SEIF – South Europe Infrastructure Equity Finance 3.063.722 625.000 364.096 - - 4.052.818

Corporación Interamericana para 2.062.119 - - - (69.996) 1.992.123

el Financiamiento de Infraestructura

MTS Portugal, SGMR, S.A. 153.127 - - - - 153.127

ENACOL – Empresa Nacional de Combustíveis, S.A. 3.718.940 (3.718.940) - - - -

Outros - - - - - -

 8.997.907 (3.093.940) 364.096 - (69.996) 6.198.068

 76.602.055 (51.374.901) 43.992.028 (34.192) (69.996) 69.114.994

 (continuação do quadro na página seguinte)
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Os “Outros instrumentos de capital” correspondem a acções preferenciais sem direito a voto emitidas pela Caixa 

Geral Finance Limited, que dão direito a um dividendo preferencial trimestral, decidido pela Sociedade, equiva-

lente a uma remuneração anual correspondente à Euribor acrescida de um spread. A Caixa Geral Finance pode 

proceder ao reembolso das acções preferenciais a partir de dez anos após a sua emissão (Junho de 2014 e Setem-

bro de 2015), e caso não o faça o spread aplicável aumenta 1%.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as menos-valias potenciais relativas a títulos classificados na rubrica “Ins-

trumentos de dívida” e “Outros instrumentos de capital” registadas na reserva de justo valor, ascendiam a 

40.825.516 euros e 7.250.328 euros, respectivamente, das quais 27.137.908 euros e 2.985 euros, respectiva-

mente, relativas a Obrigações de dívida pública.

A participação na Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura foi adquirida em 2001 

por 4.000.000 de dólares Norte – Americanos. Em Agosto de 2008, o Banco adquiriu 1.000.000 de acções pelo 

montante total de 1.170.000 dólares Norte – Americanos. A exposição a risco cambial encontra-se coberta atra-

vés de tomada de fundos denominados em dólares Norte – Americanos, pelo que a variação no justo valor em 

2010 e 2009 resultante da componente cambial foi reflectida em resultados.

   Variação na  
 Saldo em Entradas / reserva de Imparidade Diferenças Saldo em 
(continuação do quadro da página anterior) 31-12-09 (Saídas) justo valor (Nota 30) de câmbio 31-12-10

Participações – Capital de risco  

Fundo de Capital de Risco Grupo CGD 21.761.702 - 567.968 - - 22.329.670

SICAR NovEnergia II 17.712.326 - 1.381.156 - - 19.093.482

EDP Renováveis, S.A. 14.612.268 3.373.062 3.197.155 (8.952.145) - 12.230.340

Pinewells, S.A. 1.096.941 - (356.036) - - 740.905

La Seda Barcelona 100 - 1.695 (1.735) - 60

Fomentinvest, SGPS, S.A. 5.138.081 (3.576.923) (1.561.158) - - -

Martifer, SGPS, S.A. 2.595.508 (2.595.508) - - - -

A. Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A. - - - - - -

Helios I Hyperion Energy Investments, S.L. - - - - - -

Helios II Hyperion Energy Investments, S.L. - - - - - -

Eurofrozen – Indústria e Companhia de Produtos - - - - - -

Alimentares, S.A.

MARL Energia – Central Fotovoltaica, Lda. - - - - - -

Outros inferiores a 100.000 euros - 1 - - - 1

 62.916.926 (2.799.368) 3.230.780 (8.953.880) - 54.394.458

Outras participações

SEIF – South Europe Infrastructure Equity Finance 4.052.818 555.000 835.014 - - 5.442.832

Corporación Interamericana para 1.992.123 - 2.852.542 - 155.649 5.000.314

el Financiamiento de Infraestructura

MTS Portugal, SGMR, S.A. 153.127 - - - - 153.127

ENACOL – Empresa Nacional de Combustíveis, S.A. - - - - - -

Outros - 927.903 - (927.903) - -

 6.198.068 1.482.903 3.687.557 (927.903) 155.649 10.596.273

 69.114.994 (1.316.465) 6.918.337 (9.881.783) 155.649 64.990.731
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Os principais instrumentos de capital registados como “Activos financeiros disponíveis para venda” tiveram os 

seguintes movimentos em 2010 e 2009:

Fundo de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital

Em Abril de 2009 a Sociedade participou no aumento de capital do Fundo de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa 

Capital, tendo subscrito 418 unidades de participação ao preço unitário de 50.837 euros, totalizando 21.249.987 

euros. Até 31 de Dezembro de 2009 a Sociedade realizou 16.000.000 euros, tendo o montante remanescente, 

5.249.988 euros, sido realizado em Fevereiro de 2010 (Nota 20).

EDP Renováveis, S.A.

Durante os exercícios de 2009 e 2010 o Grupo efectuou operações de compra e venda de acções da EDP 

Renováveis, S.A.. Estas operações geraram uma mais-valia realizada de 94.668 euros em 2010 e uma menos-valia 

realizada de 136.571 euros em 2009 (Nota 26).

No exercício de 2010, o Grupo registou uma imparidade de 8.952.145 euros para a participação na EDP Renováveis. 

 

Pinewells, S.A.

Em Julho de 2009, o Fundo participou no aumento do capital social da Pinewells, S.A., tendo reforçado a sua 

participação em 600.000 euros, dos quais 200.000 euros em numerário e 400.000 euros por incorporação de 

suprimentos. Em resultado desta operação, o Fundo passou a deter 180.000 acções, tendo mantido inalterada a 

sua percentagem de participação na Sociedade.

La Seda Barcelona

Em Janeiro de 2009 a Caixa Desenvolvimento alienou a participação detida na La Seda Barcelona à Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. pelo montante de 45.304.211 euros. Esta operação gerou uma menos-valia de 6.674.441 euros 

(Nota 26), que se encontrava totalmente provisionada em 31 de Dezembro de 2008.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a participação na La Seda de Barcelona, S.A. (La Seda) encontra-se admitida 

à negociação na Bolsa de Valores de Madrid. No entanto, de 4 de Junho de 2009 a 5 de Julho de 2010 a tran-

sacção das acções da La Seda esteve suspensa, dado estar a decorrer um plano de reestruturação da empresa.  

   

Fomentinvest, SGPS, S.A.

Em Fevereiro de 2010, no âmbito de uma operação de reestruturação das participações detidas pela área de ca-

pital de risco do Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Grupo alienou a sua participação na Fomentinvest ao Fundo 

de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital (FCR CGD) pelo valor de balanço em 31 de Dezembro de 2009 

tendo registado uma mais-valia de 1.561.158 euros (Nota 26).

  

Martifer, SGPS, S.A.

Em Maio e Junho de 2010 o Fundo alienou a totalidade da participação na Martifer, SGPS, S.A.. A venda foi 
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efectuada em bolsa em várias datas pelo valor total de 1.417.722 euros, originando uma menos-valia realizada 

de 1.177.787 euros (Nota 26).

A. Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A.

Em Abril de 2009, a Caixa Desenvolvimento e a Caixa Capital venderam as suas participações na A. Silva & Silva 

Imobiliário e Serviços, S.A. ao FCR Grupo CGD – Caixa Capital pelo valor de balanço de 14.000.000 euros.

 

Helios I / II Hyperion Energy Investments, S.L.

Em Abril de 2008, foram adquiridas 153 acções da Hyperion Energy Investments, S.L., correspondentes  a 5% do 

capital social, pelo montante de 1.583.636 euros.

No primeiro semestre de 2009, o Fundo reforçou a sua participação na Helios I Hyperion Energy Investments, 

S.L. e na Helios II Hyperion Energy Investments, S.L. com um investimento que ascendeu a 55.000 euros em cada 

participação. Em Dezembro de 2009, o Fundo alienou as duas participações pelo valor total de 1.872.052 euros, 

originando uma mais-valia de 178.416 euros (Nota 26).

 

 

Eurofrozen – Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, S.A. (Eurofrozen)

Em Agosto de 2008, a Caixa Desenvolvimento e a Caixa Capital adquiriram 1.563  e 156 acções da Eurofrozen, 

pelo valor unitário de 20,335 euros. A operação totalizou 34.956 euros. 

Em Abril de 2009, no âmbito de uma operação de reestruturação das participações detidas pela área de capital 

de risco do Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Grupo alienou a sua participação na Eurofrozen ao Fundo de Ca-

pital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital (FCR CGD) pelo valor de balanço em 31 de Dezembro de 2008 tendo 

registado uma menos-valia de 763.909 euros (Nota 26). Adicionalmente, foram alienadas prestações acessórias 

no montante de 220.000 euros.

 

MARL Energia – Central Fotovoltaica, Lda. (MARL Energia)

Em Janeiro de 2008, a Caixa Capital adquiriu 23.750 acções representativas de 47,5% do capital da MARL Ener-

gia, pelo montante de 775.000 euros. Na mesma data, alienou 7.917 acções, pelo seu valor de compra (258.344 

euros) à FomentInvest, SGPS, S.A.. Na sequência destas operações, em 31 de Dezembro de 2008 a participação 

da Caixa Capital representa 31,67% do capital da MARL Energia.

Em Abril de 2009, no âmbito da operação de reestruturação das carteiras de participações das empresas de 

capital de risco do Grupo CGD acima referida, a Caixa Capital alienou a participação na MARL Energia ao FCR 

Grupo CGD pelo valor de balanço em 31 de Dezembro de 2008. Esta operação não gerou qualquer resultado 

para o Banco.

Sobreovento – Energias Alternativas, Lda.

Em Março de 2009, foi celebrado um contrato de cessão de quotas com a Ventosga – Produção de Energia, SGPS, 
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S.A., através do qual o Fundo alienou a totalidade da sua participação na Sobreovento – Energias Alternativas, 

Lda. por 2.010.000 euros, originando uma mais-valia de 2.009.005 euros (Nota 26). Esta operação englobou 

também o reembolso dos suprimentos no montante de 1.990.000 euros.

Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.

No exercício de 2009, foi lançada pela Cerutil, S.A. uma oferta pública geral de aquisição sobre a totalidade das 

acções da Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., (“Vista Alegre”), oferecendo como contrapartida 0,092 euros por 

cada acção não admitida e 0,072 euros por cada acção resultante da fusão. No âmbito desta operação, a Caixa 

Desenvolvimento alienou 7.106.960 acções da Vista Alegre, pelo montante de 523.037 euros tendo registado 

uma mais-valia de montante idêntico (Nota 26), visto que tinha sido registada imparidade pela totalidade da 

participação.

 

South Europe Infrastructure Equity Finance

Em 2010 e 2009, o Banco participou nos aumentos de capital do South Europe Infrastructure Equity Finance 

(SEIEF), tendo realizado investimentos de 555.000 euros e 625.000 euros, respectivamente. O Banco tem um 

compromisso total assumido de efectuar entradas de capital até ao montante de 10.000.000 euros mediante 

solicitação do fundo, sempre que este efectue uma nova operação.

Reclassificação de títulos

Com referência a 1 de Julho de 2008, o Banco efectuou uma reclassificação de títulos da categoria de Activos 

financeiros detidos para negociação para a categoria de Activos financeiros disponíveis para venda, ao abrigo da 

alteração à Norma IAS 39 aprovada em 13 de Outubro de 2008. Devido à turbulência dos mercados financeiros 

que se verificou no exercício de 2008, o Banco deixou de ter a expectativa de alienar estes títulos no curto prazo, 

facto que motivou esta transferência entre categorias.

O impacto da reclassificação desses títulos em resultados e na reserva de justo valor, é descrito como segue:

Os valores apresentados não reflectem o efeito fiscal.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica inclui títulos de dívida dados em garantia cujo valor nominal 

ascendia a 351.180.000 euros e 25.700.000 euros, respectivamente (Nota 19). 

 Valor Valor
 31-12-10 31-12-09

Justo valor 7.424.229 12.922.417

Juro corrido 3.471 92.090

Valor de balanço 7.427.700 13.014.507

Reserva de justo valor (4.093.805) (2.161.051)

Mais / (menos) Valia reflectida em resultados do exercício 329.758 1.598.457

Impacto no resultado do exercício caso não tivesse ocorrido a reclassificação (1.602.996) (1.114.943)
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10. iNStRumeNtoS fiNaNCeiRoS deRivadoS

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, estas operações encontram-se valorizadas de acordo com os critérios 

descritos na Nota 2.6. c). Nessas datas, o montante nocional e o valor contabilístico apresentavam a seguinte 

desagregação:

       2010
 Montante nocional valor contabilístico
  derivados  activos Passivos derivados   
 derivados de de  detidos para detidos para de  
 negociação cobertura Total negociação negociação cobertura Total
    (nota 8)

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps

taxa de juro 10.609.327.929 15.815.750 10.625.143.679 370.958.733 (360.533.298) (348.930) 10.076.505

caps & floors 2.703.102.260 - 2.703.102.260 37.246.105 (37.205.261) - 40.844

opções

Sobre taxa de juro 600.000.500 - 600.000.500 19.068.510 (19.079.533) - (11.023)

Sobre moeda 18.205.928 - 18.205.928 53.981 (51.458) - 2.523

 13.930.636.618 15.815.750 13.946.452.368 427.327.329 (416.869.550) (348.930) 10.108.849

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro 9.870.977 - 9.870.977 - - - -

Cotações 3.618.000 - 3.618.000 - - - -

 13.944.125.595 15.815.750 13.959.941.345 427.327.329 (416.869.550) (348.930) 10.108.849

       2009
 Montante nocional valor contabilístico
  derivados  activos Passivos derivados   
 derivados de de  detidos para detidos para de  
 negociação cobertura Total negociação negociação cobertura Total
    (nota 8)

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps     

taxa de juro 9.141.911.242 16.661.158 9.158.572.400 259.588.520 (248.158.494) (766.415) 10.663.611

Cotações (equity swaps) 59.892.105 - 59.892.105 17.207.758 - - 17.207.758

forwards sobre mercadorias 9.583.784 - 9.583.784 - - - -

caps & floors 2.624.518.740 - 2.624.518.740 39.193.592 (39.132.727) - 60.866

opções

Sobre taxa de juro 600.000.500 - 600.000.500 11.378.513 (11.386.664) - (8.151)

Sobre moeda 39.666.496 - 39.666.496 1.083.613 (1.083.613) - -

Sobre mercadorias 4.138.276 - 4.138.276 510.664 (510.664) - -

 12.479.711.143 16.661.158 12.496.372.301 328.962.661 (300.272.162) (766.415) 27.924.084

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro 114.685.187 - 114.685.187 - - - -

Cotações 1.750.000 - 1.750.000 - - - -

 12.596.146.330 16.661.158 12.612.807.488 328.962.661 (300.272.162) (766.415) 27.924.084
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em 31 de dezembro de 2009, os saldos da rubrica “Swaps – cotações” correspondem a um equity Swap para 

cobertura do risco de variações de valor de acções registadas na carteira de negociação que se venceu em 2010. 

este contrato previa ainda a existência de um colateral sob a forma de um depósito que a contraparte devia 

manter junto do banco que se encontrava registado na rubrica “Credores e outros recursos – ajustamentos de 

cotações” (Nota 20).

 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o valor contabilístico dos activos classificados como elemento coberto 

ascende a 12.460.591 euros e 13.409.321 euros respectivamente, incluindo 1.491.606 euros e 1.578.920 euros 

(Nota 11), respectivamente, relativos a correcções de valor.

adicionalmente, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o valor contabilístico dos passivos classificados como 

elemento coberto ascende a 6.328.521 euros e 6.051.308 euros respectivamente, incluindo 331.207 euros e 

271.060 euros (Nota 18), respectivamente, relativos a correcções de valor.

a distribuição das operações com instrumentos financeiros derivados em 31 de dezembro de 2010 e 2009 por 

prazos residuais apresenta o seguinte detalhe (por montante nocional):

      2010
  > 3 meses > 6 meses > 1 ano 
 <= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos  Total

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps

taxa de juro 

Negocição 150.015.131 49.651.922 992.298.873 3.842.407.285 5.574.954.718 10.609.327.929

Cobertura - - - 5.000.000 10.815.750 15.815.750

 150.015.131 49.651.922 992.298.873 3.847.407.285 5.585.770.468 10.625.143.679

caps & floors

Negociação - 114.300.000 608.551.286 925.714.080 1.054.536.894 2.703.102.260

opções

Sobre taxa de juro - - - - 600.000.500 600.000.500

Sobre moeda 18.205.929 - - - - 18.205.929

 168.221.060 163.951.922 1.600.850.159 4.773.121.365 7.240.307.862 13.946.452.368

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro

Negocição - 9.870.977 - - - 9.870.977

Cotações - 3.618.000 - - - 3.618.000

 168.221.060 177.440.899 1.600.850.159 4.773.121.365 7.240.307.862 13.959.941.345
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a distribuição das operações com instrumentos financeiros derivados em 31 de dezembro de 2010 e 2009 por 

tipo de contraparte apresenta o seguinte detalhe:

      2009
  > 3 meses > 6 meses > 1 ano 
 <= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos  Total

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps

taxa de juro

Negocição 150.000.000 96.468.870 320.162.472 4.607.350.293 3.967.929.607 9.141.911.242

Cobertura - - - 5.000.000 11.661.158 16.661.158

 150.000.000 96.468.870 320.162.472 4.612.350.293 3.979.590.765 9.158.572.400

Cotações (equity swaps)

Negocição - 59.892.105 - - - 59.892.105

 150.000.000 156.360.975 320.162.472 4.612.350.293 3.979.590.765 9.218.464.505

forward mercadorias

Negociação - - 9.583.784 - - 9.583.784

caps & floors

Negociação 60.000.000 - 52.506.000 1.426.883.762 1.085.128.978 2.624.518.740

opções

Sobre taxa de juro - - - - 600.000.500 600.000.500

Sobre moeda 6.598.460 7.825.952 22.003.975 3.238.109 - 39.666.496

Sobre mercadorias 4.138.276 - - - - 4.138.276

 220.736.736 164.186.927 404.256.231 6.042.472.164 5.664.720.243 12.496.372.301

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro

Negocição 114.685.187 - - - - 114.685.187

Cotações 1.750.000 - - - - 1.750.000

 337.171.923 164.186.927 404.256.231 6.042.472.164 5.664.720.243 12.612.807.488

  2010  2009
 valor valor valor valor
 nocional contabilístico nocional contabilístico

Contratos sobre taxa de juro

Swaps de taxa de juro

instituições financeiras 5.426.720.004 (319.733.434) 4.724.322.177 (187.527.935)

Clientes 5.198.423.675 329.809.938 4.434.250.223 198.191.546

 10.625.143.679 10.076.504 9.158.572.400 10.663.611

Swaps de Cotações (equity swaps)

Clientes - - 59.892.105 17.207.758

 - - 59.892.105 17.207.758

forwards de mercadorias

instituições financeiras - - 4.791.892 -

Clientes - - 4.791.892 -

 - - 9.583.784 -

 (continuação do quadro na página seguinte)
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  2010  2009
 valor valor valor valor
(continuação do quadro da página anterior) nocional contabilístico nocional contabilístico

caps & floors

instituições financeiras 1.351.551.130 (25.977.495) 1.312.259.370 (25.350.892)

Clientes 1.351.551.130 26.018.339 1.312.259.370 25.411.758

 2.703.102.260 40.844 2.624.518.740 60.866

opções sobre taxa de juro

instituições financeiras 300.000.000 (19.079.533) 300.000.000 (11.386.664)

administrações Centrais 300.000.000 19.068.510 300.000.000 11.378.513

Clientes 500 - 500 -

 600.000.500 (11.023) 600.000.500 (8.151)

opções sobre moeda

instituições financeiras 9.102.964 44.388 19.833.248 896.768

Clientes 9.102.964 (41.864) 19.833.248 (896.768)

 18.205.928 2.524 39.666.496 -

opções sobre mercadorias

instituições financeiras - - 2.069.138 (134.631)

Clientes - - 2.069.138 134.631

 - - 4.138.276 -

futuros

em bolsa 13.488.977 - 116.435.187 -

 13.959.941.345 10.108.849 12.612.807.488 27.924.084

 2010 2009

Crédito interno 

empréstimos 417.661.099 413.786.428

Créditos em conta corrente - 26.298.920

descobertos em depósitos à ordem 6.002.978 5.678.613

outros créditos 9.901.847 10.470.240

Crédito interno titulado

papel comercial 11.350.000 45.800.000

Crédito ao exterior

empréstimos 376.082.487 408.927.704

Créditos em conta corrente 2.835.682 3.244.880

descobertos em depósitos à ordem 1 -

outros créditos 48.300 105.990

Correcções de valor de activos que sejam objecto de operações de cobertura (Nota 10) 1.491.606 1.578.920

 825.374.000 915.891.695

 (continuação do quadro na página seguinte)
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(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

Juros a receber 2.563.840 2.932.062

Receitas com rendimento diferido

Comissões associadas ao custo amortizado (3.334.398) (4.071.982)

Juros (8.702) (9.378)

 824.594.740 914.742.397

Crédito e juros vencidos 9.068.087 1.826.980

 833.662.827 916.569.377
 

imparidade (Nota 30) (45.750.454)  (37.938.559)

 

 787.912.373 878.630.818

 2010 2009

até três meses 12.198.917 65.801.569

de três meses a um ano 12.792.890 2.551

de um a cinco anos 241.250.807 229.669.110

mais de cinco anos 550.292.725 585.184.042

descobertos e créditos em conta corrente 8.838.661 35.234.423

   

 825.374.000 915.891.695

 2010 2009

análise específica 39.996.004 24.709.087

análise colectiva 5.754.450 13.229.472

   

 45.750.454 37.938.559

o movimento na imparidade durante os exercícios de 2010 e 2009 é apresentado na Nota 30.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica apresenta a seguinte composição, de acordo com os prazos 

residuais até ao vencimento:

a imparidade registada em 31 de dezembro de 2010 e 2009 foi determinada da seguinte forma:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o valor nominal total dos créditos com imparidade específica ascende a 

113.382.404 euros e 56.677.002 euros, respectivamente, incluindo os montantes registados em crédito vencido.
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a distribuição sectorial dos créditos sobre clientes (valor nominal), excluindo 

créditos vencidos, é a seguinte:

12. outRoS aCtivoS taNgíveiS 

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

  2010  2009
sector de actividade valor % valor %

indústrias transformadoras

produção e distribuição de electricidade, de água e gás 135.765.101 16,4 136.503.901 14,9

indústrias alimentares, de bebidas e do tabaco 11.199.835 1,4 15.014.835 1,6

indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 5.617.275 0,7 8.512.486 0,9

indústria têxtil 7.619.182 0,9 9.607.544 1,0

fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 9.881.345 1,2 6.070.629 0,7

fabricação de material de transporte - - 4.411.704 0,5

indústria da pasta de papel, cartão e artigos de edição e impressão 631.574 0,1 789.468 0,1

fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 791.294 0,1 890.489 0,1

indústrias transformadoras 1.279.848 0,2 1.588.217 0,2

fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 343.083 0,0 787.294 0,1

actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados a empresas

actividades imobiliárias 59.433.875 7,2 55.379.659 6,0

outras actividades 138.192.391 16,7 183.826.975 20,1

transportes, armazenagem e comunicações 241.036.829 29,2 275.685.222 30,1

Construção 100.070.640 12,1 100.821.357 11,0

Comércio por grosso / retalho 20.510.887 2,5 27.478.122 3,0

Saúde e segurança social 17.627.511 2,1 22.585.671 2,5

actividades financeiras 15.667.970 1,9 6.000.000 0,7

alojamento e restauração 5.036.398 0,6 5.007.454 0,5

outras actividades e serviços colectivos, sociais e pessoais 42.068.560 5,1 42.623.661 4,7

Crédito a particulares 12.600.402 1,5 12.307.007 1,3

 825.374.000 100 915.891.695 100

      2010
 saldo em 31-12-09    valor
 valor amortizações  amortizações abates líquido em
 bruto acumuladas aquisições do exercício (líquido) 31-12-10

imóveis

de serviço próprio 16.200.020 (3.656.331) - (479.428) - 12.064.261

outros imóveis 77.843 (77.843) - - - -

equipamento

equipamento informático 1.775.535 (1.623.691) 223.232 (213.721) (697) 160.658

instalações interiores 1.811.695 (1.754.948) - (14.087) - 42.659

mobiliário e material 1.543.740 (1.127.623) 1.114 (76.928) - 340.304

máquinas e ferramentas 573.069 (477.571) - (26.027) - 69.471

material de transporte 148.836 (77.124) - (30.565) - 41.147

outro equipamento 1.214 (412) - - - 802

equipamento de segurança 240.087 (240.087) - - - -

imobilizado em locação financeira

material de transporte 351.750 (281.400) - - (70.350) -

equipamento informático - - 17.262 (5.754) - 11.508

 22.723.790 (9.317.030) 241.608 (846.510) (71.047) 12.730.810
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em 31 de dezembro de 2008, os activos tangíveis em curso correspondem a despesas incorridas na realização de 

obras no edifício do Caixa – banco de investimento, que foram concluídas no exercício de 2009. 

13. aCtivoS iNtaNgíveiS 

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

       2009
 saldo em 31-12-08     valor
 valor amortizações  Transferências amortizações abates líquido em
 bruto acumuladas aquisições (líquido) do exercício (líquido) 31-12-09

imóveis

de serviço próprio 13.093.384 (3.176.903)  460.636 2.646.002 (479.428) - 12.543.691

outros imóveis 77.843 (77.843) - - - - -

equipamento

equipamento informático 1.698.023 (1.461.582) 77.513 - (162.109) - 151.845

instalações interiores 1.822.356 (1.745.074) - - (18.403) (2.133) 56.746

mobiliário e material 1.316.217 (1.049.345) 242.512 - (93.167) (98) 416.119

máquinas e ferramentas 546.159 (450.487) 26.912 - (27.084) - 95.499

material de transporte 143.375 (96.755) 55.658 5.000 (35.565) - 71.712

outro equipamento 1.367 (565) - - - - 802

equipamento de segurança 240.087 (240.087) - - - - -

activos tangíveis em curso 2.646.002 - - (2.646.002) - - -

imobilizado em locação financeira

material de transporte 737.434 (496.151) - (5.000) (93.800) (72.138) 70.345

 22.322.247 (8.794.792) 863.230 - (909.557) (74.368) 13.406.759

     2010
  saldo em 31-12-09    
     valor
 valor amortizações  amortizações líquido em
 bruto acumuladas aquisições do exercício 31-12-10

Sistemas de tratamento automático de dados 4.171.052 (3.979.309) 62.123 (171.602) 82.265

activos intangíveis em curso 258.193 - 179.199 - 437.392

 4.429.245 (3.979.309) 241.322 (171.602) 519.656

       2009
 saldo em 31-12-08
       valor
 valor amortizações    amortizações líquido em
 bruto acumuladas aquisições Transferências Regularizações do exercício 31-12-09

Sistemas de tratamento automático 4.046.928 (3.732.651) 87.546 36.578 - (246.658) 191.744

de dados

activos intangíveis em curso 68.081 - 258.193 (36.578) (31.503) - 258.193

 4.115.009 (3.732.651) 345.739 - (31.503)  (246.658) 449.936
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os activos intangíveis em curso correspondem a despesas incorridas na 

aquisição e desenvolvimento de software que não está ainda a ser utilizado nestas datas. 

14. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS

O movimento ocorrido no valor de balanço da participação no Grupo Pestana Pousadas Investimentos Turísticos, S.A. 

(Grupo Pestana Pousadas) no exercício de 2009 e o respectivo impacto nas demonstrações financeiras consolida-

das pode ser demonstrado da seguinte forma:

Em 31 de Dezembro de 2008, a rubrica “Investimentos em associadas” era constituída por um investimento 

no Grupo Pestana Pousadas Investimentos Turísticos, S.A. (Grupo Pestana Pousadas) correspondente a 25% do 

capital social.

No âmbito do contrato parassocial relativo ao investimento no Grupo Pestana Pousadas, o Grupo Caixa – Banco 

de Investimento detinha uma opção de venda sobre a participação. A opção poderia ser exercida a partir de Maio 

de 2009 pelo maior dos seguintes preços:

custo de aquisição;

valor de avaliação apurado por uma entidade independente. Se a valorização implícita nessa avaliação exceder 

uma taxa de rendibilidade pré-definida, a parte excedente será repartida entre o Grupo Caixa – Banco de Investi-

mento e o Grupo Pestana de acordo com uma percentagem pré-definida.

Esta participação foi alienada em Abril de 2009 ao FCR Grupo CGD pelo montante de 5.907.797 euros tendo ori-

ginado uma mais-valia de 2.420.310 euros (Nota 27). Adicionalmente, foram alienadas as prestações acessórias 

e suprimentos concedidos pelo Grupo, pelos montantes de 3.287.500 euros e 712.500 euros, respectivamente. 

 Grupo Pestana

Saldo em 31 de Dezembro de 2008 3.487.487

Alienação da participação no Grupo Pestana (5.907.797)

Resultados em associadas 2.420.310

Saldo em 31 de Dezembro de 2009 -
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15. impoSto SobRe o ReNdimeNto

os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de dezembro de 2010 e 2009 eram 

os seguintes:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “imposto sobre o rendimento a recuperar” inclui 657.900 euros 

relativos a uma reclamação efectuada pelo banco referente ao iRC do exercício de 2000.

o movimento ocorrido nos impostos diferidos durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

 2010 2009

activos por impostos correntes

imposto sobre o rendimento a recuperar 9.597.046 657.900

passivos por impostos correntes

imposto sobre o rendimento a pagar (257.589)  (18.412.651)

   

 9.339.457  (17.754.751)

activos por impostos diferidos 29.036.888 19.394.538

passivos por impostos diferidos (2.700.360)  (1.112.807)

 

 26.336.528 18.281.731

      2010
 saldo em     variação       variação Taxa  saldo em
 31-12-09 Resultados Capital Próprio Resultados Capital Próprio 31-12-10

Comissões 8.071.279 385.143 - 638.775 - 9.095.197

valorização de activos financeiros disponíveis 445.031 - 7.330.747 - 643.531 8.419.308

para venda

imparidade e provisões não aceites fiscalmente 9.011.701 (2.748.808) - 833.540 - 7.096.433

benifícios fiscais – Capital de risco (Nota 2.11) 1.081.401 808.600 - - - 1.890.001

imparidade de activos financeiros disponíveis 230.231 18.479 - 22.926 - 271.636

para venda

diferimento de tributação de mais-valias na (395.559) 148.269 - - - (247.290)

alienação de participações financeiras (Nota 2.11)

Reavaliação de imobilizado não aceite fiscalmente (178.423) 6.079 - (16.412) - (188.756)

Reavaliação de instrumentos financeiros derivados 150.185 (150.185) - - - -

valorização de outros activos ao justo valor (10.863) 10.863 - - - -

através de resultados

Correcções de valor de activos objecto (123.250) 123.250 - - - -

de operações de cobertura

 18.281.731 (1.398.310) 7.330.747 1.478.829 643.531 26.336.528
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      2009
 saldo em variação em variação em saldo em
 31-12-08 resultados Capital Próprio 31-12-09

imparidade e provisões não aceites fiscalmente 1.283.399 7.728.302 - 9.011.701

Comissões  1.214.157 6.857.122 - 8.071.279

Reavaliação de instrumentos financeiros derivados 300.371 (150.186) - 150.185

Reavaliação de imobilizado não aceite fiscalmente (184.365) 5.942 - (178.423)

valorização de activos financeiros disponíveis para venda 958.236 - (513.205) 445.031

imparidade de activos financeiros disponíveis para venda 476.643 (246.412) - 230.231

valorização de outros activos ao justo valor através de resultados (21.726) 10.863 - (10.863)

Correcções de valor de activos objecto de operações de cobertura (246.499) 123.249 - (123.250)

diferimento de tributação de mais-valias na alienação (543.827) 148.268 - (395.559)

de participações financeiras (Nota 2.11)

benifícios fiscais – Capital de risco (Nota 2.11) 552.562 528.839 - 1.081.401

 3.788.948 15.005.985  (513.205) 18.281.731

 2010 2009

Com impacto no resultado do exercício

impostos correntes

do exercício 13.659.346 26.103.823

Correcções relativas a exercícios anteriores 31.853 (4.527) 

 13.691.199 26.099.296

impostos diferidos

Registo e reversão de diferenças temporárias (80.520) (15 005.986 )

Total de impostos em resultados 13.610.679 11.093.310

Resultado antes de impostos e interesses minoritários 53.271.806 56.831.345

Carga fiscal 25,55% 19,52%

Com impacto em reservas

impostos diferidos – Reserva de justo valor 7.974.278  513.205

impostos correntes – mais-valia em acções próprias (Nota 21) 3.913.114 -

impostos correntes 182.320 1.962.571

Total de impostos em reservas 12.069.712 2.475.776

Total de impostos em capitais próprios 25.680.391 13.569.086
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No exercício de 2010, os impostos correntes reflectidos em reservas no montante de 182.320 euros referem-se 

ao imposto associado à reavaliação dos títulos de dívida vendidos no exercício de 2010 classificados como activos 

financeiros disponíveis para venda, que foi relevada para efeitos de apuramento do resultado fiscal de exercícios 

anteriores. No exercício de 2009, os impostos correntes reflectidos em reservas no montante de 1.962.570 euros 

referem-se ao imposto associado à reavaliação do ano dos títulos de dívida classificados como activos financeiros 

disponíveis para venda, que se encontrava a ser relevada para efeitos de apuramento do resultado fiscal deste 

exercício. Os impostos diferidos registados na mesma rubrica referem-se à reavaliação do ano de partes de capi-

tal e de títulos de dívida igualmente classificados em activos financeiros disponíveis para venda, a qual só irá ser 

relevada fiscalmente no momento da venda desses activos.

A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de imposto verificada nos exercícios de 2010 e 2009 pode 

ser demonstrada como se segue:

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. Deste modo, as declarações fiscais do Banco e das suas 

subsidiárias relativas aos anos de 2007 a 2010 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão e a matéria colectável 

poderá ser objecto de eventuais correcções.

Na opinião do Conselho de Administração do Banco, não é previsível que ocorra qualquer correcção com um 

impacto significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2010. 

  2010  2009
 Taxa (%) Imposto Taxa (%) Imposto

Resultado antes de impostos e interesses minoritários  53.271.806  56.831.345

Imposto apurado com base na taxa nominal 26,50 14.117.029 26,50 15.060.307

Derrama estadual 2,41 1.281.795 

Imposto total  15.398.824

Prejuízo fiscal imputado por ACE (0,51) (272.561) (0,59) (333.453)

Impacto do regime de tributação da actividade da Sucursal (5,85) (3.118.987) (7,03) (3.994.219)

Financeira Exterior da Madeira (Nota 2.11)

Eliminação de dupla tributação económica (0,33) (177.827) (0,51) (290.802)

Benefícios fiscais (0,02) (9.182) (1,24) (706.070)

Valias em participações – regime de tributação da Caixa Capital (2,97) (1.582.304) (0,50) (283.000)

e Caixa Desenvolvimento

Alteração da taxa nominal de imposto (2,78) (1.478.829) - -

Resultados em associadas - - (1,13) (641.382)

Regime fiscal do FCR Energias Renováveis 2,72 1.449.122 (0,68) (386.891)

Mais-valias fiscais (0,95) (504.552) 0,02 11.656

Provisões e imparidade não relevantes para efeitos fiscais 7,13 3.800.172 3,96 2.249.357

Tributação autónoma 0,20 105.693 0,16 93.033

Juros não aceites fiscalmente - - 0,04 22.491

Outros 0,00 1.111 0,51 292.284

 25,55 13.610.679 19,52 11.093.310
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16. outRoS aCtivoS

esta rubrica tem a seguinte composição:

em abril de 2009, o grupo exerceu a opção de venda das acções da manuel inácio & filhos, S.a. prevista no 

acordo parassocial realizado com os seus accionistas. o valor a receber calculado segundo a metodologia prevista 

nesse acordo ascendeu a 11.629.371 euros. em resultado desta operação, a Sociedade (i) transferiu a menos-valia 

potencial de 1.875.000 euros que tinha sido registada na participação para imparidade de devedores e outras 

aplicações (Nota 30) e (ii) registou uma mais-valia face ao custo de aquisição de 7.878.971 euros na rubrica “Re-

sultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados” (Nota 26), a qual foi integralmente 

compensada por imparidade de montante idêntico registada para a conta a receber. em dezembro de 2010 

foi acordado com os accionistas promotores da manuel inácio & filhos o recebimento de 1.666.667 euros, a 

ocorrer em fevereiro de 2011, pela desistência do exercício da opção de venda. Na mesma data foi assinado um 

aditamento ao contrato de compra e venda de acções pelo qual a Sociedade vendeu a participação ao fundo de 

Recuperação. o grupo ajustou a imparidade registada face ao valor a receber em resultado destas operações.

 2010 2009

devedores e outras aplicações

valor a receber pela venda da manuel inácio & filhos, S.a.  11.629.371 11.629.371

valor a receber pela venda da barraqueiro

Capital  3.563.606 7.127.212

Juros a receber  54.899 83.194

outros suprimentos prestados (Nota 8) 621.804 621.804

devedores por operações sobre futuros 2.878.717 2.412.435

outros saldos devedores adquiridos no âmbito da liquidação do fCR pme (Nota 20) 2.460.889 2.357.806

aquisição de participações 22.721 -

outros devedores diversos 9.869.553 6.951.256

 31.101.560 31.183.078 

outros activos 48.846 48.846

   

Rendimentos a receber

outros rendimentos a receber 92.845 823.014

despesas com encargo diferido

Seguros 31.003 9.916

Rendas de locação operacional 3.812 3.812

outras despesas com encargo diferido 875.569 996.273

 910.384 1.010.001 

Contas de regularização activas

operações sobre valores mobiliários a regularizar 17.129.822 15.559.066

outras operações activas a regularizar 1.386.505 385.195

 18.516.327 15.944.261

Crédito e juros vencidos 4.980.338 5.972.841 

   

 55.650.300 54.982.041
   

imparidade (Nota 30) (17.165.477) (17.956.869) 

 38.484.823 37.025.172
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em maio de 2009, a Caixa Capital alienou a totalidade da sua participação na plataforma, SgpS, S.a., corres-

pondente a aproximadamente 9,7% do capital social, pelo montante de 3.176.726 euros. o ganho realizado no 

exercício ascendeu a 364.040 euros. o montante da venda foi registado numa conta de devedores tendo sido 

liquidados cerca de 500.000 euros ainda em 2009.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os montantes de 3.563.606 euros e 7.127.212 euros, respectivamente, 

referem-se ao valor a receber no âmbito da alienação em Junho de 2002 da participação que a Caixa desenvolvi-

mento detinha na barraqueiro, SgpS, S.a.. Com base no acordo inicial e aditamentos subsequentes no exercício 

de 2010 foram liquidados 3.563.606 euros, estando o pagamento do valor remanescente previsto para 30 de 

Junho de 2011. os valores em dívida são remunerados a uma taxa de juro de mercado, sendo os juros pagos na 

data de liquidação de cada prestação. Como garantia dos valores em dívida, a Caixa desenvolvimento dispõe de 

penhor sobre as acções vendidas. 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Suprimentos” corresponde a suprimentos concedidos à mWh – 

gestão de Recursos Naturais, S.a., remunerados a uma taxa indexada à euribor.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “outros devedores diversos” inclui 3.305.441 euros e 4.181.933 

euros, respectivamente, relativos a valores a receber de clientes por facturação de serviços prestados pelo banco.

em Julho de 2010 o banco subscreveu 50% do capital da Cgd – participações em instituições financeiras, ltda., 

pelo valor de 22.721 euros, sendo os remanescentes 50% do capital detidos pelo banco Caixa geral brasil. trata-

-se de um veículo constituído para aquisição de 70% do capital social da banif Corretora de valores e Câmbio, 

S.a. no montante de 129,5 milhões de reais (58,39 milhões de euros em 31 de dezembro de 2010), conforme 

previsto no acordo celebrado em 2 de Junho de 2010. a concretização desta operação aguarda autorização do 

banco Central do brasil.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “outras despesas com encargo diferido” inclui 542.104 euros e 

708.891 euros, respectivamente, relativamente aos valores entregues por conta da participação no agrupamento 

Complementar de empresas tRem ii – aluguer de material Circulante, aCe (tRem ii). 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “operações sobre valores mobiliários a regularizar” corresponde 

ao valor de operações de venda de títulos no final do exercício cuja liquidação financeira ocorreu no início do 

exercício subsequente.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “devedores por operações sobre futuros” corresponde à conta 

margem de futuros.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Crédito e juros vencidos” inclui crédito vencido proveniente da 

Caixa valores no montante de 3.551.441 euros, resultante de operações sobre títulos efectuadas em 1992 por 

um grupo de clientes. este crédito tem registada imparidade de igual montante.  

em Setembro de 1994, a Caixa valores moveu uma acção contra o grupo de clientes aos quais atribuiu a res-

ponsabilidade pela realização das referidas operações, ascendendo o montante reclamado a 6.003.180 euros, 
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acrescido de juros desde Junho de 1993. dado que o processo se encontra ainda em curso, o banco não tem 

registado qualquer activo relacionado com esta situação.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a “imparidade” apresenta o seguinte detalhe:

em 31 de dezembro de 2010 a imparidade para facturas vencidas e de cobrança duvidosa é reflectida na rubrica 

“imparidade para crédito” (Nota 11). 

17. ReCuRSoS de outRaS iNStituiçõeS de CRédito e baNCoS CeNtRaiS

esta rubrica tem a seguinte composição:

 2010 2009

devedores  

valor a receber pela venda da manuel inácio & filhos, S.a.  8.829.371 9.754.371

Caixa valores 3.551.441 3.551.441

Crédito e juros vencidos 1.397.195 1.311.963

facturas vencidas - 465.448

facturas de cobrança duvidosa - 299.047

outros 3.387.470 2.574.599 

   

 17.165.477 17.956.869 

 2010 2009

Recursos de bancos centrais

depósitos a prazo 330.000.000 - 

Recursos de instituições de crédito no país

Recursos a muito curto prazo  470.228.074 475.945.796

depósitos a prazo 327.390.000 597.145.000

depósitos à ordem 136.228 157.106

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

depósitos a prazo - 34.585.000

depósitos à ordem 405.571 1.292

 

 1.128.159.873 1.107.834.194

Juros a pagar 983.969 1.094.769 

 

 1.129.143.842 1.108.928.963
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os prazos residuais de vencimento dos recursos de outras instituições de crédito são os seguintes:

em 31 de dezembro de 2010 a rubrica “Recursos de bancos centrais” corresponde a depósitos a prazo junto do 

banco de portugal, no âmbito da tomada de fundos junto do banco Central europeu. estes depósitos são garanti-

dos com penhor de títulos cujo valor nominal ascende a 377.321.000 (Nota 19), vencem-se no primeiro trimestre 

de 2011 e são remunerados à taxa de juro anual de 1%. 

18. ReCuRSoS de ClieNteS e outRoS empRéStimoS

esta rubrica tem a seguinte composição:

os depósitos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 apresentam a seguinte composição, de acordo com o respec-

tivo prazo residual das operações:

 2010 2009

depósitos à ordem e descobertos 541.799 158.398

até três meses 1.101.818.074 1.006.275.796

de três meses a três anos 25.800.000 101.400.000

 1.128.159.873 1.107.834.194

 2010 2009

depósitos

à ordem 54.613.176 53.673.824

a prazo  47.868.716 83.499.915

 

 102.481.892 137.173.739

Correcções de valor de passivos que sejam objecto de operações de cobertura (Nota 10) 331.207 271.060

   

 102.813.099 137.444.799
   

Juros a pagar de depósitos 2.183.263 1.680.175

   

 104.996.362 139.124.974

 2010 2009

à vista 54.613.176 53.673.824

até três meses 34.292.700 39.968.300

de três meses a um ano 3.000.000 32.103.400

de um a cinco anos 5.000.000 5.000.000

mais de cinco anos 5.576.016 6.428.215

   

 102.481.892 137.173.739 
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19. pRoviSõeS e paSSivoS CoNtiNgeNteS

pRoviSõeS

o movimento nas “provisões para outros riscos” nos exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

as provisões para garantias prestadas e compromissos assumidos são calculadas com base na estimativa de 

perdas associadas às operações em aberto, de acordo com análise individual e parâmetros apurados ao nível do 

grupo Caixa geral de depósitos.

as provisões para outros riscos correspondem à melhor estimativa do grupo de eventuais montantes a despender 

na resolução de contingências legais, fiscais e outras. Reflecte ainda o efeito de eventuais desvalorizações em 

activos financeiros. No exercício de 2010, o grupo repôs 9.200.000 euros relativos a uma provisão constituída 

em 2009 para fazer face a contingências fiscais pelo facto de o banco considerar que não existe uma obrigação 

presente nem a possibilidade de dispêndio de recursos.

    2010
  dotações  
 saldo em líquidas em  saldo em
 31-12-09 resultados utilizações 31-12-10

para outros riscos e encargos

garantias e compromissos assumidos 520.587 60.869 - 581.456

outros riscos 13.609.267 (8.395.799) (2.583.290) 2.630.179

 14.129.854 (8.334.930) (2.583.290) 3.211.635

   2009
  dotações 
 saldo em líquidas em saldo em
 31-12-08 resultados 31-12-09

para outros riscos e encargos

garantias e compromissos assumidos 377.293 143.294 520.587

outros riscos 11.935.816 1.673.451 13.609.267

 12.313.109 1.816.745 14.129.854
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paSSivoS CoNtiNgeNteS e CompRomiSSoS

os passivos contingentes associados à actividade bancária encontram-se registados em rubricas extrapatrimoniais 

e apresentam o seguinte detalhe:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “activos dados em garantia” corresponde ao valor nominal de 

títulos de dívida dados em garantia pelo banco (Nota 8 e 9) relativamente às seguintes situações:

o fundo de garantia de depósitos (fgd) tem por objectivo garantir os depósitos dos clientes, de acordo com os 

limites estabelecidos no Regime geral das instituições de Crédito. para este efeito, são efectuadas contribuições 

anuais regulares. parte destas contribuições têm vindo a ser assumidas através de um compromisso irrevogável de 

realização das referidas contribuições no momento em que o fundo o solicite. estes montantes não são relevados 

em custos. o valor total dos compromissos assumidos desde 1996 ascende a 162.182 euros.

 2010 2009

passivos eventuais

garantias e avales prestados 55.471.419 68.226.250

activos dados em garantia   

activos financeiros disponíveis para venda (Nota 9) 351.180.000 25.700.000

activos financeiros ao justo valor através de resultados (Nota 8) 75.591.000 23.666.000

   

 482.242.419 117.592.250

Compromissos

linhas de crédito revogáveis 94.521.902 96.773.915

Subscrição de títulos 62.511.679 29.741.054 

Responsabilidade potencial para com o Sistema de indemnização aos investidores 1.722.312 2.052.436

Responsabilidades a prazo de contribuições para o fgd 162.182 162.182

outros - 83.135

   

 158.918.075 128.812.722

Responsabilidades por prestação de serviços

depósito e guarda de valores 7.794.428.153 7.314.299.425

valores administrados pela instituição 394.732.086 342.246.565

   

 8.189.160.239 7.656.545.990

 2010 2009

penhor de títulos no âmbito da “pool de activos do bCe” (Nota 17) 377.321.000 -

Sistema de processamento de grandes transacções (Spgt) 44.200.000 44.666.000

Caixa geral de depósitos, S.a. – euronext 2.500.000 2.500.000

Sistema de indemnização aos investidores (Sii) 2.500.000 1.950.000

fundo de garantia de depósito 250.000 250.000

   

 426.771.000 49.366.000
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o saldo da rubrica “valores administrados pela instituição” corresponde 

ao valor dos fundos de capital de risco geridos pela Caixa Capital, excluindo o capital ainda não realizado, com 

o seguinte detalhe:

20. outRoS paSSivoS

esta rubrica tem a seguinte composição:

  2010  2009
 valor do Resultado valor do Resultado
Fundo Fundo líquido Fundo líquido

fCR grupo Cgd – Caixa Capital 327.115.412    9.794.290 271.071.134      5.341.566

fCR energias Renováveis – Caixa Capital 31.075.206 (3.017.725) 34.092.931    4.544.061

fCR mezzanine 29.355.624 (371.187) 29.726.811 ( 273.189)

fCR empreender+ 7.185.844 (169.845) 7.355.689 (144.311)

 

 394.732.086  342.246.565

 2010 2009

Credores e outros recursos

Capital subscrito a realizar (Nota 9) 86.621 5.336.609

Sector público administrativo

Retenção de impostos na fonte 4.963.292 2.100.939

imposto sobre o valor acrescentado  689.183 257.857

Contribuições para a Segurança Social 234.618 237.863

Credores por operações sobre futuros e opções - 240.300

Juros e dividendos a pagar 203.886 183.397

Credores diversos

Custo de aquisição dos activos adquiridos no âmbito da liquidação do fCR pme 728.199 896.199

Credores por operações sobre valores mobiliários 695.417 748.108

fornecedores de bens de locação financeira 12.356 96.245

valores a liquidar – iRC - 884.172

outros fornecedores 594.944 681.213

outros 418.526 1.747.876

ajustamento de cotações – equity swap (Nota 10) - 8.817.254

 8.627.042 22.228.032

encargos a pagar

Juros a pagar  - 12

outros encargos a pagar

Remunerações adicionais 2.536.227 3.304.924

férias e subsídio de férias 1.692.290 1.693.960

fundo de pensões  432.954 384.975

outros  1.002.984 1.791.518

 5.664.454 7.175.389

   

Receitas com rendimento diferido

Comissões de agenciamento  1.057.182 996.222

Comissões por garantias prestadas e outros passivos eventuais 6.315 11.655

 1.063.497 1.007.877

 
 (continuação do quadro na página seguinte)
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Em 31 de Dezembro de 2008, o saldo da rubrica “Credores diversos – Valores a liquidar IRC” corresponde a um 

montante reembolsado no exercício de 2008 pela Direcção Geral de Impostos, no âmbito do processo judicial 

referente ao IRC do exercício de 1997. Este montante foi regularizado no exercício de 2010.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo da rubrica “Credores por operações sobre valores mobiliários”, 

refere-se às contas-correntes dos clientes da actividade de corretagem.  

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Operações sobre valores mobiliários a regularizar” corresponde 

ao valor de operações de compra de títulos no final do exercício cuja liquidação financeira ocorreu no início do 

exercício subsequente.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Comissões a pagar – sindicação de operações de crédito” cor-

responde a montantes cobrados a clientes no âmbito da montagem de operações de crédito sindicado em que o 

Grupo CGD toma a totalidade ou uma parte significativa do crédito com o objectivo de colocar posteriormente 

em outras instituições de crédito. Tal como descrito na Nota 2.14, o Banco regista nesta rubrica a parte da comis-

são recebida proporcional ao montante total de crédito que o Grupo tem como objectivo sindicar.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 o valor do conjunto de activos adquiridos no âmbito do processo de disso-

lução e liquidação do FCR PME, é descrito conforme detalhe abaixo:

O valor de aquisição dos activos será liquidado na medida em que vão sendo recebidos os activos corresponden-

tes. De acordo com os contratos celebrados, as diferenças entre os montantes de alienação das participações e 

dos saldos devedores face aos que venham a ser realizados pelo Grupo deverão ser pagas ou restituídas pelos 

participantes do Fundo. 

(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

Outras contas de regularização

Operações sobre valores mobiliários a regularizar 17.084.385 20.323.034

Operações passivas a regularizar  

Comissões a pagar – sindicação de operações de crédito 32.381.592 37.235.743

Outras 1.067.146 278.715 

 50.533.123 57.837.492

 

 65.888.116 88.248.790

 2010 2009

Outros activos (Nota 16)

Devedores 2.460.729 2.357.806

Valores recebidos ainda não transferidos 7.476 227.017

 

 2.468.205 2.584.823

Imparidade (1.740.006) (1.688.624)

 728.199 896.199
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21. Capital SubSCRito e aCçõeS pRópRiaS

o capital subscrito encontra-se representado por  81.250.000 acções de valor nominal de um euro cada.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a estrutura accionista é a seguinte:

No exercício de 2010 a Companhia de Seguros fidelidade – mundial, S.a. alienou a sua participação à gerbanca, 

SgpS, S.a..

em 31 de dezembro de 2009, o banco detinha 4.658.000 acções próprias com um custo de aquisição de 

5.999.453 euros.

em Junho de 2010 o banco alienou as acções próprias que detinha ao preço de 5 euros cada, num total de 

23.290.000 euros tendo apurado uma mais-valia contabilística de 13.377.432 euros líquida de imposto no mon-

tante de 3.913.114 euros (Nota 15), a qual foi reconhecida em resultados transitados. 

22. ReSeRvaS, ReSultadoS tRaNSitadoS e luCRo do exeRCíCio

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

  2010  2009
 n.º de  n.º de
 acções % acções %

gerbanca, SgpS, S.a. 81.015.236 99,7 68.348.445 84,1

Companhia de Seguros fidelidade – mundial, S.a. - - 8.007.635 9,9

acções próprias - - 4.658.000 5,7

outros 234.764 0,3 235.920 0,3

 

 81.250.000 100 81.250.000 100

 2010 2009

Reservas de justo valor

valias potenciais (28.067.685)  (1.410.835)

efeito fiscal  

impostos correntes 1.319.597 1.137.457 

impostos diferidos 8.419.308 445.850

   

 (18.328.780) 1.171.472

 (continuação do quadro na página seguinte)
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ReSeRva legal

de acordo com o disposto no decreto-lei nº 298/92 de 31 de dezembro, alterado pelo decreto-lei nº 201/2002 

de 26 de Setembro, o banco deverá constituir um fundo de reserva legal até à concorrência do seu capital social 

ou ao somatório das reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se superior, transferindo anualmente 

para esta reserva um montante não inferior a 10% dos lucros líquidos.  

esta reserva só poderá ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar o capital. o valor acima 

apresentado representa o total da reserva legal registada pelas entidades do grupo. em 31 de dezembro de 2010 

e 2009, a reserva legal registada pelo banco ascende a 40.783.849 euros e 36.586.946 euros, respectivamente.

ReSeRva de Reavaliação legal

No exercício de 1998 o banco procedeu à reavaliação do seu imobilizado, ao abrigo do decreto-lei nº 31/98, de 

11 de fevereiro. o acréscimo no valor líquido do imobilizado, no montante de 4.338.403 euros, foi registado na 

rubrica “Reservas de reavaliação”, das contas individuais.

as reservas de reavaliação só podem ser utilizadas para cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar o capital.

ReSeRvaS de JuSto valoR 

a reserva de justo valor reflecte as mais e menos-valias potenciais em activos financeiros disponíveis para venda, 

líquidas do correspondente efeito fiscal.

(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

outras reservas e resultados transitados

Reserva legal 42.198.539 38.001.636

Reserva livre 60.371.309 42.351.759

Reserva de reavaliação legal 4.338.403 4.338.403

Resultados transitados 61.692.880 48.515.598

   

 168.601.131 133.207.396

lucro do exercício 40.153.282 45.606.639

   

 190.425.632 178.985.507
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Na assembleia geral realizada em 19 de fevereiro de 2010, foi deliberada a distribuição de dividendos relativos 

ao exercício de 2009 no montante de 25.025.000 euros, dos quais 1.434.664 euros atribuídos a acções próprias.

luCRo do exeRCíCio

a determinação do resultado líquido consolidado nos exercícios de 2010 e 2009 pode ser demonstrada da se-

guinte forma:

de acordo com os princípios contabilísticos aplicáveis ao sector, a Caixa Capital e o fCR energias Renováveis 

reflectem no resultado do exercício a valorização de todas as suas participações. No caso de participações classifi-

cadas em “activos financeiros disponíveis para venda” nas contas consolidadas do grupo, essas valorizações são 

reflectidas na reserva de justo valor. 

23. iNteReSSeS miNoRitÁRioS

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica é integralmente composta pelos interesses minoritários cor-

respondentes a 9% das unidades de participação do fCR energias Renováveis. No exercício de 2010 e 2009, a 

parcela do lucro / (prejuízo) apurado pelo fCR energias Renováveis atribuível aos interesses minoritários ascendeu 

a (492.155) euros e 131.397 euros, respectivamente. 

 2010 2009

Resultado líquido individual do Banco (Contas estatutárias) 45.603.129 41.969.026

Contribuição para o resultado das filiais (contas estatutárias)

Caixa Capital 4.862.655 3.346.254

Caixa desenvolvimento 661.202 (1.721.821)

fCR energias Renováveis – Caixa Capital (2.746.130) 4.135.096

 2.777.727 5.759.529

anulação de dividendos pagos ao banco pela Caixa desenvolvimento (7.000.000) -

impacto da conversão das contas individuais para ifRS 

valorização de participadas pela Caixa Capital 991.495 (958.474)

valorização de participadas pelo fCR energias Renováveis

Caixa Capital (2.230.101) (2.806.525)

imparidade de crédito concedido 11.032 (473.441)

Resultados em empresas associadas (Nota 14)   - 2.420.310

Correcção das valias reconhecidas relativas a empresas associadas - (303.785)

Resultado líquido consolidado  40.153.282 45.606.639
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24. JuRoS e ReNdimeNtoS e JuRoS e eNCaRgoS SimilaReS

estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

Juros e rendimentos similares

Juros de aplicações em instituições de crédito no país 374.217 636.845

Juros de crédito interno 10.726.478 16.346.471

Juros de crédito ao exterior 9.330.670 12.326.706

Juros de activos financeiros detidos para negociação

títulos 9.688.399 9.362.748

instrumentos derivados – swaps 231.859.582 209.232.515

Contratos de garantia de taxa de juro 21.292 10.792

Juros de outros activos financeiros ao justo valor através de resultados

títulos 631.198 1.279.486

Juros de activos financeiros disponíveis para venda 9.282.190 3.979.593

Juros de derivados de cobertura 335.694 532.339

Juros de devedores e outras aplicações 

devedores 251.755 406.160

Suprimentos 22.231 375.940

Juros de disponibilidades 33.234 63.783

outros juros 30.356 6.536

 272.587.296 254.559.916

Comissões recebidas associadas ao custo amortizado 821.638 760.064

 

 273.408.934 255.319.980
   

Juros e encargos similares

Juros de depósitos

do sector público administrativo 131.687 472.479

de outros residentes 927.879 1.142.295 

de outros não residentes 166.242 4 

 1.225.808 1.614.778

Juros de recursos de bancos centrais 1.233.861 -

Juros de recursos de instituições de crédito no país 8.391.933 11.769.615

Juros de recursos de instituições de crédito no estrangeiro 251.212 321.373

Juros de passivos financeiros de negociação

Swaps 228.230.808 205.385.690

Juros de derivados de cobertura 745.797 876.095

outros juros e encargos similares 16.702 55.186

 238.870.313 218.407.959

 

 240.096.121 220.022.737
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25. ReNdimeNtoS e eNCaRgoS Com SeRviçoS e ComiSSõeS

estas rubricas têm a seguinte composição:

Nos exercícios de 2010 e 2009, a rubrica “Rendimentos de serviços e comissões – outras” inclui essencialmente 

comissões de assessoria financeira. a rubrica “encargos com serviços e comissões – por serviços bancários presta-

dos por terceiros” inclui 8.634.475 euros e 27.789.474 euros, respectivamente, relativos a comissões a repassar a 

outras instituições de crédito em sindicações futuras, de acordo com a política descrita na Nota 2.14. 

 2010 2009

Rendimentos de serviços e comissões

por serviços prestados

por montagem de operações 25.800.539 14.534.285

gestão de fundos de capital de risco (Caixa Capital) 5.806.566 4.330.446

por depósito e guarda de valores 976.608 897.183

outros 15.885.668 20.362.838

por operações realizadas por conta de terceiros 5.994.485 5.896.553

por garantias prestadas 777.247 488.672

por compromissos assumidos perante terceiros 135.927 125.265

outros 30.578.462 47.098.588

 

 85.955.502 93.733.830 

encargos com serviços e comissões

por serviços bancários prestados por terceiros 10.577.365 29.471.585

por operações realizadas por terceiros 1.600.952 1.641.596

Comissões por operações sobre instrumentos financeiros 50.549 76.447

por garantias recebidas 5.101 -

outros 9.291 10.609

   

 12.243.258 31.200.237
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26. RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Estas rubricas têm a seguinte composição:

No exercício de 2009, a rubrica “Resultados em outros activos financeiros ao justo valor através de resultados” 

inclui 7.878.971 euros relativos à alienação da participação na Manuel Inácio & Filhos, SGPS, S.A., tendo sido 

nesse exercício registada imparidade pelo mesmo montante para a correspondente conta a receber (Nota 16).

 2010 2009

Resultados cambiais

Reavaliação da posição cambial  259.434 442.006

Resultados em activos e passivos detidos para negociação  

Instrumentos de capital 16.774.887 13.053.942

Instrumentos de dívida (10.461.822) 9.076.399

Instrumentos derivados

Equity swaps (17.101.307) (8.717.473)

Futuros (9.152.905) (6.369.828)

Swaps de taxa de juro 141.252 2.753.380

Opções 26.898 (8.151)

Contratos de garantia de taxa de juro 12.243 183.467

Forwards cambiais - 18

Forwards sobre mercadorias - 15.663

Outros 21.989 5.251 

 (19.738.765) 9.992.668 

Resultados em outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  

Instrumentos de dívida (508.214) 70.617

Instrumentos de capital 8.998 8.243.918

 (499.216) 8.314.535 

   

Resultados em activos financeiros disponíveis para venda 

Instrumentos de dívida 2.398.651 3.898.693

Instrumentos de capital 465.712 (4.960.242)

 2.864.363 (1.061.549)

   

Resultados em operações de cobertura

Swaps de taxa de juro 171.965 56.708

   

Resultados em outras operações financeiras

Correcções de valor de activos e passivos que sejam objecto de cobertura (147.462) (89.779)

Outros (843) (111) 

 (148.305) (89.890)

 (17.090.524) 17.654.478
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Nos exercícios de 2010 e 2009, os resultados em instrumentos de capital classificados como activos financeiros 

disponíveis para venda apresentam a seguinte composição (Nota 9):

27. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

Ganhos em activos financeiros disponíveis para venda

Fomentinvest, SGPS, S.A. 1.561.158 -

EDP Renováveis, S.A. 94.668 -

Sobreovento – Energias Alternativas, Lda. - 2.009.005

Vista Alegre Atlantis - 523.037

Helios I Hyperion Energy Investments, S.L. - 89.208

Helios II Hyperion Energy Investments, S.L. - 89.208

Prado Cartolinas da Lousã, S.A. - 30.204 

 1.655.826 2.740.662

Perdas em activos financeiros disponíveis para venda

Martifer, SGPS, S.A. (1.177.787) -

Caixa Geral Finance Limited (12.327) -

La Seda Barcelona -  (6.674.441)

Eurofrozen – Ind. Com. Prod. Alim., S.A. - (763.909)

EDP Renováveis - (136.571)

Prado Karton, S.A. - (98.862)

Companhia Papel do Prado, S.A. - (27.121)

 (1.190.114)  (7.700.904)

 

 465.712 (4.960.242)

 2010 2009

Outros rendimentos de exploração

Cedência de pessoal – Grupo CGD 1.073.416 1.412.012

Prestação de serviços diversos 541.811 477.690

Reembolso de despesas 331.446 917.541

Ganhos em associadas (Nota 14) - 2.420.310

Recuperação de juros e despesas de crédito vencido - 44.323

Ganhos em activos não financeiros

Outros activos tangíveis - 17.500

Outros 415.827 282.931

 2.362.500 5.572.307

 (continuação do quadro na página seguinte)
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28. CuStoS Com peSSoal

esta rubrica tem a seguinte composição:

(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

outros encargos de exploração

impostos 

impostos indirectos

taxas  84.464 82.932

imposto do selo 1.771 63.051

impostos sobre transportes rodoviários 1.072 1.133

outros - 6

impostos directos

outros impostos 233.938 220.359

 321.245 367.481

tRem ii 166.787 223.298

donativos e quotizações 32.496 33.343

Contribuições para o fundo de garantia de depósitos 17.500 40.698

perdas em activos tangíveis 397 770

outros 215.385 123.152

 432.565 421.262

   

 753.810 788.743

outros resultados de exploração (líquidos) 1.608.690 4.783.565

 2010 2009

Remuneração dos órgãos de gestão e fiscalização 1.892.376 1.887.623

Remuneração dos empregados 12.318.320 12.404.647

 14.210.696 14.292.270

encargos sociais obrigatórios

encargos relativos a remunerações 2.184.873 2.185.929

encargos com pensões (Nota 2.13) 436.464 393.986

outros encargos sociais obrigatórios 110.958 91.408

 2.732.295 2.671.323

outros custos com pessoal 432.294 597.346

   

 17.375.285 17.560.939
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o efectivo médio de trabalhadores ao serviço do banco e das suas subsidiárias nos anos de 2010 e 2009, ex-

cluindo órgãos de administração e fiscalização, foi de 181 e 174 trabalhadores, respectivamente, distribuídos da 

seguinte forma:

29. outRoS gaStoS admiNiStRativoS

esta rubrica tem a seguinte composição:

os pagamentos mínimos das locações operacionais relativos a equipamentos de transporte e de equipamento 

informático em 31 de dezembro de 2010 e 2009 é detalhado conforme se seguem:

 2010 2009

direcção 81 75

técnicos e chefias 79 77

administrativos e pessoal auxiliar 21 22

   

 181 174

 2010 2009

Serviços especializados 6.157.395 6.062.264

Rendas e alugueres 1.016.275 1.011.510

Conservação e reparação 1.085.209 1.056.210

deslocações, estadias e representação 747.205 671.008

publicidade e edição de publicações 608.310 574.071

Comunicações 444.954 476.723

Água, energia e combustíveis 127.852 127.965

material de consumo corrente 103.905 98.306

formação de pessoal 75.750 75.775

Seguros 31.878 45.017

publicações 53.315 59.942

outros serviços de terceiros 124.514 126.887

outros fornecimentos de terceiros 47.578 75.316

   

 10.624.140 10.460.994

 2010 2009

até 1 ano 744.261 804.389

entre 1 e 5 anos 897.405 1.429.036
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30. IMPARIDADE

O movimento na imparidade nos exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

No exercício de 2009, a coluna “Outros” inclui 1.875.000 euros relativos à participação na Manuel Inácio & Filhos, 

SGPS, S.A. (Nota 16). 

31. ENTIDADES RELACIONADAS

São consideradas entidades relacionadas do Grupo todas as empresas controladas pelo Grupo CGD, as empresas 

associadas e os órgãos de gestão.
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      2009 
  Dotações    
 Saldo em líquidas em  Diferenças  Saldo em
 31-12-08 resultados Utilizações cambiais Outros 31-12-09

Crédito a clientes (Nota 11) 14.413.141 23.575.302 - (49.884) - 37.938.559

Devedores e outras aplicações (Nota 16) 6.836.509 8.894.042 (317.863) - 2.544.181 17.956.869

Activos disponíveis para venda (Nota 9) 13.357.047 34.192 (7.891.778) (61.053) - 5.438.408

 34.606.696 32.503.536 (8.209.641) (110.937) 2.544.181 61.333.835

       2010 
  Dotações    
 Saldo em líquidas em  Diferenças   Saldo em
 31-12-09 resultados Utilizações cambiais Transferências Outros 31-12-10

Crédito a clientes (Nota 11) 37.938.559 7.282.901 (1.251.345) 110.925 1.669.414 - 45.750.454

Devedores e outras aplicações (Nota 16) 17.956.869 826.481 - - (1.669.414) 51.541 17.165.477

Activos disponíveis para venda (Nota 9) 5.438.408 9.881.783 (3.700.809) 135.762 - - 11.755.144

 61.333.835 17.991.165 (4.952.154) 246.687 - 51.541 74.671.074
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SaldoS Com empReSaS do gRupo

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os principais saldos com empresas do grupo Caixa geral de depósitos não 

incluídas no perímetro de consolidação eram os seguintes:

 2010 2009

activos
disponibilidades à vista sobre instituições de crédito

Caixa geral de depósitos, S.a. 5.088.631 791.230

banco Caixa geral, S.a. 24.787 574.871

aplicações em instituições de crédito

Caixa geral de depósitos, S.a. 7.477.072 9.354.006

activos financeiros detidos para negociação

Caixa geral de depósitos, S.a. 31.779.923 66.653.291

dos quais títulos - 21.238.330

dos quais derivados de negociação 31.779.923 45.414.961

locarent 1.612.394 4.108.996

Caixa geral finance limited 83.188 -

activos financeiros disponíveis para venda

Caixa geral de depósitos, S.a. 2.228.957 16.520.488

Caixa geral finance limited 7.677.769 10.220.751

Cgd finance limited 4.007.348 4.345.678

fCR grupo Cgd – Caixa Capital - 21.761.701

Crédito a clientes

Caixa Seguros, SgpS, S.a. 90.750 1.690.279

Caixa geral de depósitos, S.a. 55.537 -

bCi moçambique, S.a. 6.784 -

outros activos

fCR grupo Cgd – Caixa Capital 1.637.690 1.393.698

Caixa geral de depósitos, S.a. 147.549 6.296.759

bCi moçambique, S.a. - 18.668

Sogrupo iv – gestão de imóveis, aCe 13.901 13.827

Sogrupo – Serviços administrativos, aCe 9.086 27.735

Caixagest – técnicas de gestão de fundos, S.a. - 1.613

fCR empreender+ 64.335 56.819

fCR mezzanine – Caixa Capital 159.260 153.135

mesquita etvia 18.005 -

Caixagest – técnicas de gestão de fundos, S.a. 1.635 -

Passivos
passivos financeiros de negociação – derivados

Caixa geral de depósitos, S.a. 379.774.303 252.755.943

locarent 313.834 -

derivados de cobertura com justo valor negativo

Caixa geral de depósitos, S.a. 1.599.779 1.703.334

Recursos de outras instituições de crédito

Caixa geral de depósitos, S.a. 791.857.055 1.073.451.181

Caixa leasing e factoring – instituição financeira de Crédito, S.a. 122.271 122.271

CRedip – instituição financeira de Crédito, S.a. 1.598.860 753.782

 (continuação do quadro na página seguinte)
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tRaNSaCçõeS Com empReSaS do gRupo

Nos exercícios de 2010 e 2009, os principais saldos da demonstração de resultados com empresas do grupo Caixa 

geral de depósitos, S.a. não incluídas no perímetro de consolidação eram os seguintes:
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(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

Recursos de clientes

fCR grupo Cgd – Caixa Capital 829 2.044.198

Caixa Seguros, SgpS, S.a. 145.684 258.280

parcaixa, SgpS, S.a. 183.755 19.111.237

locarent 1 1

fCR empreender+ 2.379.870 6.000.506

fCR mezzanine – Caixa Capital 29.514.891 29.884.945

mesquita etvia 629.122 -

outros passivos

Caixa geral de depósitos, S.a. 699.720 6.424.486

Caixa leasing e factoring – instituição financeira de Crédito, S.a. 10.211 80.214

fCR grupo Cgd – Caixa Capital - 5.251.453

parcaixa, SgpS, S.a. - 240.300

 2010 2009

margem financeira

Caixa geral de depósitos, S.a. (107.793.303) (60.780.051)

dos quais de activos financeiros detidos para negociação (99.543.138) (50.173.296)

dos quais de activos financeiros disponíveis para venda 204.142 1.252.298

dos quais em derivados de cobertura (555.511) (406.014)

fCR grupo Cgd – Caixa Capital (19.116) (41.784)

Cgd – Subsidiária offshore macau, S.a. - 20.047

Cgd finance limited 117.349 165.052

Caixa geral finance limited - 312.613

Caixa leasing e factoring – instituição financeira de Crédito, S.a. (288) (3.686)

banco Caixa geral, S.a. (5.455) (1.498)

CRedip – instituição financeira de Crédito, S.a. (6.438) (6.775)

Caixa Seguros, SgpS, S.a. - 128.272

parcaixa, SgpS, S.a. (11.799) (34.438)

locarent 4.231.752 4.056.261

fCR empreender+ (37.280) (40.529)

fCR mezzanine – Caixa Capital (254.415) (106.591)

mesquita etvia (2.389) -

Rendimentos de instrumentos de capital

Caixa geral finance limited 242.762 60.896

Comissões líquidas

fCR grupo Cgd – Caixa Capital 4.976.627 3.791.908

fCR empreender+ 221.869 170.891

fCR mezzanine – Caixa Capital 607.472 366.798

Caixa geral de depósitos, S.a. 75.848 423.237

Caixa Seguros, SgpS, S.a. 80.000 85.000

bCi moçambique, S.a. - 11.836

CRedip – instituição financeira de Crédito, S.a. - 75.000

parcaixa, SgpS, S.a. 71.730 30.824

banco Caixa geral – brasil, S.a. (1.869.521) -

banco Caixa geral, S.a. 400.000 -

mesquita etvia 7.881 -

 (continuação do quadro na página seguinte)
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em 31 de dezembro de 2010, o banco tinha garantias prestadas a favor da Caixa geral de depósitos, no mon-

tante de 7.171.724 euros (44.694 euros em 2009).

em 31 de dezembro de 2009, o banco tinha uma garantia prestada a favor do banco Caixa geral, no montante 

de 5.988.000 euros.

as transacções com entidades relacionadas são efectuadas, por regra, com base nos valores de mercado nas 

respectivas datas.

Conforme referido na Nota 9, em 31 de dezembro de 2008 estavam em curso negociações entre a Caixa desen-

volvimento e a Caixa geral de depósitos, S.a., com vista à alienação da participação na la Seda barcelona, a qual 

se veio a concretizar através de contrato de 22 de Janeiro de 2009.

óRgãoS de geStão do baNCo

em 2010, os custos suportados relativos à remuneração do Conselho de administração do banco ascendem a 

1.724.086 euros, dos quais 14.024 euros relativos a contribuições para o fundo de pensões, nos termos descritos 

na Nota 2.13 (1.831.732 euros e 17.673 euros, respectivamente, em 2009).

em 2010 não foram pagos prémios aos membro do Conselho de administração do banco. em 2009 foram pa-

gos prémios aos membros do Conselho de administração do banco no montante de 357.500 euros, relativos ao 

exercício anterior.
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(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

Resultados em operações financeiras

Caixa geral de depósitos, S.a. (76.110.432) (23.047.489)

dos quais em activos financeiros detidos para negociação (76.698.278) (25.213.547)

dos quais em activos financeiros disponíveis para venda 501.212 2.266.236

dos quais em derivados de cobertura 86.634 (100.178)

Cgd – Subsidiária offshore macau, S.a. - 263.796

Cgd finance limited - 46.500

locarent (2.301.206) (679.209)

outros resultados de exploração

Caixa geral de depósitos, S.a. 717.727 853.462

Sogrupo iv – gestão de imóveis, aCe 176.603 184.293

Sogrupo – Serviços administrativos, aCe 168.431 400.804

Caixagest – técnicas de gestão de fundos, S.a. 23.266 38.336

CRedip – instituição financeira de Crédito, S.a. 18.375 18.000

Culturgest – gestão de espaços Culturais, S.a. - (20.000)

mesquita etvia 29.825 -

outros gastos administrativos

Caixa geral de depósitos, S.a. (995.931) (848.165)

banco Caixa geral, S.a. (77.495) (69.325)

locarent (547.310) (414.670)

banco Caixa geral brasil - (344.747)

Caixa leasing e factoring – instituição financeira de Crédito, S.a. (14) -
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Em 31 de Dezembro de 2010, um dos membros do Conselho de Administração tem contratada uma operação 

de crédito à habitação junto do Banco no montante de 189.369 euros (196.382 euros em 2009), em condições 

normais de crédito a colaboradores, tendo sido contratada antes do início das suas funções como Administrador. 

O Banco não tem qualquer responsabilidade adicional ou benefício de longo prazo concedido ao Conselho de 

Administração, para além dos acima referidos.

Em 2010, as verbas pagas aos membros dos órgãos de gestão e de fiscalização do Banco encontram-se discrimi-

nadas no relatório de gestão.

Os honorários facturados durante o exercício de 2010 pelo Revisor Oficial de Contas do Banco encontram-se 

descritos no relatório de gestão. 

32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

POLíTICAS DE gESTãO DOS RISCOS FINANCEIROS INERENTES À ACTIvIDADE DO gRUPO

O grupo CgD adoptou, em 2001, um modelo de gestão de risco centralizado que abrange a avaliação e controlo 

dos riscos de crédito, de mercado, e de liquidez incorridos em todo o grupo, e que consagra o princípio da segre-

gação de funções entre as atribuídas às áreas comerciais e à área de risco. Assim, o controlo e gestão dos riscos do 

grupo CaixaBI está centralizado na Direcção de gestão de Riscos da CgD. O Banco possui ainda um Regulamento 

de gestão que define limites e procedimentos de actuação na gestão dos vários tipos de risco.

De seguida, apresentam-se as divulgações requeridas pelo IFRS 7 relativamente aos principais tipos de riscos ine-

rentes à actividade do grupo.

RISCO CAMBIAL

O controlo e a avaliação do risco cambial é efectuada a nível individual, diariamente, para a actividade do Caixa – 

Banco de Investimento, S.A.. São calculados valores e limites em termos de vaR, assim como por posição aberta 

total e posição aberta por moeda.
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os instrumentos financeiros apresentam a seguinte decomposição por 

moeda:

       2010
     Moeda
  Dólares Norte Libra 
 Euros Americanos Esterlina Outras Total

Activo
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 8.894.162 - - - 8.894.162

Disponibilidades em outras instituições de crédito 5.310.762 15.519 31.367 82.719 5.440.368

Aplicações em instituições de crédito 7.477.072 - - - 7.477.072

Carteira de títulos e derivados

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 

Títulos 180.613.787 7.390.167 - - 188.003.954

Instrumentos financeiros derivados (nocionais) 9.968.348.991 635.748.294 - 5.230.644 10.609.327.929

Instrumentos financeiros derivados (valor balanço) 326.475.073 44.460.471 - 23.189 370.958.733

Activos financeiros disponíveis para venda 470.906.116 5.666.587 6.939.654 - 483.512.357

Derivados de cobertura (nocionais) 15.815.750 - - - 15.815.750

Crédito a clientes 786.587.377 27.195.654 19.879.795 - 833.662.827

Outros activos 53.994.208 1.627.484 28.552 57 55.650.300

Provisões e imparidade (61.385.300) (1.530.631) - - (62.915.931)

 11.763.037.999 720.573.545 26.879.368 5.336.610 12.515.827.521

Passivo
Recursos de instituições de crédito e bancos centrais (1.060.506.890) (42.206.513) (26.430.439) - (1.129.143.842)

Recursos de clientes e outros empréstimos (103.438.220) (1.558.142) - - (104.996.362)

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 

Instrumentos financeiros derivados (nocionais) (9.968.348.991) (635.748.294) - (5.230.644) (10.609.327.929)

Instrumentos financeiros derivados (valor balanço) (319.786.830) (40.723.279) - (23.189) (360.533.298)

Derivados de cobertura (nocionais) (15.815.750) - - - (15.815.750)

Outros passivos (65.779.534) (107.351) (1.231) - (65.888.116)

 (11.533.676.215) (720.343.579) (26.431.670) (5.253.834) (12.285.705.297)

Exposição líquida  229.966 447.698 82.776 760.440

       2009
     Moeda
  Dólares Norte Libra 
 Euros Americanos Esterlina Outras Total

Activo
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 190.010 - - - 190.010

Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.986.263 37.901 27.561 31.273 2.082.998

Aplicações em instituições de crédito 24.401.981 - - - 24.401.981

Carteira de títulos e derivados

Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Títulos 388.284.669 10.161.394 - - 398.446.063

Instrumentos financeiros derivados (nocionais) 8.646.062.880 555.740.466 - - 9.201.803.346

Instrumentos financeiros derivados (valor balanço) 238.506.042 21.082.478 - - 259.588.520

Activos financeiros disponíveis para venda 209.669.072 9.667.761 6.583.978 - 225.920.811

Derivados de cobertura (nocionais) 16.661.158 - - - 16.661.158

Crédito a clientes  872.625.703 24.747.336 19.196.338 - 916.569.377

Outros activos 49.448.501 5.461.043 71.874 623 54.982.041

Provisões e imparidade (54.475.721) (1.419.707) - - (55.895.428)

 10.393.360.558 625.478.672 25.879.751 31.896 11.044.750.877

 (continuação do quadro na página seguinte)
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Na construção dos mapas acima apresentados, os valores relativos a derivados correspondem ao montante nocio-

nal dos swaps de taxa de juro e equity swaps.

RiSCo de liquidez

Risco de liquidez corresponde ao risco de o grupo ter dificuldades na obtenção de fundos de forma a cumprir 

com os seus compromissos. o risco de liquidez pode ser reflectido, por exemplo, na incapacidade do banco alie-

nar um activo financeiro de uma forma célere a um valor próximo do seu justo valor.

a análise de liquidez do grupo é integrada na análise de liquidez consolidada em sede do Comité de gestão de 

activos e passivos (asset-liability Committee, alCo) do grupo Cgd. o banco dispõe de uma linha de crédito 

irrevogável contratada com a Cgd que responde às necessidades de liquidez até 1 ano. por outro lado, as polí-

ticas do grupo Cgd desaconselham o acesso directo ao mercado de capitais para captação de fundos a médio 

e longo prazo, sendo da responsabilidade do grupo Cgd essa captação duma forma consolidada e havendo da 

parte da Cgd um compromisso global de gestão e eventual cobertura dos gaps de liquidez do conjunto das suas 

várias participadas.

de acordo com os requisitos definidos pelo ifRS 7 apresentamos de seguida a totalidade dos cash-flows contra-

tuais não descontados para os diversos intervalos temporais, com base nos seguintes pressupostos:

os depósitos à ordem de clientes registados na rubrica “Recursos de clientes e outros empréstimos” são apre-

sentados no intervalo temporal “à vista”;

os descobertos em depósitos à ordem registados na rubrica “Crédito a clientes” são apresentados no intervalo 

temporal “à vista”;
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       2009
     Moeda
  dólares norte libra 
(continuação do quadro da página anterior) Euros americanos Esterlina outras Total

Passivo
Recursos de outras instituições de crédito (1.038.482.344) (44.773.441) (25.673.178) - (1.108.928.963)

Recursos de clientes e outros empréstimos (138.338.822) (782.903) (2.256) (993) (139.124.974)

passivos financeiros ao justo valor através de resultados

instrumentos financeiros derivados (nocionais) (8.646.062.880) (555.740.466) - - (9.201.803.346)

instrumentos financeiros derivados (valor balanço) (231.305.850) (16.852.644) - - (248.158.494)

derivados de cobertura (nocionais) (16.661.158) - - - (16.661.158)

outros passivos (80.635.337) (7.405.598) (207.232) (623) (88.248.790)

 (10.151.486.391) (625.555.052) (25.882.666) (1.616) (10.802.925.725)

Exposição líquida  (76.380) (2.915) 30.280 (49.015)
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a coluna “outros” corresponde a valores já recebidos ou pagos que estão a ser diferidos;

o valor apresentado neste quadro relativamente a instrumentos financeiros derivados corresponde ao valor 

contabilístico;

as acções e o crédito vencido a clientes foram classificados como a prazo indeterminado; e

para as operações cuja remuneração não é fixa, por exemplo, operações indexadas à euribor, os cash-flows 

futuros são estimados com base no valor de referência em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

 2010 

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 8.894.162 - - - - - - - 8.894.162

disponibilidades em outras instituições 5.440.368 - - - - - - - 5.440.368

de crédito

aplicações em instituições de crédito - 7.531.563 - - - - - - 7.531.563

Carteira de títulos e derivados

outros activos financeiros ao justo valor - 78.906 2.222.627 5.606.083 2.887.912 6.130.797 346.924 - 17.273.248

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda - 13.200.274 44.030.890 149.868.859 106.090.420 236.112.286 72.668.500 - 621.971.229

(saldos brutos)

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 12.197.343 10.487.574 28.521.781 108.898.767 53.269.413 1.338.381 - 214.713.260

instrumentos financeiros derivados - 660.845 11.276.389 42.754.557 29.559.904 343.075.634 - - 427.327.329

Crédito a clientes (saldos brutos) 6.002.978 38.816.737 101.613.640 238.286.778 173.845.172 394.206.470 9.068.090 (3.343.102) 958.496.763

derivados de cobertura com reavaliação - - - - 1.250.849 - - - 1.250.849

positiva

outros activos 40.441.012 644.034 4.852.079 - - - 8.856.795 910.384 55.704.304

 60.778.520 73.129.702 174.483.200 465.038.059 422.533.024 1.032.794.599 92.278.689 (2.432.718) 2.318.603.074

Passivo

Recursos de instituições de crédito 541.799 1.129.367.502 - - - - - - 1.129.909.302

e bancos centrais

Recursos de clientes e outros empréstimos 33.443.693 34.430.005 24.240.671 - 7.046.860 9.839.166 - - 109.000.395

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 654.243 11.194.927 43.601.034 29.514.548 331.904.798 - - 416.869.550

derivados de cobertura com reavaliação - - - - - 1.599.779 - - 1.599.779

negativa

outros passivos 17.788.373 11.857.743 35.178.502 - - - - 1.063.498 65.888.116

 51.773.866 1.176.309.493 70.614.100 43.601.034 36.561.408 343.343.743 - 1.063.498 1.723.267.142

Gap de liquidez 9.004.654 (1.103.179.792) 103.869.100 421.437.025 385.971.615 689.450.856 92.278.689 (3.496.216) 595.335.932
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tal como referido anteriormente, o banco dispõe de uma linha de crédito irrevogável junto da Cgd, permitindo 

uma gestão adequada do gap de liquidez até um ano. 

RiSCo de taxa de JuRo

Risco de taxa de juro corresponde ao risco do justo valor ou dos fluxos de caixa associados a um determinado 

instrumento financeiro, se alterar em resultado de uma alteração das taxas de juro de mercado.

 2009 

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 190.010 - - - - - - - 190.010

disponibilidades em outras instituições 2.082.998 - - - - - - - 2.082.998

de crédito

aplicações em instituições de crédito - 24.491.930 - - - - - - 24.491.930

Carteira de títulos e derivados

outros activos financeiros ao justo valor - 14.271.341 558.523 7.886.993 362.062 8.799.923 20.782.390 - 52.661.230

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda - 964.680 10.336.169 47.464.311 65.176.773 50.991.395 79.335.744 - 254.269.072

(saldos brutos)

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 3.003.986 22.384.958 85.349.489 179.619.371 64.071.817 42.968.768 - 397.398.388

instrumentos financeiros derivados - 58.033.632 20.648.714 42.234.608 38.247.648 169.798.059 - - 328.962.661

Crédito a clientes (saldos brutos) 5.678.935 88.661.022 107.715.161 208.145.680 207.641.616 413.996.512 1.826.980 (4.081.361) 1.029.584.544

derivados de cobertura com reavaliação - - - - 936.919 - - - 936.919

positiva

outros activos 36.915.532 - 7.913.156 - - - 9.224.298 1.010.001 55.062.987

 44.867.475 189.426.590 169.556.680 391.081.080 491.984.388 707.657.706 154.138.180 (3.071.360) 2.145.640.739

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 158.398 1.007.307.016 76.355.869 26.815.549 - - - - 1.110.636.832

e bancos centrais

Recursos de clientes e outros empréstimos 28.291.200 39.989.272 57.649.734 - 6.986.712 11.360.367 - - 144.277.285

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 54.477.402 3.423.275 42.023.590 36.944.454 163.403.441 - - 300.272.162

derivados de cobertura com reavaliação - - - - - 1.703.334 - - 1.703.334

negativa

outros passivos 21.192.349 23.030.152 37.681.803 5.336.609 - - - 1.007.877 88.248.790

 49.641.947 1.124.803.843 175.110.681 74.175.747 43.931.166 176.467.142 - 1.007.877 1.645.138.404

Gap de liquidez (4.774.472) (935.377.253) (5.554.001) 316.905.332 448.053.222 531.190.564 154.138.180 (4.079.238) 500.502.335
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o tipo de exposição ao risco de taxa de juro pode ser resumido como segue:

    2010
 não sujeito Taxa Taxa
 a taxa de juro fixa variável Total

activo
disponibilidades em outras instituições de crédito - - 5.440.368 5.440.368

aplicações em instituições de crédito - - 7.477.072 7.477.072

activos financeiros detidos para negociação

títulos 1.338.381 152.590.009 18.764.594 172.692.984

instrumentos financeiros derivados - 5.287.170.759 5.322.157.171 10.609.327.929

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 346.924 2 14.964.045 15.310.970

derivados de cobertura - 5.000.000 10.815.750 15.815.750

activos financeiros disponíveis para venda 72.668.500 262.391.931 148.451.926 483.512.357

Crédito a clientes 5.724.987 12.460.591 815.477.248 833.662.827

outros activos 51.387.760 - 4.262.540 55.650.300

 131.466.552 5.719.613.292 6.347.810.714 12.198.890.558

Passivo
passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 5.311.592.900 5.297.735.030 10.609.327.929

Recursos de instituições de crédito e bancos centrais - 541.799 1.128.602.042 1.129.143.842

Recursos de clientes e outros empréstimos - 46.415.568 58.580.794 104.996.362

derivados de cobertura  10.815.750 5.000.000 15.815.750

outros passivos 65.888.116   65.888.116

 65.888.116 5.369.366.017 6.489.917.866 11.925.171.999

 

Exposição líquida 65.578.436 350.247.275 (142.107.152) 273.718.559

    2009
 não sujeito Taxa Taxa
 a taxa de juro fixa variável Total

activo
disponibilidades em outras instituições de crédito - - 2.082.998 2.082.998

aplicações em instituições de crédito - - 24.401.981 24.401.981

activos financeiros detidos para negociação

títulos 42.968.768 271.242.852 33.733.819 347.945.439

instrumentos financeiros derivados - 4.578.911.046 4.622.892.300 9.201.803.346

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 20.782.390 2 29.718.232 50.500.624

derivados de cobertura - 5.000.000 11.661.158 16.661.158

activos financeiros disponíveis para venda 79.335.744 25.079.535 121.505.532 225.920.811

Crédito a clientes (2.254.381) 13.409.321 905.414.437 916.569.377

outros activos 47.771.635 - 7.210.406 54.982.041

 188.604.155 4.893.642.756 5.758.620.865 10.840.867.776

Passivo
passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 4.632.057.991 4.569.745.355 9.201.803.346

Recursos de outras instituições de crédito - 158.398 1.108.770.565 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos - 41.609.077 97.515.897 139.124.974

derivados de cobertura - 11.661.158 5.000.000 16.661.158

outros passivos 88.248.790 - - 88.248.790

 88.248.790 4.685.486.624 5.781.031.817 10.554.767.232

Exposição líquida 100.355.365 208.156.132 (22.410.953) 286.100.544
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “activos financeiros detidos para negociação – títulos” inclui 

81.124.157 euros e 92.659.872 euros, respectivamente, relativos a uma obrigação em carteira cuja remuneração 

inclui uma componente de taxa fixa e uma componente opcional indexada ao comportamento bolsista de uma 

acção portuguesa.

 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a exposição ao risco de taxa de juro pode ser decomposta nos seguintes 

intervalos temporais:

 2009

 Prazos de refixação de taxa / Maturidade residual

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

disponibilidades em outras instituições 2.082.998 - - - - - - - 2.082.998

de crédito

aplicações em instituições de crédito - 24.401.981 - - - - - - 24.401.981

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 33.733.819 10.550.519 45.472.805 162.975.356 52.244.172 42.968.768 - 347. 945.439

instrumentos financeiros derivados - 1.619.739.356 3.035.025.328 1.675.037.041 800.899.250 2.071.102.371 - - 9.201.803.346

outros activos financeiros ao justo valor - 24.517.045 5.201.187 - 2 - 20.782.390 - 50.500.624

através de resultados

derivados de cobertura - - 11.661.158 - 5.000.000 - - - 16.661.158

activos financeiros disponíveis para venda - 100.666.907 25.037.216 5.110.407 15.632.287 138.250 79.335.744 - 225.920.811

Crédito a clientes 5.678.935 524.366.368 375.529.748 - - 13.248.708 1.826.980 (4.081.361) 916.569.377

outros activos 36.915.532 - 7.832.210 - - - 9.224.298 1.010.001 54.982.041

 44.677.465 2.327.425.476 3.470.837.366 1.725.620.253 984.506.895 2.136.733.501 154.138.180 (3.071.360) 10.840.867.776

 (continuação do quadro na página seguinte)

 2010 

 Prazos de refixação de taxa / Maturidade residual

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

disponibilidades em outras instituições 5.440.368 - - - - - - - 5.440.368

de crédito

aplicações em instituições de crédito - 7.477.072 - - - - - - 7.477.072

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 18.764.594 4.749.672 11.149.370 93.008.533 43.682.434 1.338.381 - 172.692.984

instrumentos financeiros derivados - 1.857.206.264 3.761.202.878 1.575.642.477 599.041.529 2.816.234.781 - - 10.609.327.929

outros activos financeiros ao justo valor - 10.137.956 4.826.089 2 - - 346.924 - 15.310.970

através de resultados

derivados de cobertura - - 10.815.750 - 5.000.000 - - - 15.815.750

activos financeiros disponíveis para venda - 128.454.149 43.298.970 42.586.244 35.191.463 161.313.032 72.668.500 - 483.512.357

Crédito a clientes 6.002.978 435.031.977 374.442.293 - - 12.460.591 9.068.090 (3.343.102) 833.662.827

outros activos 40.441.012 644.034 4.798.075 - - - 8.856.795 910.384 55.650.300

 51.884.358 2.457.716.047 4.204.133.726 1.629.378.093 732.241.526 3.033.690.837 92.278.689 (2.432.718) 12.198.890.558

Passivo

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 1.848.694.819 3.746.332.175 1.589.183.200 601.053.574 2.824.064.160 - - 10.609.327.929

Recursos de instituições de crédito 541.799 1.128.602.042 - - - - - - 1.129.143.842

e bancos centrais

Recursos de clientes e outros empréstimos 33.443.693 34.365.812 24.214.982 - 6.328.521 6.643.354 - - 104.996.362

derivados de cobertura - - 5.000.000 - - 10.815.750 - - 15.815.750

outros passivos 17.788.373 11.857.743 35.178.502 - - - - 1.063.498 65.888.116

 51.773.866 3.023.520.416 3.810.725.660 1.589.183.200 607.382.095 2.841.523.264 - 1.063.498 11.925.171.999

Exposição líquida 110.492 (565.804.368) 393.408.066 40.194.893 124.859.431 192.167.573 92.278.689 (3.496.216) 273.718.559
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Na construção dos quadros acima, foram utilizados os seguintes pressupostos:

nos instrumentos de taxa fixa, o valor de balanço foi classificado de acordo com o respectivo prazo até à 

maturidade;

nos instrumentos de taxa variável (por exemplo, indexados à euribor), o valor de balanço foi classificado de 

acordo com o respectivo prazo até à próxima refixação de taxa;

o valor de balanço de instrumentos não sujeitos a risco de taxa de juro (por exemplo, acções) foi incluído na 

coluna “indeterminado”; 

o valor de balanço incluído na coluna “outros” corresponde a valores já recebidos ou pagos que estão a ser 

diferidos;

nos swaps de taxa de juro e equity swaps são apresentados os valores nocionais de compra (como activo) e de 

venda (como passivo);

o crédito vencido a clientes foi considerado como não sujeito a risco de taxa de juro; e

os depósitos à ordem de clientes não remunerados são considerados como de taxa fixa, sendo incluídos no 

intervalo “à vista”.

RiSCo de CRédito

Risco de crédito corresponde a perdas financeiras decorrentes do incumprimento das contrapartes com as quais 

são celebrados os instrumentos financeiros.

 2009

 Prazos de refixação de taxa / Maturidade residual

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-

(continuação do quadro da página anterior) À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

Passivo

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 1.623.768.912 3.049.797.865 1.660.005.795 799.629.023 2.068.601.751 - - 9.201.803.346

Recursos de outras instituições de crédito 158.398 1.007.105.156 75.693.131 25.972.278 - - - - 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos 28.291.200 39.982.013 57.533.884 - 6.051.307 7.266.570 - - 139.124.974

derivados de cobertura - - 5.000.000 - - 11.661.158 - - 16.661.158

outros passivos 21.192.349 23.030.513 37.681.442 5.336.609 - - - 1.007.877 88.248.790

 49.641.947 2.693.886.594 3.225.706.323 1.691.314.681 805.680.330 2.087.529.479 - 1.007.877 10.554.767.232

Exposição líquida (4.964.482) (366.461.118) 245.131.044 34.305.572 178.826.565 49.204.022 154.138.180 (4.079.238) 286.100.544
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exposição máxima ao risco de crédito

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro 

pode ser resumida como segue:

qualidade de crédito dos activos financeiros 

o banco não dispõe de sistema de rating interno. os principais procedimentos em vigor ao nível da aprovação e 

acompanhamento das operações de crédito que permitem assegurar um nível de risco adequado à estratégia do 

banco são os seguintes:

o banco possui um Conselho de Crédito, composto pelos membros da Comissão executiva e pelos responsá-

veis das direcções Comerciais envolvidas de alguma forma em processos de concessão de crédito. o Conselho 

de Crédito do banco reúne semanalmente com a presença mínima de pelo menos dois administradores e dos 

responsáveis das direcções Comerciais envolvidas nos processos de concessão de crédito.

a elaboração de propostas Comerciais para o Conselho de Crédito é da responsabilidade dos órgãos de estru-

tura (direcções de Negócio / produto), que devem obter previamente o parecer de risco da direcção de gestão de 

Risco da Cgd. as propostas aprovadas em Conselho de Crédito do banco são registadas em acta, assinada por 

todos os presentes, para posterior apresentação e deliberação final nos Conselhos de Crédito da Cgd.

parte das operações de crédito a clientes encontram-se garantidas, entre outros, pelos seguintes tipos de colaterais:

   2010   2009
 valor  valor valor  valor
Tipo de contabilístico Provisões / contabilístico contabilístico Provisões / contabilístico
instrumento financeiro bruto imparidade líquido bruto imparidade líquido

patrimoniais

disponibilidades em outras instituições de crédito 5.440.368 - 5.440.368 2.082.998 - 2.082.998

aplicações em instituições de crédito 7.477.072 - 7.477.072 24.401.981 - 24.401.981

activos financeiros ao justo valor através de resultados 613.645.979 - 613.645.979 663.657.566 - 663.657.566

activos financeiros disponíveis para venda 410.843.857 - 410.843.857 146.585.066 - 146.585.066

Crédito a clientes 833.662.827 45.750.453 787.912.373 916.569.377 37.938.559 878.630.819

derivados de cobertura 1.250.849 - 1.250.849 936.919 - 936.919

outros activos (excluindo encargos diferidos) 54.739.916 17.165.477 37.574.439 53.972.040 17.956.869 36.015.171

 1.927.060.868 62.915.931 1.864.144.937 1.808.205.948 55.895.428 1.752.310.521

extrapatrimoniais

garantias prestadas 55.471.419 581.456 54.889.963 68.226.250 520.587 67.705.663

 1.982.532.287 63.497.387 1.919.034.900 1.876.432.198 56.416.015 1.820.016.183

penhor de valores mobiliários;

garantias bancárias;

aval do estado;

hipotecas relativamente ao crédito à habitação a 

colaboradores; e

garantias pessoais.
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Qualidade de crédito dos títulos de dívida e instrumentos financeiros derivados

O quadro seguinte apresenta a desagregação do valor de balanço de títulos de dívida em carteira líquido de 

imparidade (excluindo títulos vencidos), de acordo com notação de rating atribuída pela Standard & Poor’s ou 

equivalente, por tipo de garante ou emitente e por região geográfica do garante ou emitente, com referência a 

31 de Dezembro de 2010 e 2009:

       2010
  Resto União América 
 Portugal Europeia do Norte Outros Total

Activos financeiros detidos para negociação

AAA - - - - -

AA- até AA+ - 2.959.121 1.950.103 - 4.909.224

A- até A+ 18.941.806 10.206.097 6.547.954 2.991.545 38.687.401

Menor que A- 89.606.291 25.701.924 843.987 11.605.776 127.757.978

Sem Rating - - - - -

 108.548.096 38.867.142 9.342.044 14.597.321 171.354.603

Emitidos por

Corporates 1.438.145 25.994.492 - 7.969.055 35.401.692

Governos e outras autoridades locais 92.259.314 - - 3.635.263 95.894.576

Instituições financeiras 14.850.638 12.872.649 9.342.044 2.993.003 40.058.334

 108.548.096 38.867.142 9.342.044 14.597.321 171.354.603

Activos financeiros registados ao justo valor

através de resultados (Fair Value Option)

AA- até AA+ 3 - - - 3

Sem Rating 12.950.361 - - 2.013.682 14.964.044

 12.950.365 - - 2.013.682 14.964.047

Emitidos por

Corporates 12.950.361 - - - 12.950.361

Governos e outras autoridades locais 2 - - - 2

Instituições financeiras 1 - - 2.013.682 2.013.684

 12.950.365 - - 2.013.682 14.964.047

Activos financeiros disponíveis para venda

(líquido de imparidade)

AAA - - - - -

AA- até AA+ - 1.990.343 865.334 - 2.855.676

A- até A+ 277.877.471 22.370.126 8.758.272 2.079.738 311.085.607

Menor que A- 15.786.884 14.619.754 - - 30.406.638

Sem Rating 66.495.935 - - - 66.495.935

 360.160.291 38.980.222 9.623.606 2.079.738 410.843.857

Emitidos por

Corporates 68.518.138 - - - 68.518.138

Governos e outras autoridades locais 258.003.150 3.570.611 - 2.079.738 263.653.499

Instituições financeiras 33.639.003 35.409.612 9.623.606 - 78.672.220

 360.160.291 38.980.222 9.623.606 2.079.738 410.843.857
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em 31 de dezembro de 2010 o banco tinha registado em “outros devedores diversos” um montante de 1.619.240 

euros relativos a juros de instrumentos financeiros derivados cujo pagamento se encontra em atraso, para a qual 

foi registada imparidade de 757.507 euros. o valor de balanço registado em “activos financeiros detidos para 

negociação” relativo a estas operações ascende a 2.736.275 euros. 

em 31 de dezembro de 2009 o banco tinha registado em “outros devedores diversos um montante de 1.079.632 

euros relativo a juros de instrumentos financeiros derivados cujo pagamento se encontra em atraso há menos de 

       2009
  Resto união américa 
 Portugal Europeia do norte outros Total

activos financeiros detidos para negociação

aaa 2.007.201 - - - 2.007.201

aa- até aa+ 162.912.027 18.117.069 2.909.557 5.989.174 189.927.826

a- até a+ 12.540.719 45.731.817 3.427.469 15.743.178 77.443.183

menor que a- - 27.547.205 - 8.051.256 35.598.461

Sem rating - - - - -

 177.459.946 91.396.090 6.337.026 29.783.608 304.976.671

emitidos por

corporates 101.931.274 18.164.573 - 4.754.734 124.850.581

governos e outras autoridades locais 41.292.177 - - 3.972.919 45.265.096

instituições financeiras 34.236.496 73.231.517 6.337.026 21.055.955 134.860.994

 177.459.946 91.396.090 6.337.026 29.783.608 304.976.671

activos financeiros registados ao justo valor

através de resultados (fair Value option)

aa- até aa+ 2 - - - 2

Sem rating 27.225.637 - - 2.492.596 29.718.232

 27.225.639 - - 2.492.596 29.718.234

emitidos por

corporates 27.225.635 - - - 27.225.635

governos e outras autoridades locais 2 - - - 2

instituições financeiras 1 - - 2.492.596 2.492.597

 27.225.639 - - 2.492.596 29.718.234

activos financeiros disponíveis para venda

(líquido de imparidade)

aaa 5.110.407 1.863.218 - - 6.973.625

aa- até aa+ 19.004.608 7.522.155 - 4.345.678 30.872.441

a- até a+ 19.782.471 22.290.610 10.423.801 - 52.496.882

menor que a- - 8.603.070 - - 8.603.070

Sem rating 47.639.048 - - - 47.639.048

 91.536.534 40.279.054 10.423.801 4.345.678 146.585.067

emitidos por

corporates 51.841.207 1.496.412 - - 53.337.619

governos e outras autoridades locais 3.477.049 - - - 3.477.049

instituições financeiras 36.218.278 38.782.642 10.423.801 4.345.678 89.770.399

 91.536.534 40.279.054 10.423.801 4.345.678 146.585.067
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3 meses. O valor de balanço registado em Activos financeiros detidos para negociação relativo a estas operações 

ascende a 5.056.555 euros.

Em 31 de Dezembro de 2010 os títulos de dívida emitidos por “Governos e outras autoridades locais” no resto 

da União Europeia incluem obrigações emitidas pela República Grega com valor de balanço de 3.570.611 euros.

Qualidade de crédito das aplicações em instituições de crédito

Em 31 de Dezembro de 2010, as contrapartes com as quais o Banco tinha contratado “Aplicações em institui-

ções de crédito” correspondiam a entidades do Grupo CGD (7.477.072 euros), as quais apresentavam um rating 

externo de A-.

Qualidade de crédito concedido a clientes

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as operações com incumprimento e / ou imparidade individual são apre-

sentados no seguinte quadro:

   2010   2009
 Créditos com Créditos com  Créditos com Créditos com 
 Imparidade Imparidade  Imparidade Imparidade 
 Colectiva Individual Total Colectiva Individual Total

Crédito a Empresas

Vincendo 709.617.930 104.314.318 813.932.247 848.638.463 54.850.022 903.488.485

Vencido - 9.068.087 9.068.087 - 1.826.980 1.826.980

Imparidade (5.667.984) (39.996.004) (45.663.988) (13.133.757) (24.709.087) (37.842.844)

 703.949.946 73.386.400 777.336.346 835.504.706 31.967.915 867.472.621

Crédito à habitação

Vincendo 9.578.472 - 9.578.472 10.128.029 - 10.128.029

Imparidade (83.237) - (83.237) (91.659) - (91.659)

 9.495.235 - 9.578.472 10.128.029 - 10.128.029

Crédito ao consumo

Vincendo 371.675 - 371.675 448.201 - 448.201

Imparidade (3.230) - (3.230) (4.056) - (4.056)

 368.445 - 371.675 444.145 - 444.145

Total de crédito vincendo 719.568.076 104.314.318 823.882.394 859.214.693 54.850.022 914.064.715

Total de crédito vencido - 9.068.087 9.068.087 - 1.826.980 1.826.980

Total imparidade (5.754.450) (39.996.004) (45.750.454) (13.229.472) (24.709.087) (37.938.559)

Total de crédito 713.813.626 73.386.400 787.200.026 845.985.221 31.967.915 877.953.136
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o valor de balanço dos empréstimos a clientes que teriam prestações ven-

cidas caso não tivessem sido renegociados ascendia a 125.673.374 euros e 22.091.449 euros, respectivamente. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o Banco tinha registado imparidade para estes empréstimos no valor de 

20.700.069 euros e 17.155.261 euros respectivamente.

RISCO DE mERCADO

O risco de mercado corresponde ao risco de variação do justo valor ou dos cash-flows dos instrumentos financeiros 

em função de alterações nos preços de mercado, incluindo os seguintes riscos: cambial, taxa de juro e de preço.

O risco de mercado é avaliado com base nas seguintes metodologias: 

Value-at-Risk (VaR) relativamente à carteira de trading. Esta carteira inclui os seguintes elementos: carteira de 

títulos e instrumentos financeiros derivados;

Análise de sensibilidade relativamente aos restantes activos e passivos registados nas demonstrações financeiras 

individuais do Banco. Esta análise de sensibilidade é efectuada com base nos pressupostos definidos pelo Banco 

de Portugal na Instrução 19/2005. 

O Grupo não dispõe de informação quantitativa relativamente à análise de sensibilidade para os restantes activos 

e passivos das empresas subsidiárias.

Carteira de trading

O VaR corresponde a uma estimativa de máxima perda potencial para uma determinada carteira de activos, num 

determinado período de detenção e dado um nível de confiança, assumindo comportamentos normais de mercado. 

A metodologia de cálculo utilizada é da simulação histórica, ou seja, os eventos futuros são totalmente explicados 

pelos eventos passados, com base nos seguintes pressupostos:

período de detenção: 10 dias;

nível de confiança: 99%; 

período da amostra de preços: 720 dias de calendário; 

decay factor=1, isto é, as observações passadas têm todas igual peso.

Para opções, calcula-se o preço teórico através da utilização de modelos adequados e utiliza-se a volatilidade im-

plícita. Não é efectuado cálculo para correlações, dada a metodologia aplicada; isto é, as correlações são empíricas.
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o vaR pode ser decomposto da seguinte forma (valores expressos em mi-

lhares de euros):

o efeito de diversificação é calculado implicitamente. o vaR total refere-se ao efeito conjunto dos riscos de taxa 

de juro, de preço, cambial e de volatilidade.

para a carteira de negociação e para as posições de tesouraria, calculam-se bpvs (basis point value), variações do 

valor de mercado de posições em taxa de juro devida ao deslocamento paralelo de 1 ponto base nas curvas de 

rendimento. São também calculados outros indicadores de sensibilidade comummente aplicados a carteiras de 

opções (vulgo, gregos).

mensalmente realizam-se avaliações do impacto nos resultados de variações extremas dos factores de risco de 

mercado (stress-testing).

São efectuadas, diariamente, análises de backtesting teórico (comparação da medida de vaR com os resultados 

teóricos) e, mensalmente, de backtesting real (comparação da medida de vaR com os resultados reais). o número 

de excepções obtidas, (isto é o número de vezes em que as perdas teóricas ou reais ultrapassam o valor de vaR), 

permite avaliar a qualidade do modelo de vaR e implementar medidas de ajustamento, caso necessário. 

Carteira non trading

a análise de sensibilidade relativamente à carteira non trading foi efectuada de forma a determinar o potencial 

impacto na margem financeira do banco (excluindo as restantes empresas pertencentes ao perímetro de consoli-

dação) no exercício de 2010, considerando uma variação das taxas de juro de referência em 50 basis points (bps) 

e assumindo uma deslocação paralela da curva de taxa de juro. para este efeito foram considerados os activos e 

passivos financeiros registados nas demonstrações financeiras individuais do banco, excluindo:

instrumentos financeiros derivados; e

papel comercial.

 2010 2009

vaR de mercado

taxa de juro 269 374

Cambial 76 87

preço 66 50

efeito diversificação (167) (105)

 244 406
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os principais pressupostos relacionados com o pricing das operações foram os seguintes:

operações a taxa variável: considerou-se a taxa de mercado acrescida do respectivo spread contratual;

novas operações a taxa fixa: considerou-se a taxa de mercado acrescida de um spread equivalente à diferença 

entre a taxa média das operações vivas em 31 dezembro de 2010 e a respectiva taxa de mercado; 

novas operações a taxa variável: considerou-se a taxa de mercado acrescida do spread médio contratual das 

operações vivas em 31 dezembro de 2010.         

    

Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto potencial positivo na margem financeira projectada para 

2011 da descida das taxas de juro de referência em 50 basis points ascende a 1.993.466 euros e (639.092 euros 

em 31 de dezembro de 2009). Caso se verifique uma subida das taxas de juro de referência em 50 basis points, 

o impacto potencial negativo na margem financeira projectada para 2010 ascende a 2.003.045 euros (1.348.133 

euros em 31 de dezembro de 2009).

JuSto valoR

em 31 de dezembro de 2010, o grupo mantém uma parte significativa do seu activo registada ao justo valor 

através de resultados, nomeadamente toda a carteira de títulos e os instrumentos financeiros derivados.

Relativamente aos principais activos e passivos financeiros que se encontram reflectidos ao custo, devem ser sa-

lientados os seguintes aspectos:

as aplicações e recursos com outras instituições de crédito são na sua quase totalidade remuneradas a taxas de 

juro indexadas e com prazos de refixação curtos;

Conforme evidenciado acima na secção relativa ao risco de taxa de juro, os depósitos de clientes são na sua 

quase totalidade remunerados a taxas indexadas à euribor, com prazos de refixação curtos. uma operação de 

longo prazo com taxa de juro fixa encontra-se coberta por um derivado de cobertura, pelo que a variação no justo 

valor atribuível ao risco de taxa de juro já se encontra reflectida no valor de balanço do depósito (ver Nota 18).

face ao exposto, o banco considera que o valor de balanço destes activos financeiros, líquidos de provisões, e dos 

seus passivos financeiros, constitui uma aproximação fiável ao respectivo justo valor.
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a forma de apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros pode 

ser resumida como se segue: 

Os principais pressupostos utilizados na construção dos quadros acima apresentados são os seguintes:

Os valores relativos a cotações em mercado activo correspondem a instrumentos de capital cotados em Bolsa, 

bem como obrigações com elevada liquidez (Nível 1);

A valorização dos instrumentos financeiros derivados é efectuada através de técnicas de valorização baseadas 

em dados de mercado (Nível 2);  

Os títulos em carteira cuja valorização corresponde a bids indicativos fornecidos por contribuidores externos ao 

Grupo foram também considerados em “Técnicas de valorização – Dados de mercado (Nível 2)”;

       2010
Tipo Activos valorizados Instrumentos financeiros valorizados ao justo valor
de instrumento ao custo Cotações em Técnicas de valorização baseadas em:
financeiro de aquisição mercado activo Dados de mercado Outros Total

Activos

Activos financeiros detidos para negociação - 79.727.563 437.749.249 82.543.502 600.020.313

Outros activos financeiros ao justo valor - 2 941.268 14.369.701 15.310.970

através de resultados

Activos financeiros disponíveis para venda 153.127 343.847.866 42.608.044 96.903.321 483.512.357

Derivados de cobertura - - 1.250.849 - 1.250.849

 153.127 423.575.430 482.549.409 193.816.523 1.100.094.489

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação - - 416.869.550 - 416.869.550

Derivados de cobertura - - 1.599.779 - 1.599.779

 - - 418.469.329 - 418.469.329

       2009
  Instrumentos financeiros valorizados ao justo valor
Tipo Activos valorizados Cotações em Técnicas de valorização baseadas em:
de instrumento ao custo mercado activo Dados de mercado Outros 
financeiro de aquisição (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3) Total

Activos

Activos financeiros detidos para negociação - 231.782.327 445.125.773 - 676.908.100

Outros activos financeiros ao justo valor - 2 958.684 49.541.938 50.500.624

através de resultados

Activos financeiros disponíveis para venda 153.127 95.187.997 35.236.453 95.343.234 225.920.811

Derivados de cobertura - - 936.919 - 936.919

 153.127 326.970.326 482.257.829 144.885.172 954.266.454

Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação - - (300.272.162) - (300.272.162)

Derivados de cobertura - - (1.703.334) - (1.703.334)

 - - (301.975.496) - (301.975.496)
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os títulos valorizados com base em modelos internos do grupo Cgd são apresentados em “técnicas de valori-

zação – outras” (Nível 3). esta coluna inclui:

em 31 de dezembro de 2010, 81.124.157 relativos a obrigações convertíveis em acções da edp emitidas pela 

parpública SgpS, S.a., que estavam a ser valorizadas de acordo com um modelo interno definido pelo banco. 

No exercício de 2009, o banco valorizava este título com base nos preços indicativos fornecidos por contrapartes 

externas.

em 31 de dezembro de 2009, 1.992.123 euros relativos a uma participação valorizada com base num modelo 

interno de actualização de cash flows previsionais projectados.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, 82.067.907 euros e 76.401.609 euros relativos a obrigações a taxa fixa 

ou taxa variável emitidas por empresas financeiras e não financeiras portuguesas, relativamente às quais não 

existe cotação em mercado activo nem existem preços indicativos por contrapartes externas. estes títulos são 

valorizados com base num modelo de actualização de cash flows futuros, utilizando como taxa de desconto as 

taxas de juro de mercado, adicionadas de um spread que o banco considera adequado face ao risco de crédito 

do emitente.

os activos valorizados ao custo de aquisição correspondem a participações financeiras detidas pelo banco com 

carácter de estabilidade, para as quais não existe mercado activo.

Relativamente às empresas participadas detidas no âmbito da actividade de capital de risco, os valores são 

apresentados como se segue:

Custo de aquisição: no caso de participações adquiridas nos doze meses anteriores à data da valorização; 

Cotações em mercado activo: no caso de empresas cotadas em bolsa; e

outros: no caso das restantes empresas participadas.

o movimento ocorrido nos exercícios de 2010 e 2009 relativamente aos títulos valorizados através de “técnicas 

de valorização – outras” (Nível 3) pode ser resumido como se segue:

              valias reconhecidas em:
 alterações                 Resultado do exercício
 saldo  no método aquisições / Reserva de   variação saldo
 31-12-09  de valorização alienações Justo valor Potenciais  Efectivas Cambial 31-12-10

activos financeiros detidos para negociação - 92.659.873 (3.530.712) - (6.641.192) 55.533 - 82.543.502

outros activos financeiros ao justo valor 49.541.938 1 (34.694.086) - (478.153) - - 14.369.701

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda 95.343.234 (16.318.869) 12.622.084 5.099.423 - 1.800 155.649 96.903.321

 144.885.172 76.341.005 (25.602.714) 5.099.423 (7.119.345) 57.333 155.649 193.816.524



20
5

a
N

ex
o

S 
à

S 
C

o
N

ta
S 

C
o

N
So

li
d

a
d

a
S

33. geStão de Capital

Relativamente à gestão de capital, o banco está sujeito à supervisão pelo banco de portugal em base individual, 

estando igualmente sujeito à supervisão em base consolidada do grupo Cgd.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o rácio de solvabilidade ao nível das demonstrações financeiras individuais 

do banco ascende a 10,29% e 8,85%, respectivamente.

Base individual 2010 2009

Fundos Próprios Elegíveis (Base + Complementares - deduções) (1) 228.373.810 193.387.350

Fundos Próprios de Base 218.208.798 179.918.096

Capital Realizado 81.250.000 81.250.000

(-) acções próprias - (5.999.453)

Reservas legais, estatuárias e outras 84.178.154 67.321.134

Resultados transitados de exercícios anteriores 59.061.492 44.162.390

(-) activos intangíveis (388.823) (449.936)

(-) insuficiência de provisões – tRem ii (542.104) (708.891)

(-) impostos diferidos activos associados a provisões para Riscos gerais de Crédito (698.512) (1.813.139)

(-) diferenças de Reavaliação de activos disponíveis para venda – Justo valor (5.440.244) (4.431.133)

Negativo (ilíquido de imposto)

(-) Reservas por impostos diferidos passivos Resultantes da Reavaliação de activos 788.835 587.125

disponíveis para venda

Fundos Próprios Complementares 10.165.012 13.469.254

Reservas de Reavaliação do activo imobilizado 4.338.403 4.338.403

diferenças de Reavaliação de activos disponíveis para venda – Justo valor positivo (45%) 2.035.333 241.293

provisões para Riscos gerais de Crédito 3.791.275 8.889.558

Requisitos de Fundos Próprios (2) 177.605.408 174.799.858

Risco de Crédito e Risco de Crédito de Contraparte 126.988.103 122.031.977

(-) 8% provisões para Riscos gerais de Crédito – parte não elegível para fundos próprios (128.946) (464.115)

Riscos de posição – instrumentos de dívida 36.151.196 36.107.812

Riscos de posição – títulos de Capital 510.166 5.402.612

Risco de mercadorias - 287.514

Risco operacional – método padrão (método Standard) 14.084.890 11.434.059

Rácio de solvabilidade 10,29% 8,85%

(1) de acordo com o aviso n.º 12/92     (2) de acordo com legislação em vigor: avisos n.º 5/07, 8/07, 9/07

              valias reconhecidas em:
 alterações                 Resultado do exercício
 saldo no método aquisições / Reserva de   variação saldo
 31-12-08  de valorização alienações Justo valor Potenciais  Efectivas Cambial 31-12-09

activos financeiros detidos para 158.631.452 (158.631.452) - - - - - -

negociação 

outros activos financeiros ao justo valor 83.213.897 - (33.151.464) - (520.495) 761.045 - 49.541.938

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda 50.913.713 300.000 36.260.398 7.178.075 - - (69.997) 95.343.234

 292.759.061 (158.331.452) 3.108.934 7.178.075 (520.495) 761.045 (69.997) 144.885.172
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1. Nota iNtRodutóRia

o Caixa – banco de investimento, S.a. (“banco”) foi constituído por escritura pública em 12 de Novembro de 

1987, tendo absorvido a totalidade dos activos e passivos da Sucursal em portugal do manufacturers hanover 

trust Company, nos termos da portaria conjunta da presidência do Conselho de ministros e ministério das finan-

ças nº 865-a/87, de 6 de Novembro.

o banco é a unidade do grupo Caixa geral de depósitos especializada na actividade de banca de investimento, 

abrangendo actividades como corporate finance de dívida fixa e variável, corporate finance de acções, assesso-

ria financeira, Structured finance, project finance, intermediação financeira e research. para o exercício das suas 

actividades o banco dispõe de dois balcões localizados em lisboa e porto, de uma Sucursal financeira exterior na 

madeira e de uma Sucursal em espanha.  

Conforme descrito na Nota 21, a maioria do capital social do banco é detida pela gerbanca, SgpS, S.a., socieda-

de integrada no grupo Caixa geral de depósitos.

as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2010 foram aprovadas pelo Conselho de administração 

em 18 de fevereiro de 2011.

as demonstrações financeiras do banco em 31 de dezembro de 2010 encontram-se pendentes de aprovação 

pela assembleia geral. No entanto, o Conselho de administração entende que estas demonstrações financeiras 

virão a ser aprovadas sem alterações significativas. 

2. polítiCaS CoNtabilíStiCaS 

as demonstrações financeiras individuais da Sede foram combinadas com as das Sucursais, representando a 

actividade global do banco. todos os saldos e transacções entre a Sede e as Sucursais foram eliminados neste 

processo.

2.1. baSeS de apReSeNtação

as demonstrações financeiras do banco foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com 

base nos livros e registos contabilísticos mantidos de acordo com os princípios consagrados nas Normas de Con-

tabilidade ajustadas (NCa), nos termos do aviso nº 1/2005, de 21 de fevereiro e das instruções nº 9/2005 e nº 

23/2004, do banco de portugal, na sequência da competência que lhe é conferida pelo número 3 do artigo 115º 

do Regime geral das instituições de Crédito e Sociedades financeiras, aprovado pelo decreto-lei nº 298/92, de 

31 de dezembro.
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as NCa correspondem em geral às Normas internacionais de Relato financeiro (ifRS), conforme adoptadas pela 

união europeia, de acordo com o Regulamento (Ce) nº 1606/2002 do parlamento europeu e do Conselho, de 19 

de Julho, transposto para o ordenamento nacional pelo decreto-lei nº 35/2005, de 17 de fevereiro e pelo aviso 

nº 1/2005, de 21 de fevereiro, do banco de portugal. No entanto, nos termos do aviso nº 1/2005, existem as 

seguintes excepções com impacto nas demonstrações financeiras do banco:

i) valorimetria do crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (Crédito e contas a receber) – os 

créditos são registados pelo valor nominal, não podendo ser reclassificados para outras categorias e, como tal, 

registados pelo justo valor;

ii) provisionamento do crédito e contas a receber – são definidos níveis mínimos de provisionamento de acordo 

com o disposto no aviso do banco de portugal nº 3/95, com as alterações introduzidas pelo aviso do banco de 

portugal nº 8/03, de 30 de Junho e pelo aviso do banco de portugal nº 3/2005, de 21 de fevereiro (Nota 2.3. a)). 

este regime abrange ainda as responsabilidades representadas por aceites, garantias e outros instrumentos de 

natureza análoga;

iii) os activos tangíveis são obrigatoriamente mantidos ao custo de aquisição, não sendo deste modo possível o 

registo pelo justo valor, conforme permitido pela Norma iaS i6 – activos fixos tangíveis. Como excepção, é per-

mitido o registo de reavaliações legalmente autorizadas, caso em que as mais-valias resultantes são registadas em 

“Reservas de reavaliação”.

2.2. CoNveRSão de SaldoS e tRaNSaCçõeS em moeda eStRaNgeiRa

as contas do banco são preparadas de acordo com a divisa utilizada no ambiente económico em que opera (de-

nominada “moeda funcional”), nomeadamente o euro.

 

as transacções em moeda estrangeira são registadas com base nas taxas de câmbio indicativas na data da tran-

sacção. em cada data de balanço, os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 

convertidos para euros com base na taxa de câmbio em vigor. os activos não monetários que sejam valorizados 

ao justo valor são convertidos com base na taxa de câmbio em vigor na data da última valorização. os activos não 

monetários registados ao custo histórico permanecem registados ao câmbio original.

as diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial são reflectidas em resultados do exercício, com excepção 

das originadas por instrumentos financeiros não monetários, tal como acções, classificados como disponíveis para 

venda, que são registadas numa rubrica específica de capital próprio até à sua alienação.
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2.3. iNStRumeNtoS fiNaNCeiRoS 

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

Conforme descrito na Nota 2.1, estes activos são registados de acordo com as disposições do aviso nº 1/2005, 

do banco de portugal. deste modo são registados pelo valor nominal, sendo os respectivos proveitos, nomeada-

mente juros e comissões, reconhecidos ao longo do período das operações de acordo com o método pro rata 

temporis, quando se tratem de operações que produzam fluxos residuais ao longo de um período superior a um 

mês. Sempre que aplicável, as comissões e custos externos imputáveis à contratação das operações subjacentes 

aos activos incluídos nesta categoria são igualmente periodificados ao longo do período de vigência dos créditos.

o regime de provisionamento corresponde ao definido no aviso nº 3/95, do banco de portugal, e inclui as se-

guintes provisões: 

provisão para crédito e juros vencidos

destina-se a cobrir os riscos de realização de créditos concedidos que apresentem prestações vencidas e não 

pagas de capital ou juros. as percentagens provisionadas do crédito e juros vencidos são função crescente do 

período decorrido após o respectivo vencimento e do facto de estarem ou não cobertos por garantias.

provisão para créditos de cobrança duvidosa

destina-se a fazer face aos riscos de realização do capital vincendo relativo a créditos concedidos a clientes que 

apresentem prestações vencidas e não pagas de capital ou juros, ou que estejam afectos a clientes que tenham 

outras responsabilidades vencidas. 

de acordo com o aviso nº 3/95, consideram-se como créditos de cobrança duvidosa, os seguintes: 

as prestações vincendas de uma mesma operação de crédito em que se verifique, relativamente às respectivas 

prestações em mora de capital e juros, pelo menos uma das seguintes condições:

(i) excederem 25% do capital em dívida, acrescido dos juros vencidos;

(ii) estarem em incumprimento há mais de:

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

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

vinte e quatro meses, nas operações com prazo igual ou superior a dez anos.
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estes créditos de cobrança duvidosa são provisionados de acordo com a percentagem das provisões constituídas 

para crédito vencido.

os créditos vincendos sobre um mesmo cliente se o crédito e juros vencidos de todas as operações relativa-

mente a esse cliente, acrescidos do crédito vincendo abrangido pela alínea anterior, excederem 25% do crédito 

total, acrescido dos juros vencidos. estes créditos de cobrança duvidosa são provisionados com base em 50% da 

percentagem média das provisões constituídas para crédito vencido.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as provisões para créditos de cobrança duvidosa eram superiores aos mon-

tantes mínimos definidos pelo banco de portugal.

provisão para riscos gerais de crédito

encontra-se registada no passivo, e destina-se a fazer face aos riscos de cobrança do crédito concedido, assim 

como a outros riscos resultantes da actividade do banco, tais como garantias e avales prestados. o montante a 

provisionar é calculado por aplicação das seguintes percentagens genéricas à totalidade do crédito não vencido, 

incluindo as garantias e avales:

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

ser determinada;

0,5% relativamente ao crédito garantido por hipoteca sobre imóvel ou operações de locação financeira imobi-

liária, em ambos os casos quando o imóvel se destine a habitação do mutuário;

1% no que se refere ao restante crédito concedido.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as provisões para riscos gerais de crédito eram superiores aos montantes 

mínimos definidos pelo banco de portugal.

a partir de 1 de Janeiro de 2003 o reforço desta provisão deixou de ser aceite como custo para efeitos fiscais. o 

efeito em resultados é reconhecido na rubrica “provisões líquidas de reposições e anulações”, da demonstração 

de resultados. 

b) outros activos financeiros

os restantes activos financeiros são registados na data de contratação pelo respectivo justo valor, acrescido de 

custos directamente atribuíveis à transacção. estes activos são classificados no reconhecimento inicial numa das 

seguintes categorias definidas na Norma iaS 39:



21
2

a
N

ex
o

S 
à

S 
C

o
N

ta
S 

iN
d

iv
id

u
a

iS

i) activos financeiros ao justo valor através de resultados

esta categoria inclui:

activos financeiros detidos para negociação, os quais englobam essencialmente títulos adquiridos com o objec-

tivo de realização de ganhos a partir de flutuações de curto prazo nos preços de mercado. incluem-se também 

nesta categoria os instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles que cumpram os requisitos de 

contabilidade de cobertura; e,

activos financeiros classificados como ao justo valor através de resultados (fair Value option).  

a utilização da fair value option implica o registo nesta categoria dos instrumentos financeiros de forma irrevo-

gável no reconhecimento inicial, encontrando-se limitada a situações em que a sua aplicação resulte na produção 

de informação financeira mais relevante, nomeadamente:

a) Caso a sua aplicação elimine ou reduza de forma significativa uma inconsistência no reconhecimento ou men-

suração (accounting mismatch) que, caso contrário, ocorreria em resultado de mensurar activos e passivos ou 

reconhecer ganhos e perdas nos mesmos de forma inconsistente; 

b) grupos de activos financeiros, passivos financeiros ou ambos que sejam geridos e o seu desempenho avaliado 

com base no justo valor, de acordo com estratégias de gestão de risco e de investimento formalmente documen-

tadas; e informação sobre o grupo seja distribuída internamente aos órgãos de gestão.

c) adicionalmente, é possível classificar nesta categoria instrumentos financeiros que contenham um ou mais 

derivados embutidos, a menos que:

os derivados embutidos não modifiquem significativamente os fluxos de caixa que de outra forma seriam 

exigidos pelo contrato;

fique claro, que com pouca ou nenhuma análise, que a separação dos derivados implícitos não deve ser 

efectuada.

os activos financeiros classificados nesta categoria são registados ao justo valor, sendo os ganhos e perdas gera-

dos pela valorização subsequente reflectidos em resultados do exercício, nas rubricas de “Resultados de activos 

e passivos avaliados ao justo valor através de resultados”. os juros são reflectidos nas rubricas apropriadas de 

“Juros e rendimentos similares”.

ii) empréstimos e contas a receber

São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados num mercado activo, e não incluí-

dos em qualquer uma das restantes categorias de activos financeiros. esta categoria inclui essencialmente valores 

a receber de outras instituições financeiras.
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No reconhecimento inicial estes activos são registados pelo seu justo valor, deduzido de eventuais comissões 

incluídas na taxa efectiva, e acrescido de todos os custos incrementais directamente atribuíveis à transacção. Sub-

sequentemente, estes activos são reconhecidos em balanço ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas 

por imparidade.

Reconhecimento de juros

os juros são reconhecidos com base no método da taxa efectiva, que permite calcular o custo amortizado e re-

partir os juros ao longo do período das operações. a taxa efectiva é aquela que, sendo utilizada para descontar 

os fluxos de caixa futuros estimados associados ao instrumento financeiro, permite igualar o seu valor actual ao 

valor do instrumento financeiro na data do reconhecimento inicial.

iii) activos financeiros disponíveis para venda

esta categoria inclui títulos de rendimento variável não classificados como activos ao justo valor através de resulta-

dos, incluindo participações financeiras com carácter de estabilidade, bem como outros instrumentos financeiros 

aqui registados no reconhecimento inicial e que não se enquadrem nas restantes categorias previstas na Norma 

iaS 39 acima descritas.

os activos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao justo valor, com excepção de instrumentos de 

capital próprio não cotados num mercado activo e cujo justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, os quais 

permanecem registados ao custo. os ganhos ou perdas resultantes da reavaliação são registados directamente 

em capitais próprios, na “Reserva de justo valor”. No momento da venda, ou caso seja determinada imparidade, 

as variações acumuladas no justo valor são transferidas para proveitos ou custos do exercício. 

os dividendos de instrumentos de capital próprio classificados nesta categoria são registados como proveitos na 

demonstração de resultados quando é estabelecido o direito do banco ao seu recebimento.

Reclassificação de activos financeiros

No âmbito da alteração ao iaS 39 em 13 de outubro de 2008 o banco tem a possibilidade de reclassificar alguns 

activos financeiros classificados como activos financeiros detidos para negociação ou disponíveis para venda para 

outras categorias de activos financeiros. Não são contudo permitidas quaisquer reclassificações para categorias 

de activos financeiros ao justo valor através de resultados.

Justo valor

Conforme acima referido, os activos financeiros enquadrados nas categorias de activos financeiros ao justo valor 

através de resultados e activos financeiros disponíveis para venda são registados pelo justo valor.
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o justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um activo ou passivo financeiro 

pode ser vendido ou liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na concretização da tran-

sacção em condições normais de mercado.

o justo valor de activos financeiros é determinado, para a generalidade dos activos, por um órgão do grupo Cgd 

independente da função de negociação, com base nos seguintes critérios:

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

Relativamente a instrumentos de dívida não transaccionados em mercados activos (incluindo títulos não cotados 

ou com reduzida liquidez) são utilizados métodos e técnicas de valorização, que incluem:

i) preços (bid prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira, nomeadamente a bloomberg e 

a Reuters, incluindo preços de mercado disponíveis em transacções recentes;

ii) Cotações indicativas (bid prices) obtidas junto de instituições financeiras que funcionem como market-makers;

iii) modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que seriam utilizados na 

definição de um preço para o instrumento financeiro, reflectindo as taxas de juro de mercado e a volatilidade, 

bem como a liquidez e o risco de crédito associado ao instrumento.

c) passivos financeiros

os passivos financeiros são registados na data de contratação ao respectivo justo valor, deduzido de custos direc-

tamente atribuíveis à transacção. os passivos são classificados nas seguintes categorias:

i) passivos financeiros detidos para negociação

os passivos financeiros detidos para negociação correspondem a instrumentos financeiros derivados com reava-

liação negativa, os quais se encontram reflectidos pelo justo valor.

ii) outros passivos financeiros

esta categoria inclui recursos de outras instituições de crédito e de clientes e passivos incorridos para pagamento 

de prestações de serviços.

estes passivos financeiros são valorizados pelo custo amortizado. 
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d) derivados e contabilidade de cobertura

o banco realiza operações com produtos derivados no âmbito da sua actividade, com o objectivo de satisfazer as 

necessidades dos seus clientes e de reduzir a sua exposição a flutuações cambiais, de taxas de juro e de cotações.

os instrumentos financeiros derivados são registados pelo seu justo valor na data da sua contratação. adicional-

mente, são reflectidos em rubricas extrapatrimoniais pelo respectivo valor nocional.

Subsequentemente, os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respectivo justo valor. o justo 

valor é apurado:

Com base em cotações obtidas em mercados activos (por exemplo, no que respeita a futuros transaccionados 

em mercados organizados);

Com base em modelos que incorporam técnicas de valorização aceites no mercado, incluindo cash-flows des-

contados e modelos de valorização de opções.

derivados embutidos

os instrumentos financeiros derivados embutidos noutros instrumentos financeiros são destacados do contrato 

de base e tratados como derivados autónomos no âmbito da Norma iaS 39, sempre que:

as características económicas e os riscos do derivado embutido não estejam intimamente relacionados com o 

contrato de base, conforme definido na Norma iaS 39; e

a totalidade do instrumento financeiro combinado não esteja registada ao justo valor, com as variações no justo 

valor reflectidas em resultados.

derivados de cobertura

tratam-se de derivados contratados com o objectivo de cobertura da exposição do banco a um determinado risco 

inerente à sua actividade. a classificação como derivados de cobertura e a utilização do conceito de contabilidade 

de cobertura, conforme abaixo descrito, está sujeita ao cumprimento das regras definidas na Norma iaS 39.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009 o banco apenas utiliza coberturas de exposição à variação do justo valor dos 

instrumentos financeiros registados em balanço, denominadas “Coberturas de justo valor”. 

para todas as relações de cobertura, o banco prepara no início da operação documentação formal, que inclui os 

seguintes aspectos:

objectivos de gestão de risco e estratégia associada à realização da operação de cobertura, de acordo com as 

políticas de cobertura de risco definidas pelo banco;
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descrição do(s) risco(s) coberto(s);

identificação e descrição dos instrumentos financeiros cobertos e de cobertura;

método de avaliação da eficácia de cobertura e periodicidade da sua realização.

periodicamente, são efectuados e documentados testes de eficácia das coberturas através da comparação da va-

riação no justo valor do instrumento de cobertura e do elemento coberto (na parcela atribuível ao risco coberto). 

de forma a possibilitar a utilização de contabilidade de cobertura de acordo com a Norma iaS 39, esta relação 

deverá situar-se num intervalo entre 80% e 125%. adicionalmente, são efectuados testes de eficácia prospecti-

vos, de forma a demonstrar a expectativa da eficácia futura da cobertura.

os derivados de cobertura são registados ao justo valor, sendo os resultados apurados diariamente reconhecidos 

em proveitos e custos do exercício. Caso se demonstre que a cobertura é eficaz, o banco reflecte igualmente no 

resultado do exercício a variação no justo valor do elemento coberto atribuível ao risco coberto. o impacto destas 

valorizações é reflectido em rubricas de “Resultados em activos e passivos avaliados ao justo valor através de 

resultados”. No caso de derivados que tenham associada uma componente de juros (como por exemplo, swaps 

de taxa de juro) a periodificação de juros relativa ao período em curso e os fluxos liquidados são reflectidos em 

“Juros e rendimentos similares” e “Juros e encargos similares”, da demonstração de resultados.

as reavaliações positivas e negativas de derivados de cobertura são registadas no activo e passivo, respectivamen-

te, em rubricas específicas.

as valorizações dos elementos cobertos são reflectidas nas rubricas onde se encontram registados esses activos 

e passivos.

derivados de negociação

São considerados derivados de negociação todos os instrumentos financeiros derivados que não estejam associa-

dos a relações de cobertura eficazes de acordo com a Norma iaS 39, incluindo:

derivados contratados para cobertura de risco em activos ou passivos registados ao justo valor através de resul-

tados, tornando assim desnecessária a utilização de contabilidade de cobertura;

derivados contratados para cobertura de risco que não constituem coberturas eficazes ao abrigo da Norma iaS 39;

derivados contratados com o objectivo de trading.

os derivados de negociação são registados ao justo valor, sendo os resultados apurados diariamente reconhecidos 

em proveitos e custos do exercício. o impacto destas valorizações é reflectido em rubricas de “Resultados de ac-

tivos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados”. No caso de derivados que tenham associada uma 

componente de juros (como por exemplo, swaps de taxa de juro) a periodificação de juros relativa ao período em 
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curso e os fluxos liquidados são reflectidos em “Juros e rendimentos similares” e “Juros e encargos similares”, da 

demonstração de resultados.  

as reavaliações positivas e negativas são registadas nas rubricas “activos financeiros ao justo valor através de 

resultados” e “passivos financeiros ao justo valor através de resultados”, respectivamente.   

e) imparidade de activos financeiros

activos financeiros ao custo amortizado

o banco efectua periodicamente análises de imparidade dos seus activos financeiros registados ao custo amorti-

zado, nomeadamente, as aplicações em instituições de crédito.

a identificação de indícios de imparidade é efectuada numa base individual.

os seguintes eventos podem constituir indícios de imparidade:

incumprimento das cláusulas contratuais, nomeadamente atrasos nos pagamentos de juros ou capital;

dificuldades financeiras significativas do devedor ou do emissor da dívida;

existência de uma elevada probabilidade de declaração de falência do devedor ou do emissor da dívida;

Concessão de facilidades ao devedor em resultado das suas dificuldades financeiras que não seriam concedidas 

numa situação normal;

Comportamento histórico das cobranças que permita deduzir que o valor nominal nunca será recuperado na 

totalidade;

dados indicativos de uma redução mensurável no valor estimado dos cash-flows futuros de um grupo de activos 

financeiros desde o seu registo inicial, embora essa redução não possa ser identificada nos activos financeiros 

individuais do grupo.

Sempre que sejam identificados indícios de imparidade em activos analisados individualmente, a eventual perda 

por imparidade corresponde à diferença entre o valor inscrito no balanço no momento da análise e o valor actual 

dos fluxos de caixa futuros que se espera receber (valor recuperável), descontado com base na taxa de juro efec-

tiva original do activo.

activos financeiros disponíveis para venda

Conforme referido na Nota 2.3. b), os activos financeiros disponíveis para venda são registados ao justo valor, 

sendo as variações no justo valor reflectidas em capital próprio, na rubrica “Reserva de justo valor”.
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Sempre que exista evidência objectiva de imparidade, as menos-valias acumuladas que tenham sido reconhecidas 

em reservas são transferidas para custos do exercício sob a forma de perdas por imparidade, sendo registadas na 

rubrica “imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações”.

para além dos indícios de imparidade considerados na análise de activos financeiros registados ao custo amorti-

zado, a Norma iaS 39 prevê ainda os seguintes indícios específicos para imparidade em instrumentos de capital:

informação sobre alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de mercado, econó-

mica ou legal em que o emissor opera, e que indique que o custo do investimento não venha a ser recuperado;

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

 

em cada data de referência das demonstrações financeiras é efectuada pelo banco uma análise da existência de 

perdas por imparidade em activos financeiros disponíveis para venda, considerando para este efeito a natureza 

e características específicas e individuais dos activos em avaliação. para além dos resultados desta análise, os 

eventos seguidamente apresentados foram considerados como indicativos de evidência objectiva de imparidade 

em instrumentos de capital:

existência de menos-valias potenciais superiores a 50% face ao respectivo valor de aquisição; 

Situações em que o justo valor do instrumento de capital se mantenha abaixo do respectivo custo de aquisição 

ao longo de um período superior a 24 meses.

adicionalmente, foi ainda considerada como evidência objectiva de imparidade a existência de menos-valias po-

tenciais superiores a 30% do custo de aquisição que se tenham mantido por mais de 9 meses.

as perdas por imparidade em instrumentos de capital não podem ser revertidas, pelo que eventuais mais-valias 

potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por imparidade são reflectidas na “Reserva de justo 

valor”. Caso posteriormente sejam determinadas menos-valias adicionais, considera-se sempre que existe impa-

ridade, pelo que são reflectidas em resultados do exercício.

para efeitos de análise de imparidade, aos títulos tier 1 são aplicados critérios idênticos aos instrumentos de dívida.

Relativamente a activos financeiros registados ao custo, nomeadamente instrumentos de capital não cotados e 

cujo justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade, o grupo efectua igualmente análises periódicas de 

imparidade. Neste âmbito, o valor recuperável corresponde à melhor estimativa dos fluxos futuros a receber do 

activo, descontados a uma taxa que reflicta de forma adequada o risco associado à sua detenção.

o montante de perda por imparidade apurado é reconhecido directamente em resultados do exercício. as perdas 

por imparidade nestes activos não podem igualmente ser revertidas.
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2.4. outRoS aCtivoS taNgíveiS

excepto quanto aos activos adquiridos até ao exercício de 1998, encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das amortizações e perdas por imparidade acumuladas. os custos de reparação, manutenção e outras des-

pesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo do exercício, na rubrica “outros gastos administrativos”.

No exercício de 1998 o banco procedeu à reavaliação do seu imobilizado, ao abrigo do decreto-lei nº 31/98, de 

11 de fevereiro. de acordo com o permitido pela Norma ifRS 1, na transição para ifRS foi considerado como custo 

o valor de balanço incorporando o efeito da referida reavaliação, uma vez que o seu resultado, no momento em 

que foi efectuada, correspondia genericamente ao custo ou custo depreciado de acordo com as ifRS ajustado de 

forma a reflectir as alterações em índices de preços.

as amortizações são calculadas e registadas em custos do exercício numa base sistemática ao longo do período 

de vida útil estimado do bem, o qual corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível 

para uso, que é:

os terrenos não são objecto de amortização.

as obras efectuadas pelo banco no edifício-sede em 2008 e 2009 estão a ser amortizadas por um período de 

10 anos.

periodicamente são realizadas análises de evidência de imparidade em activos tangíveis de acordo com a Norma 

iaS 36 – “imparidade de activos”. Sempre que o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis exceda o seu va-

lor recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício. as perdas por 

imparidade podem ser revertidas, também com impacto em resultados do período, caso em períodos seguintes 

se verifique um aumento do valor recuperável do activo.

o banco avalia periodicamente a adequação da vida útil estimada para os activos tangíveis. 

 anos de
 vida útil

imóveis 10 - 50

equipamento

mobiliário e material 4 - 10

material de transporte 4

equipamento informático 3 - 4

instalações interiores 3 - 10

equipamento de segurança 4 - 10

máquinas e ferramentas 5 - 10
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2.5. loCação fiNaNCeiRa

as operações de locação financeira são registadas da seguinte forma:

Como locatário

os activos em regime de locação financeira são registados pelo justo valor no activo e no passivo, processando-se 

as respectivas amortizações.

as rendas relativas a contratos de locação financeira são desdobradas de acordo com o respectivo plano finan-

ceiro, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à amortização do capital. os juros suportados são regis-

tados como custos financeiros.

Como locador

os activos em regime de locação financeira são registados no balanço como crédito concedido, sendo este reem-

bolsado através das amortizações de capital constantes do plano financeiro dos contratos. os juros incluídos nas 

rendas são registados como proveitos financeiros.

2.6. aCtivoS iNtaNgíveiS

esta rubrica compreende essencialmente custos com a aquisição, desenvolvimento ou preparação para uso de 

software utilizado no exercício das actividades do banco. os activos intangíveis são registados ao custo de aqui-

sição, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. 

as amortizações são registadas como custos do exercício numa base sistemática ao longo da vida útil estimada 

dos activos, a qual corresponde a um período entre 3 e 6 anos.

as despesas com manutenção de software são contabilizadas como custo do exercício em que são incorridas.

2.7. iNveStimeNtoS em filiaiS, aSSoCiadaS e empReeNdimeNtoS CoNJuNtoS

esta rubrica inclui as participações em entidades nas quais o banco exerce um controlo efectivo sobre a sua gestão 

corrente, de modo a obter benefícios económicos das suas actividades, denominadas “filiais”. Normalmente o 

controlo é evidenciado pela detenção de mais de 50% do capital ou dos direitos de voto.
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estes activos são registados pelo custo de aquisição, sendo objecto de análises de imparidade periódicas.

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

2.8. impoStoS SobRe luCRoS

Nos exercícios de 2010 e 2009, o banco esteve sujeito a tributação em sede de imposto sobre o Rendimento 

das pessoas Colectivas (iRC) e correspondente derrama municipal, cuja taxa agregada corresponde a 26,5%. Na 

sequência da aprovação do orçamento de estado para 2009, a taxa de iRC aplicável aos primeiros 12.500 euros 

de matéria colectável passou para 12,5%.

Com a publicação da lei nº 12 – a/2010, de 30 de Junho, foi introduzida a derrama estadual, a qual deve ser 

paga por todos os sujeitos passivos que apurem, em 2010 e em exercícios futuros, um lucro tributável sujeito e 

não isento de iRC superior a 2.000 m euros. a derrama estadual corresponderá a 2,5% da parte do lucro tribu-

tável superior ao referido limite. esta disposição implica que a taxa fiscal utilizada no exercício de 2010 no cálculo 

dos impostos diferidos e no reconhecimento do imposto sobre lucros do período, fosse de 29% (Nota 14).

a Sucursal financeira exterior do banco sediada na zona franca da madeira beneficia, ao abrigo do artigo 33º do 

estatuto dos benefícios fiscais, de isenção de iRC até 31 de dezembro de 2011. para efeitos da aplicação desta 

isenção, de acordo com o disposto no artigo 34º do estatuto dos benefícios fiscais, considera-se que pelo menos 

85% do lucro tributável da actividade global da entidade é resultante de actividades exercidas fora do âmbito 

institucional da zona franca da madeira.

o total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes e os impostos diferidos. 

o imposto corrente é calculado com base no resultado fiscal do exercício, o qual difere do resultado contabilístico 

devido a ajustamentos ao lucro tributável resultantes de custos ou proveitos não relevantes para efeitos fiscais, ou 

que apenas serão considerados noutros períodos.

os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto a recuperar / pagar em períodos futuros resultante 

de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço dos activos e passivos e a sua base 

fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável.

os passivos por impostos diferidos são normalmente registados para todas as diferenças temporárias tributáveis, 

enquanto que os impostos diferidos activos só são registados até ao montante em que seja provável a existência 

de lucros tributáveis futuros que permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou 

prejuízos fiscais. No entanto, não são registados impostos diferidos nas seguintes situações:

diferenças temporárias resultantes de goodwill;

diferenças temporárias originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos em transacções que não 

afectem o resultado contabilístico ou o lucro tributável;
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diferenças temporárias resultantes de lucros não distribuídos por empresas filiais e associadas, na medida em 

que o banco tenha a possibilidade de controlar a sua reversão e seja provável que a mesma não venha a ocorrer 

num futuro previsível.

as principais situações que originam diferenças temporárias ao nível do banco correspondem a provisões e rea-

valiações não aceites para efeitos fiscais, diferimento de comissões e amortizações não aceites em resultado de 

reavaliações legais de activos tangíveis.

os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da 

reversão das diferenças temporárias, que correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na 

data de balanço.

os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do exercício, excepto nos 

casos em que as transacções que os originaram tenham sido reflectidas noutras rubricas de capital próprio. Nestes 

casos, o correspondente imposto é igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o 

resultado do exercício.

2.9. pRoviSõeS e paSSivoS CoNtiNgeNteS

uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos 

passados onde seja provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. o 

montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade 

na data de balanço. 

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. os passivos contin-

gentes são apenas objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.

as provisões para outros riscos destinam-se a fazer face a contingências fiscais, legais e outras, bem como a even-

tuais desvalorizações em activos financeiros.

2.10. beNefíCioS doS empRegadoS

em virtude de não ter aderido ao acordo Colectivo de trabalho do sector bancário, o banco não tem responsa-

bilidades relativas a pensões de reforma dos seus empregados, os quais estão abrangidos pelo regime geral da 

Segurança Social.

No entanto, e com o objectivo de proporcionar aos seus empregados um complemento de reforma ao regime 

normal da Segurança Social, o banco constituiu por sua livre iniciativa em 1987, o fundo de pensões Caixa – 

banco de investimento (fundo) com o objectivo de garantir o pagamento de pensões de reforma por velhice e 

invalidez e de pensões de sobrevivência aos seus empregados, de acordo com os termos estabelecidos no contrato, 
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sendo a sua gestão efectuada pela Cgd pensões – Sociedade gestora de fundos de pensões, S.a.. em 2010, 

aquele fundo foi extinto, tendo sido transferida a totalidade do plano de pensões financiado, para uma adesão 

colectiva ao fundo de pensões aberto Caixa Reforma prudente.

a contribuição efectuada pelo banco equivale a uma percentagem de 3,5% das remunerações anuais pagas a 

cada um dos empregados. Nos exercícios de 2010 e 2009, os custos registados relativos a pensões ascenderam a 

436.464 euros e 393.986 euros, respectivamente (Nota 30).

dado tratar-se de um plano de contribuição definida, o banco não tem quaisquer responsabilidades para além 

das contribuições acima referidas.

os benefícios de curto prazo, incluindo prémios de produtividade pagos aos colaboradores pelo seu desempenho, 

são reflectidos em “Custos com pessoal” no período a que respeitam, de acordo com o princípio da especializa-

ção de exercícios.

2.11. ComiSSõeS

Conforme referido na Nota 2.3, as comissões recebidas relativas a operações de crédito e outros instrumentos 

financeiros, nomeadamente comissões cobradas na originação das operações, são reconhecidas como proveitos 

ao longo do período da operação.  

as comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao longo do período de pres-

tação do serviço ou de uma só vez, se resultarem da execução de actos únicos.

as comissões que o banco espera pagar a outras instituições de crédito no âmbito da sindicação de operações 

de crédito em que o banco participe como líder e em que o grupo Cgd assuma uma exposição inicial acima do 

objectivo definido são registadas como acréscimo de custo por contrapartida da rubrica “encargos com serviços 

e comissões” no exercício em que o banco regista o proveito relativo à correspondente comissão.

2.12. valoReS ReCebidoS em depóSito

os valores recebidos em depósito, nomeadamente os títulos de clientes, encontram se registados em contas 

extrapatrimoniais ao valor nominal.

2.13. Caixa e SeuS equivaleNteS

para efeitos da preparação da demonstração dos fluxos de caixa, o banco considera como “Caixa e seus equiva-

lentes” o total das rubricas “Caixa e disponibilidades em bancos centrais” e “disponibilidades em outras institui-

ções de crédito”.
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2.14. eStimativaS CoNtabilíStiCaS CRítiCaS e aSpeCtoS JulgameNtaiS maiS RelevaNteS Na 

apliCação daS polítiCaS CoNtabilíStiCaS

Na aplicação das políticas contabilísticas acima descritas, é necessária a realização de estimativas pelo Conselho 

de administração do banco. as estimativas com maior impacto nas demonstrações financeiras individuais do 

banco incluem as abaixo apresentadas.

determinação de perdas por imparidade em empréstimos e contas a receber

No que respeita às provisões para crédito a clientes, contas a receber e garantias e avales prestados, o banco 

cumpre os limites mínimos definidos pelo banco de portugal (Nota 2.3). No entanto, sempre que considerado 

necessário, estas provisões são complementadas de forma a reflectir a estimativa do banco sobre o risco de in-

cobrabilidade associado aos devedores. esta avaliação é efectuada de forma casuística pelo banco com base no 

conhecimento específico da realidade dos clientes e nas garantias associadas às operações em questão.

determinação de perdas por imparidade em activos financeiros disponíveis para venda

Conforme descrito na Nota 2.3. e), as menos-valias resultantes da valorização destes activos são reconhecidas por 

contrapartida da Reserva de justo valor. Sempre que exista evidência objectiva de imparidade, as menos-valias 

acumuladas que tenham sido reconhecidas na Reserva de justo valor devem ser transferidas para custos do exercício.

No caso de instrumentos de capital, a determinação da existência de perdas por imparidade pode revestir-se 

de alguma subjectividade. o banco determina a existência ou não de imparidade nestes activos através de uma 

análise específica em cada data de balanço e tendo em consideração os indícios definidos na Norma iaS 39 (ver 

Nota 2.3. e)). Como critério genérico, é determinada imparidade sempre que se considere que, face à dimensão 

da menos-valia apurada, seja pouco provável a integral recuperação do montante investido pelo banco.

No caso de instrumentos de dívida classificados nesta categoria (incluindo títulos tier 1 classificados como ins-

trumentos de capital), as menos-valias são transferidas da Reserva de justo valor para resultados sempre que 

existam indícios de que possa vir a ocorrer incumprimento dos fluxos de caixa contratuais, nomeadamente, por 

dificuldades financeiras do emitente, existência de incumprimento de outras responsabilidades financeiras, ou 

uma degradação significativa do rating do emitente.

valorização de instrumentos financeiros não transaccionados em mercados activos

de acordo com a Norma iaS 39, o banco valoriza ao justo valor todos os instrumentos financeiros, com excepção 

dos registados pelo custo amortizado. Na valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercados 

líquidos, são utilizados os modelos e técnicas de valorização descritos na Nota 2.3. as valorizações obtidas cor-

respondem à melhor estimativa do justo valor dos referidos instrumentos na data do balanço. Conforme referido 

na Nota 2.3, de modo a assegurar uma adequada segregação de funções, a valorização da generalidade destes 

instrumentos financeiros é determinada por um órgão independente da função de negociação.
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Na Nota 34 – divulgações relativas a instrumentos financeiros, na secção “Justo valor”, é apresentado um resumo 

das fontes utilizadas pelo banco no apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros.

determinação de impostos sobre lucros

os impostos sobre os lucros (correntes e diferidos) são determinados pelo banco com base nas regras definidas 

pelo enquadramento fiscal em vigor. No entanto, em algumas situações a legislação fiscal pode não ser suficien-

temente clara e objectiva e originar a existência de diferentes interpretações. Nestes casos, os valores registados 

resultam do melhor entendimento dos órgãos responsáveis do banco sobre o correcto enquadramento das suas 

operações o qual é no entanto susceptível de ser questionado por parte das autoridades fiscais. 

2.15. adopção de NovaS NoRmaS (iaS / ifRS) ou ReviSão de NoRmaS JÁ emitidaS

excepto no que diz respeito a matérias reguladas pelo banco de portugal, tal como referido na Nota 2.1, em 2010 

o banco utilizou as Normas e interpretações emitidas pelo international accounting Standards board (iaSb) e pelo 

international financial Reporting interpretations Committee (ifRiC) que são relevantes para as suas operações e 

efectivas para os períodos iniciados a partir de 1 de Janeiro de 2010, desde que aprovadas pela união europeia.

as seguintes normas, interpretações, emendas e revisões aprovadas (endorsed) pela união europeia e com apli-

cação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2010, foram adoptadas pela 

primeira vez no exercício findo em 31 de dezembro de 2010:

 data de eficácia
 (exercícios iniciados
norma / interpretação em ou após)

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Jan-10

1-Jan-10

ifRS 3 – Concentrações de actividades empresariais 

e iaS 27 – demonstrações financeiras consolida-

das e separadas (revisão de 2008)

iaS 28 (revisão de 2008) investimentos em asso-

ciadas

Revisões da ifRS 1 – adopção pela primeira vez 

das normas internacionais de relato financeiro

ifRS 2 – emenda (transacções de pagamentos com 

base em acções entre entidades do mesmo grupo)

esta revisão vem trazer algumas alterações ao nível do registo de con-

centrações de actividades empresariais, nomeadamente no que diz 

respeito: (a) à mensuração dos interesses sem controlo (anteriormen-

te designados interesses minoritários); (b) ao reconhecimento e men-

suração subsequente de pagamentos contingentes; (c) ao tratamento 

dos custos directos relacionados com a concentração; e (d) ao registo 

de transacções de compra de interesses em entidades já controladas e 

de transacções de venda de interesses sem que de tal resulte a perda 

de controlo e (e) ao cálculo do resultado na venda de participação 

com perda de controlo e necessidade de remensuração dos interesses 

retidos na participação alienada.

os princípios descritos acima e adoptados para a iaS 27 (2008) relati-

vamente ao apuramento do resultado da venda é alargado à iaS 28.

esta norma foi revista no sentido de agrupar as várias emendas que 

foram ocorrendo desde a sua primeira versão.

esta emenda vem clarificar alguns aspectos relacionados com paga-

mentos com base em acções liquidados financeiramente no seio de 

grupos empresariais.
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 data de eficácia
 (exercícios iniciados
norma / interpretação em ou após)

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Jul-09

várias (usualmente 

1-Jan-10)

1-Jul-09

ifRiC 16 – Coberturas de um investimento líquido 

numa unidade operacional estrangeira

ifRiC 17 – distribuições aos proprietários de acti-

vos que não são caixa

ifRiC 18 – transferências de activos provenientes 

de clientes

melhoramentos das normas internacionais de re-

lato financeiro – 2009

alterações à iaS 39 – instrumentos financeiros: 

Reconhecimento e mensuração – instrumentos: 

itens Cobertos elegíveis

esta interpretação vem fornecer orientações sobre a contabilidade 

de cobertura de investimentos líquidos em operações estrangeiras.

esta interpretação propicia orientação sobre a correcta contabilização 

de activos que não caixa distribuídos aos accionistas como dividendos.

esta interpretação propicia orientação sobre a contabilização pelos 

operadores de activos fixos tangíveis “dos clientes”.

este processo envolveu a revisão de 12 normas contabilísticas.

Clarifica a aplicação da contabilidade de cobertura à componente 

inflação dos instrumentos financeiros e aos contratos de opções, 

quando utilizados como instrumentos de cobertura.

a aplicação destas Normas e interpretações não teve impactos materialmente relevantes nas demonstrações 

financeiras do banco em 31 de dezembro de 2010.

Na data de aprovação destas demonstrações financeiras pelo Conselho de administração, as Normas e interpre-

tações relevantes que estão disponíveis para aplicação antecipada são as seguintes:

estas normas apesar de aprovadas (endorsed) pela união europeia, não foram adoptadas pelo banco no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2010, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. Não são estimados 

impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da adopção das mesmas. 

 data de eficácia
 (exercícios iniciados
norma / interpretação em ou após)

1-Jan-11

1-fev-10

1-Jul-10

1-Jan-11

iaS 24 – divulgações de partes relacionadas (revi-

são)

iaS 32 – emenda (Classificação das emissões de 

direitos)

ifRiC 19 – extinção de passivos financeiros através 

de instrumentos de capital próprio

ifRiC 14 – pagamentos antecipados no âmbito de 

requisitos mínimos de financiamento

esta revisão vem trazer algumas clarificações relacionadas com as di-

vulgações a efectuar de partes relacionadas, em particular no tocante 

a entidades ligadas à administração pública. 

esta emenda vem clarificar em que condições os direitos emitidos 

podem ser classificados como instrumentos de capital próprio.

esta interpretação vem fornecer orientações sobre a contabilização 

das transacções em que os termos de um passivo financeiro são rene-

gociados e resultam numa emissão pela entidade de instrumentos de 

capital próprio em favor de um seu credor com a resultante extinção 

da totalidade ou de parte desse passivo financeiro.

esta emenda vem suprimir uma consequência não intencional de-

corrente do tratamento de pré-pagamentos de futuras contribuições 

em circunstâncias em que é aplicável um requisito de financiamento 

mínimo.
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3. SEGMENTOS OPERACIONAIS

Mensalmente, o Conselho de Administração recebe e analisa informação financeira do Banco, segregada por 

segmentos de negócio que representam as suas áreas de actividade aglutinadas por natureza de originação, e 

que, no seu conjunto, visam assegurar uma plataforma dinâmica de negócio de banca de investimento. A saber: 

Corporate Finance – Inclui a actividade de assessoria financeira para as vertentes de Dívida e de Acções, bem 

como a actividade de Project Finance.

Trading and Sales – Inclui a actividade de negociação e de gestão de activos e passivos de tesouraria. 

Corretagem – Inclui a actividade de intermediação financeira. 

Banca Comercial – Inclui a originação transversal de negócio quer na vertente nacional quer na internacional.

Outros – Restantes actividades não enquadráveis em qualquer das categorias anteriores.

 

Com referência a 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a informação relativa aos segmentos operacionais utilizada 

do Banco pode ser resumida da seguinte forma:

       2010
  Corporate Trading   Banca
  Finance and Sales Corretagem Comercial Outros Total

Juros e rendimentos similares   13.361.944 250.879.876 38.402 8.771.387 75.745 273.127.354

Juros e encargos similares  (4.040.140) (233.411.424) (20.276) (2.627.109) (71.508) (240.170.457)

Margem financeira I. 9.321.804 17.468.452 18.126 6.144.278 4.237 32.956.897

Rendimentos de instrumentos de capital  - 242.762 - - 7.081.881 7.324.643

Rendimentos de serviços e comissões  60.859.871 3.379.551 5.452.918 10.450.636 44.426 80.187.402

Encargos com serviços e comissões  (8.655.161) (3.538.992) - (6.563) (33.002) (12.233.718)

Resultados em operações financeiras  75.718 (16.678.593) (162.514) (716.662) - (17.482.051)

Resultados de alienação de outros activos  - - - - (397) (397)

Outros resultados de exploração  908.069 98.101 157.517 (59.387) (153.181) 951.119

 II. 53.188.495 (16.497.171) 5.447.921 9.668.024 6.939.727 58.746.997

Produto bancário  62.510.299 971.281 5.466.047 15.812.302 6.943.964 91.703.893

Provisões líquidas de reposições e anulações  319.090 1.961.850 (3.745) 7.030.857 6.652.973 15.961.025

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes  (6.665.226) - - (8.092.697) - (14.757.923)

e valores a receber de outros devedores

(líquidas de reposições e anulações)

Imparidade de outros activos financeiros  (181.128) (5.781.839) - (950.295) - (6.913.262)

líquida de reversões e recuperações

Imparidade de outros activos  (950.962) 70 1.183 33.740 33.442 (882.528)

líquida de reversões e recuperações

 III. (7.478.226) (3.819.919) (2.563) (1.978.395) 6.686.415 (6.592.688)

 Total 55.032.074 (2.848.638) 5.463.484 13.833.907 13.630.379 85.111.206

 (continuação do quadro na página seguinte)
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       2009
  Corporate Trading   Banca
  Finance and Sales Corretagem Comercial outros Total

Juros e rendimentos similares   30.894.884 210.166.524 56.008 13.545.946 105.146 254.768.509

Juros e encargos similares   (12.988.424) (202.855.237) (34.267) (4.142.794) (99.606) (220.120.328)

Margem financeira i. 17.906.460 7.311.287 21.742 9.403.152 5.540 34.648.181

Rendimentos de instrumentos de capital  - 60.896 - - - 60.896

Rendimentos de serviços e comissões  66.223.109 5.181.116 6.350.089 11.642.610 36.475 89.433.399

encargos com serviços e comissões  (28.831.795) (265.508) (1.460.732) (629.505) - (31.187.540)

Resultados em operações financeiras  480.659 13.997.415 (159.115) (84.654) - 14.234.305

Resultados de alienação de outros activos  - - - - 16.828 16.828

outros resultados de exploração  1.403.214 171.429 220.951 44.868 (3.728) 1.836.734

 ii. 39.275.187 19.145.348 4.951.193 10.973.319 49.575 74.394.622

Produto bancário  57.181.647 26.456.635 4.972.935 20.376.471 55.115 109.042.803

provisões líquidas de reposições e anulações  (4.761.223) (889.455)  (659.770) (5.817.499) (92.709) (12.220.656)

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes  - - - (16.979.696) - (16.979.696)

e valores a receber de outros devedores

(líquida de reposições e anulações)

imparidade de outros activos financeiros  (81.175) - - - - (81.175)

líquida de reversões e recuperações

imparidade de outros activos  (237.687) (70) (4.534) (22.632) (34.124) (299.047)

líquida de reversões e recuperações

 iii. (5.080.085) (889.525) (664.304) (22.819.827) (126.833) (29.580.574)

 Total 52.101.562 25.567.110 4.308.631 (2.443.356) (71.717) 79.462.229
 

outros custos e proveitos       (37.493.203)

Resultado líquido do exercício       41.969.026

activos financeiros detidos para negociação  - 676.908.100 - - - 676.908.100

outros activos financeiros ao justo valor  - 3.451.282 - 26.266.952 - 29.718.234

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda  - 138.673.828 - 26.665.185 6.044.940 171.383.953

derivados de cobertura  - 936.919 - - - 936.919

Crédito a clientes  543.417.469 - 2.578.653 335.286.820 10.577.348 891.860.290

passivos financeiros detidos para negociação  - 300.272.162 - - - 300.272.162

Recursos de outras instituições de crédito  340.483.297 523.587.768 1.615.679 243.242.219 - 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos  5.907.425 - 30.733.622 109.803.050 - 146.444.097

derivados de cobertura  - 1.703.334 - - - 1.703.334

       2010
  Corporate Trading   Banca
(continuação do quadro da página anterior)  Finance and Sales Corretagem Comercial outros Total

outros custos e proveitos       (39.508.077)

Resultado líquido do exercício       45.603.129

activos financeiros detidos para negociação  - 598.806.317 5 1.213.991 - 600.020.313

outros activos financeiros ao justo valor  - 2.954.953 - 12.009.094 - 14.964.047

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda  - 382.845.740 - 42.768.213 10.443.146 436.057.098

derivados de cobertura  - 1.250.849 - - - 1.250.849

Crédito a clientes  518.116.799 - 2.662.031 262.934.510 9.953.483 793.666.823

passivos financeiros detidos para negociação  - 416.869.550 - - - 416.869.550

Recursos de bancos Centrais  92.667.276 176.324.647 476.116 57.041.165 3.648.019 330.157.222

Recursos de outras instituições de crédito  224.256.531 426.708.926 1.152.209 138.040.679 8.828.274 798.986.619

Recursos de clientes e outros empréstimos  4.829.715 183.755 22.428.969 87.671.829 - 115.114.269

derivados de cobertura  - 1.599.779 - - - 1.599.779
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a divisão dos juros e encargos similares pelas diversas linhas de negócio foi efectuada com base no valor médio 

dos activos afectos a esses segmentos.

em 2010 e 2009, a distribuição dos resultados e das principais rubricas do balanço por mercados geográficos é 

a seguinte:

    2010
   Portugal Espanha Total

Juros e rendimentos similares  255.171.098 17.956.255 273.127.353

Juros e encargos similares  (222.986.668) (17.183.788) (240.170.456)

Margem financeira i. 32.184.430 772.467 32.956.897

Rendimentos de instrumentos de capital  7.324.643 - 7.324.643

Rendimentos de serviços e comissões  79.797.816 389.586 80.187.402

encargos com serviços e comissões  (12.224.300) (9.419) (12.233.718)

Resultados de operações financeiras  (16.769.073) (712.979) (17.482.051)

Resultados de alienação de outros activos  (397) - (397)

outros resultados de exploração  939.300 11.818 951.119

 ii. 59.067.989 (320.992) 58.746.997

Produto bancário  91.252.419 451.475 91.703.894

provisões líquidas de reposições e anulações  15.909.403 51.622 15.961.025

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores  (12.836.414) (1.921.509) (14.757.923)

a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)

imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (6.913.262) - (6.913.262)

imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações  (882.528) - (882.528)

 iii. (4.722.801) (1.869.886) (6.592.688)

 Total 86.529.618 (1.418.412) 85.111.206

outros custos e proveitos    (39.508.077)

Resultado líquido do exercício    45.603.129

activos financeiros detidos para negociação  598.806.322 1.213.991 600.020.313

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  14.964.047 - 14.964.047

activos financeiros disponíveis para venda  436.057.098 - 436.057.098

derivados de cobertura  1.250.849 - 1.250.849

Crédito a clientes  776.249.197 17.417.626 793.666.823

passivos financeiros detidos para negociação  416.869.550 - 416.869.550

Recursos de bancos centrais  330.157.222 - 330.157.222

Recursos de outras instituições de crédito  779.618.693 19.367.927 798.986.619

Recursos de clientes e outros empréstimos  115.114.269 - 115.114.269

derivados de cobertura  1.599.779 - 1.599.779

    2009
   Portugal Espanha Total

Juros e rendimentos similares  230.412.008 24.356.501 254.768.509

Juros e encargos similares  (197.355.886) (22.764.442) (220.120.328)

Margem financeira i. 33.056.122 1.592.059 34.648.181

 (continuação do quadro na página seguinte)
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a informação incluída nos quadros anteriores corresponde ao balanço e demonstração de resultados da Sede 

e Sucursais do banco sediadas em portugal (coluna “portugal”), e da Sucursal de madrid (coluna “espanha”). 

Cada uma destas unidades desenvolve a sua actividade tendo maioritariamente como clientes ou contrapartes 

entidades residentes no mesmo país onde estão sediadas. 

4. Caixa e diSpoNibilidadeS em baNCoS CeNtRaiS

esta rubrica tem a seguinte composição:

 2010 2009

Caixa 1.897 1.897

depósitos à ordem em bancos Centrais  8.891.265 187.113

   

 8.893.162 189.010

    2009
 (continuação do quadro da página anterior)  Portugal Espanha Total

Rendimentos de instrumentos de capital  60.896 - 60.896

Rendimentos de serviços e comissões  88.978.048 455.351 89.433.399

encargos com serviços e comissões  (31.175.512) (12.028) (31.187.540)

Resultados de operações financeiras  14.234.305 - 14.234.305

Resultados de alienação de outros activos  16.828 - 16.828

outros resultados de exploração  1.400.394 436.340 1.836.734

 ii. 73.514.959 879.663 74.394.622

Produto bancário  106.571.081 2.471.722 109.042.803

provisões líquidas de reposições e anulações  (13.080.319) 859.663 (12.220.656)

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores  (16.979.696) - (16.979.696)

a receber de outros devedores (líquidas de reposição e anulações)

imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (81.175) - (81.175)

imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações  (299.047) - (299.047)

 iii. (30.440.237) 859.663 (29.580.574)

 Total 76.130.844 3.331.385 79.462.229

outros custos e proveitos    (37.493.203)

Resultado líquido do exercício    41.969.026

activos financeiros detidos para negociação  676.908.100 - 676.908.100

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  29.718.234 - 29.718.234

activos financeiros disponíveis para venda  171.383.953 - 171.383.953

derivados de cobertura  936.919 - 936.919

Crédito a clientes  881.079.063 10.781.227 891.860.290

passivos financeiros detidos para negociação  300.272.162 - 300.272.162

Recursos de outras instituições de crédito  1.098.151.808 10.777.155 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos  146.444.097 - 146.444.097

derivados de cobertura  1.703.334 - 1.703.334
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a rubrica de depósitos à ordem em bancos Centrais inclui os depósitos constituídos junto do banco de portugal 

para satisfazer as exigências do Sistema de Reservas mínimas do Sistema europeu de bancos Centrais (SebC). estes 

depósitos são remunerados e correspondem a 2% dos depósitos e títulos de dívida com prazo até dois anos, ex-

cluindo destes os depósitos e os títulos de dívida de instituições sujeitas ao regime de reservas mínimas do SebC. 

5. diSpoNibilidadeS à viSta SobRe iNStituiçõeS de CRédito

esta rubrica tem a seguinte composição:

6. aCtivoS fiNaNCeiRoS detidoS paRa NegoCiação e outRoS aCtivoS fiNaNCeiRoS 
ao JuSto valoR atRavéS de ReSultadoS

estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

depósitos à ordem

No país 5.234.907 958.732

No estrangeiro 185.877 1.114.478

   

 5.420.784 2.073.210

   2010   2009
  ao justo   ao justo
 detidos para valor através  detidos para valor através  
 negociação de resultados Total negociação de resultados Total

instrumentos de dívida

de emissores públicos

obrigações 11.135.157 2 11.135.159 41.292.177 2 41.292.179

de outros emissores

obrigações e outros títulos 

de residentes 84.170.709 12.950.363 97.121.072 136.167.769 27.225.637 163.393.406

de não residentes 76.048.737 2.013.682 78.062.419 127.516.724 2.492.596 130.009.320

 171.354.603 14.964.047 186.318.650 304.976.671 29.718.234 334.694.905

instrumentos de capital

de residentes 41.197 - 41.197 42.968.768 - 42.968.768

de não residentes 1.297.184 - 1.297.184 - - -

 1.338.381 - 1.338.381 42.968.768 - 42.968.768

instrumentos derivados com justo valor 427.327.329 - 427.327.329 328.962.661 - 328.962.661

positivo (Nota 7)

 600.020.313 14.964.047 614.984.360 676.908.100 29.718.234 706.626.334
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “instrumentos de dívida – de outros emissores” inclui 81.124.157 

euros e 92.659.873 euros, respectivamente, relativos a obrigações convertíveis em acções da edp emitidas pela 

parpública, SgpS, S.a..

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, estas rubricas incluem títulos de dívida dados em garantia cujo valor nomi-

nal ascendia a 75.591.000 euros e 23.666.000 euros, respectivamente (Nota 32). 

7. iNStRumeNtoS fiNaNCeiRoS deRivadoS 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, estas operações encontram-se valorizadas de acordo com os critérios 

descritos na Nota 2.3. d). Nessas datas, o montante nocional e o valor contabilístico apresentavam a seguinte 

desagregação:

       2010
 Montante nocional valor contabilístico
  derivados  activos Passivos derivados   
 derivados de de  detidos para detidos para de  
 negociação cobertura Total negociação negociação cobertura Total
    (nota 6)

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps

taxa de juro 10.609.327.929 15.815.750 10.625.143.679 370.958.733 (360.533.298) (348.930) 10.076.505

caps & floors 2.703.102.260 - 2.703.102.260 37.246.105 (37.205.261) - 40.844

opções

Sobre taxa de juro 600.000.500 - 600.000.500 19.068.510 (19.079.533) - (11.023)

Sobre moeda 18.205.928 - 18.205.928 53.981 (51.458) - 2.523

 13.930.636.618 15.815.750 13.946.452.368 427.327.329 (416.869.550) (348.930) 10.108.849

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro 9.870.977 - 9.870.977 - - - -

Cotações 3.618.000 - 3.618.000 - - - -

 13.944.125.595 15.815.750 13.959.941.345 427.327.329 (416.869.550) (348.930) 10.108.849
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em 31 de dezembro de 2009, os saldos da rubrica “Cotações (equity swaps)” correspondem a um equity Swap 

para cobertura do risco de variações de valor de acções registadas na carteira de negociação que se venceu em 

2010. este contrato previa ainda a existência de um colateral sob a forma de um depósito que a contraparte devia 

manter junto do banco e que se encontrava registado na rubrica “Credores e outros recursos – ajustamentos de 

cotações” (Nota 20).

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o valor contabilístico dos activos classificados como elemento coberto 

ascende a 12.460.591 euros e 13.409.321 euros respectivamente, incluindo 1.491.606 euros e 1.578.920 euros 

(Nota 10), respectivamente, relativos a correcções de valor.

adicionalmente, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o valor contabilístico dos passivos classificados como 

elemento coberto ascende a 6.328.521 euros e 6.051.308 euros respectivamente, incluindo 331.207 euros e 

271.060 euros (Nota 18), respectivamente, relativos a correcções de valor.
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       2009
 Montante nocional valor contabilístico
  derivados  activos Passivos derivados   
 derivados de de  detidos para detidos para de  
 negociação cobertura Total negociação negociação cobertura Total
    (nota 6)

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps     

taxa de juro 9.141.911.242 16.661.158 9.158.572.400 259.588.520 (248.158.494) (766.415) 10.663.611

Cotações (equity swaps) 59.892.105 - 59.892.105 17.207.758 - - 17.207.758

forwards sobre mercadorias 9.583.784 - 9.583.784 - - - -

caps & floors 2.624.518.740 - 2.624.518.740 39.193.592 (39.132.727) - 60.866

opções

Sobre taxa de juro 600.000.500 - 600.000.500 11.378.513 (11.386.664) - (8.151)

Sobre moeda 39.666.496 - 39.666.496 1.083.613 (1.083.613) - -

Sobre mercadorias 4.138.276 - 4.138.276 510.664 (510.664) - -

 12.479.711.143 16.661.158 12.496.372.301 328.962.661 (300.272.162) (766.415) 27.924.084

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro 114.685.187 - 114.685.187 - - - -

Cotações 1.750.000 - 1.750.000 - - - -

 12.596.146.330 16.661.158 12.612.807.488 328.962.661 (300.272.162) (766.415) 27.924.084
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a distribuição das operações com instrumentos financeiros derivados em 31 de dezembro de 2010 e 2009 por 

prazos residuais apresenta o seguinte detalhe (por montante nocional):

      2010
  > 3 meses > 6 meses > 1 ano 
 <= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos  Total

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps

taxa de juro 

Negocição 150.015.131 49.651.922 992.298.873 3.842.407.285 5.574.954.718 10.609.327.929

Cobertura - - - 5.000.000 10.815.750 15.815.750

 150.015.131 49.651.922 992.298.873 3.847.407.285 5.585.770.468 10.625.143.679

caps & floors

Negociação - 114.300.000 608.551.286 925.714.080 1.054.536.894 2.703.102.260

opções

Sobre taxa de juro - - - - 600.000.500 600.000.500

Sobre moeda 18.205.929 - - - - 18.205.929

 168.221.060 163.951.922 1.600.850.159 4.773.121.365 7.240.307.862 13.946.452.368

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro

Negocição - 9.870.977 - - - 9.870.977

Cotações - 3.618.000 - - - 3.618.000

 168.221.060 177.440.899 1.600.850.159 4.773.121.365 7.240.307.862 13.959.941.345

      2009
  > 3 meses > 6 meses > 1 ano 
 <= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos  Total

instrumentos financeiros derivados

mercado de balcão (otC)

Swaps

taxa de juro

Negocição 150.000.000 96.468.870 320.162.472 4.607.350.293 3.967.929.607 9.141.911.242

Cobertura - - - 5.000.000 11.661.158 16.661.158

 150.000.000 96.468.870 320.162.472 4.612.350.293 3.979.590.765 9.158.572.400

Cotações (equity swaps)

Negocição - 59.892.105 - - - 59.892.105

 150.000.000 156.360.975 320.162.472 4.612.350.293 3.979.590.765 9.218.464.505

forward mercadorias

Negociação - - 9.583.784 - - 9.583.784

caps & floors

Negociação 60.000.000 - 52.506.000 1.426.883.762 1.085.128.978 2.624.518.740

opções

Sobre taxa de juro - - - - 600.000.500 600.000.500

Sobre moeda 6.598.460 7.825.952 22.003.975 3.238.109 - 39.666.496

Sobre mercadorias 4.138.276 - - - - 4.138.276

 220.736.736 164.186.927 404.256.231 6.042.472.164 5.664.720.243 12.496.372.301

 (continuação do quadro na página seguinte)
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      2009
  > 3 meses > 6 meses > 1 ano 
(continuação do quadro da página anterior) <= 3 meses <= 6 meses <= 1 ano <= 5 anos > 5 anos  Total

transaccionados em bolsa

futuros

taxa de juro

Negocição 114.685.187 - - - - 114.685.187

Cotações 1.750.000 - - - - 1.750.000

 337.171.923 164.186.927 404.256.231 6.042.472.164 5.664.720.243 12.612.807.488

a distribuição das operações com instrumentos financeiros derivados em 31 de dezembro de 2010 e 2009 por 

tipo de contraparte apresenta o seguinte detalhe:

  2010  2009
 valor valor valor valor
 nocional contabilístico nocional contabilístico

Contratos sobre taxa de juro

Swaps de taxa de juro

instituições financeiras 5.426.720.004 (319.733.434) 4.724.322.177 (187.527.935)

Clientes 5.198.423.675 329.809.938 4.434.250.223 198.191.546

 10.625.143.679 10.076.504 9.158.572.400 10.663.611

Swaps de Cotações (equity swaps)

Clientes - - 59.892.105 17.207.758

 - - 59.892.105 17.207.758

forward de mercadorias

instituições financeiras - - 4.791.892 -

Clientes - - 4.791.892 -

 - - 9.583.784 -

caps & floors

instituições financeiras 1.351.551.130 (25.977.495) 1.312.259.370 (25.350.892)

Clientes 1.351.551.130 26.018.339 1.312.259.370 25.411.758

 2.703.102.260 40.844 2.624.518.740 60.866

opções sobre taxa de juro

instituições financeiras 300.000.000 (19.079.533) 300.000.000 (11.386.664)

administrações Centrais 300.000.000 19.068.510 300.000.000 11.378.513

Clientes 500 - 500 -

 600.000.500 (11.023) 600.000.500 (8.151)

opções sobre moeda

instituições financeiras 9.102.964 44.388 19.833.248 896.768

Clientes 9.102.964 (41.864) 19.833.248 (896.768)

 18.205.928 2.524 39.666.496 -

opções sobre mercadorias

instituições financeiras - - 2.069.138 (134.631)

Clientes - - 2.069.138 134.631

 - - 4.138.276 -

futuros

em bolsa 13.488.977 - 116.435.187 -

 13.959.941.344 10.108.849 12.612.807.488 27.924.084
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8. aCtivoS fiNaNCeiRoS diSpoNíveiS paRa veNda

esta rubrica tem a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “instrumentos de capital – acções” apresenta o seguinte 

detalhe:

 2010 2009

instrumentos de dívida

emitidos por residentes   

de dívida pública portuguesa 256.848.797 3.477.048

de outros emissores  95.182.837 85.878.180

emitidos por não residentes  

de outros emissores  55.241.612 57.229.838

de dívida pública 3.570.611 -

  410.843.857  146.585.066

  

instrumentos de capital

acções

valor bruto

emitidos por residentes 

valorizados ao custo histórico 153.127 153.127

emitidos por não residentes 

valorizados ao justo valor 17.382.346 14.425.009

 17.535.473 14.578.136

outros instrumentos de capital

valor bruto 7.677.768 10.220.751

 25.213.241 24.798.887

   

 436.057.098 171.383.953

      2010  2009
  % de Custo de  Reserva de valor de % de valor de 
  participação aquisição imparidade Justo valor Balanço participação Balanço

edp Renováveis, S.a.  0,18 11.845.460 (5.205.460) 299.200 6.939.200 0,14 8.380.068

Seif – South europe infrastructure  8,33 4.243.721 - 1.199.111 5.442.832 8,33 4.052.818

equity finance

Corporación interamericana para  9,26 3.849.023 (1.873.361) 3.024.652 5.000.314 9,26 1.992.123

el financiamiento de infraestructura

mtS portugal, SgmR, S.a.  4,67 153.127 - - 153.127 4,67 153.127

outros   927.903 (927.903) - -  -

   21.019.234 (8.006.724) 4.522.963 17.535.473  14.578.136
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Nos exercícios de 2010 e 2009, o movimento nesta rubrica foi o seguinte:

os “outros instrumentos de capital” correspondem a acções preferenciais sem direito a voto emitidas pela Caixa 

geral finance limited, que dão direito a um dividendo preferencial trimestral, decidido pela Sociedade, equiva-

lente a uma remuneração anual correspondente à euribor acrescida de um spread. a Caixa geral finance pode 

proceder ao reembolso das acções preferenciais a partir de dez anos após a sua emissão (Junho de 2014 e Setem-

bro de 2015), e caso não o faça o spread aplicável aumenta 1%.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as menos-valias potenciais relativas a títulos classificados nas rubricas 

“instrumentos de dívida” e “outros instrumentos de capital” registadas na reserva de justo valor, ascendiam 

a 40.825.517 euros e 7.250.328 euros, respectivamente, das quais 27.137.908 euros e 2.985 euros relativas a 

obrigações de dívida pública, respectivamente.

em 2010 e 2009, o banco participou nos aumentos de capital do South europe infrastructure equity finance 

(Seief), tendo realizado um investimento de 555.000 euros e 625.000 euros, respectivamente. o banco tem um 

compromisso total assumido de efectuar entradas de capital até ao montante de 10.000.000 euros mediante 

solicitação do fundo, sempre que este efectue uma nova operação.

em Junho de 2008, o banco adquiriu 1.263.962 acções da edp Renováveis, S.a. no âmbito da initial public offe-

ring (ipo) realizada na euronext lisboa ao preço unitário de 8 euros por acção. durante o exercício de 2010 o 

banco realizou diversas aquisições em bolsa, pelo que em 31 de dezembro de 2010 a participação correspondia a 

0,18% do capital. adicionalmente, no exercício de 2010 o banco registou imparidade no montante de 5.205.460 

euros nestas acções.

        2010
   variação da  
 saldo em Entradas / reserva de  diferenças saldo em Custo de valia
Título 31-12-09 (saídas) justo valor imparidade de câmbio 31-12-10 aquisição potencial

instrumentos de capital

edp Renováveis, S.a. 8.380.068 1.992.977 1.771.615 (5.205.460) - 6.939.200 6.640.000 299.200

Seif – South europe 4.052.818 555.000 835.014 - - 5.442.832 4.243.721 1.199.111

infrastructure equity finance

Corporación interamericana para 1.992.123 - 2.852.542 - 155.649 5.000.314 1.975.662 3.024.652

el financiamiento de infraestructura

mtS portugal, SgmR, S.a. 153.127 - - - - 153.127 153.127 -

outros - 927.903 - (927.903) - - 927.903 (927.903)

 14.578.136 3.475.880 5.459.171 (6.133.363) 155.649 17.535.473 13.940.413 3.595.060

     2009
   variação da  
 saldo em Compras / reserva de diferenças saldo em
Título 31-12-08 (vendas) justo valor de câmbio 31-12-09

edp Renováveis, S.a. 6.323.602 (259.213) 2.315.679 - 8.380.068

Seif – South europe infrastructure equity finance 3.063.721 625.000 364.097 - 4.052.818

Corporación interamericana para el financiamiento de infraestructura 2.062.119 - - (69.996) 1.992.123

mtS portugal, SgmR, S.a. 153.127 - - - 153.127

 11.602.569 365.787 2.679.776 (69.996) 14.578.136
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A participação na Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura foi adquirida em 2001 

por 4.000.000 de dólares Norte-Americanos. Em Agosto de 2008, o Banco adquiriu 1.000.000 de acções pelo 

montante total de 1.170.000 dólares Norte-Americanos. A exposição a risco cambial encontra-se coberta através 

de tomada de fundos denominados em dólares Norte-Americanos pelo que a variação no justo valor em 2010 e 

2009 resultante da componente cambial foi reflectida em resultados.

Com referência a 1 de Julho de 2008, o Banco efectuou uma reclassificação de títulos da categoria de Activos 

financeiros detidos para negociação para a categoria de Activos financeiros disponíveis para venda, ao abrigo da 

alteração da Norma IAS 39 aprovada em 13 de Outubro de 2008. Devido à turbulência dos mercados financeiros 

que se verificou no exercício de 2008, o Banco deixou de ter a expectativa de alienar estes títulos no curto prazo, 

facto que motivou esta transferência entre categorias.

O impacto da reclassificação desses títulos, em resultados e na reserva de justo valor, excluindo o efeito fiscal, é 

descrito como segue:

Os valores apresentados não reflectem o efeito fiscal.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica inclui títulos de dívida dados em garantia cujo valor nominal 

ascendia a 351.180.000 euros e 25.700.000 euros, respectivamente (Nota 32). 

9. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica tem a seguinte composição:

 Valor Valor
 31-12-10 31-12-09

Justo valor 7.424.229 12.922.417

Juro corrido 3.471 92.090

Valor de balanço 7.427.700 13.014.507

Reserva de justo valor (4.093.805) (2.161.051)

Mais / (menos) Valia reflectida em resultados do exercício 329.758 1.598.457

Impacto no resultado do exercício caso não tivesse ocorrido a reclassificação (1.602.996) (1.114.943)

 2010 2009

Depósitos a prazo

No país 6.595.600 22.189.619

Juros a receber  66.337 120.223

   

 6.661.937 22.309.842
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as “aplicações em instituições de crédito” foram contratadas junto da 

Caixa geral de depósitos, S.a. tinham vencimento no primeiro trimestre do exercício seguinte e eram denomi-

nadas em euros. 

10. CRéditoS a ClieNteS

esta rubrica tem a seguinte composição:

para fazer face aos riscos de realização do crédito concedido, o banco tem ainda constituída uma provisão para 

riscos gerais de crédito a qual, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, ascende a 7.072.514 euros e 14.690.998 

euros, respectivamente (Nota 19).
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 2010 2009

Crédito interno não titulado

empréstimos 417.661.099 413.786.428

Créditos em conta corrente - 26.298.920

descobertos em depósitos à ordem 6.002.978 5.678.613

outros créditos 9.901.847 10.470.240

Crédito interno titulado

papel comercial 11.350.000 45.800.000

Crédito ao exterior

empréstimos 376.082.487 408.927.704

Créditos em conta corrente 2.835.682 3.244.880

descobertos em depósitos à ordem 1 -

outros créditos 48.302 105.990

Correcções de valor de activos que sejam objecto de operações de cobertura (Nota 7) 1.491.606 1.578.920

 825.374.002 915.891.695

 

Juros a receber 2.563.840 2.932.062

Receitas com rendimento diferido

Comissões associadas ao custo amortizado (3.334.398)  (4.071.981)

Juros (8.704) (9.379)

 824.594.740 914.742.397

Crédito e juros vencidos 9.068.087 1.826.980

 833.662.827 916.569.377

provisões para crédito de cobrança duvidosa (Nota 19) (36.795.958) (23.128.219)

provisões para crédito vencido (Nota 19) (3.200.046) (1.580.868)

 (39.996.004) (24.709.087)

   

 793.666.823 891.860.290
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica apresenta a seguinte composição, de acordo com os prazos 

residuais até ao vencimento:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a distribuição sectorial dos créditos sobre clientes, excluindo créditos ven-

cidos, é a seguinte:

 2010 2009

até três meses 12.198.917 65.801.569

de três meses a um ano 12.792.890 2.551

de um a cinco anos 241.250.807 229.669.110

mais de cinco anos 550.292.726 585.184.042

descobertos e créditos em conta corrente 8.838.662 35.234.423

   

 825.374.002 915.891.695

  2010  2009
sector de actividade valor % valor %

indústrias transformadoras

produção e distribuição de electricidade, de água e gás 135.765.101 16,4 136.503.901 14,9

indústrias alimentares, de bebidas e do tabaco 11.199.835 1,4 15.014.835 1,6

indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 5.617.275 0,7 8.512.486 0,9

indústria têxtil 7.619.182 0,9 9.607.544 1,0

fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 9.881.345 1,2 6.070.629 0,7

fabricação de material de transporte - - 4.411.704 0,5

indústria da pasta de papel, cartão e artigos de edição e impressão 631.574 0,1 789.468 0,1

fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 791.294 0,1 890.489 0,1

indústrias transformadoras 1.279.848 0,2 1.588.217 0,2

fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 343.083 0,0 787.294 0,1

actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados a empresas

actividades imobiliárias 59.433.875 7,2 55.379.659 6,0

outras actividades 138.192.391 16,7 183.826.975 20,1

transportes, armazenagem e comunicações 241.036.829 29,2 275.685.222 30,1

Construção 100.070.640 12,1 100.821.357 11,0

Comércio por grosso / retalho 20.510.887 2,5 27.478.122 3,0

Saúde e segurança social 17.627.511 2,1 22.585.671 2,5

actividades financeiras 15.667.970 1,9 6.000.000 0,7

alojamento e restauração 5.036.398 0,6 5.007.454 0,5

outras actividades e serviços colectivos, sociais e pessoais 42.068.562 5,1 42.623.661 4,7

Crédito a particulares 12.600.402 1,5 12.307.007 1,3

 825.374.002 100 915.891.695 100
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11. outRoS aCtivoS taNgíveiS

o movimento ocorrido nas rubricas de “outros activos tangíveis” durante os exercícios de 2010 e 2009 foi 

o seguinte:

em 31 de dezembro de 2008, os activos tangíveis em curso correspondiam a despesas incorridas na realização de 

obras no edifício do banco, que foram concluídas no exercício de 2009. 

       2009
 saldo em 31-12-08     valor
 valor amortizações  Transferências amortizações abates líquido em
 bruto acumuladas aquisições (líquido) do exercício (líquido) 31-12-09

imóveis

de serviço próprio 13.093.382 (3.176.903)  460.636 2.646.002 (479.428) - 12.543.689

outros imóveis 77.843 (77.843) - - - - -

equipamento

mobiliário e material 1.295.871 (1.031.041) 164.828 - (79.497) - 350.161

material de transporte 143.374 (96.755) 55.658 5.000 (35.565) - 71.712

equipamento informático 1.655.518 (1.432.641) 77.512 - (156.062) - 144.327

instalações interiores 1.810.124 (1.734.973) - - (18.403) - 56.748

equipamento de segurança 240.087 (240.087) - - - - -

máquinas e ferramentas 540.902 (445.231) 26.912 - (27.084) - 95.499

imobolizado em locação financeira

material de transporte 609.239 (427.778) - (5.000) (59.615) (72.136) 44.710

activos tangíveis em curso 2.646.002 - - (2.646.002) - - -

 22.112.342 (8.663.252) 785.545 - (855.654) (72.136) 13.306.844

      2010
 saldo em 31-12-09    valor
 valor amortizações  amortizações abates líquido em
 bruto acumuladas aquisições do exercício (líquido) 31-12-10

imóveis

de serviço próprio 16.200.020 (3.656.331) - (479.428) - 12.064.261

outros imóveis 77.843 (77.843) - - - -

equipamento

mobiliário e material 1.460.699 (1.110.538) 1.114 (63.254) - 288.020

material de transporte 148.836 (77.124) - (30.565) - 41.147

equipamento informático 1.733.031 (1.588.703) 218.864 (207.064) - 156.128

instalações interiores 1.810.123 (1.753.376) - (14.087) - 42.659

equipamento de segurança 240.087 (240.087) - - - -

máquinas e ferramentas 567.813 (472.315) - (26.027) - 69.471

imobolizado em locação financeira

material de transporte 223.550 (178.840) - - (44.710) -

equipamento informático - - 17.262 (5.754) - 11.508

 22.462.003 (9.155.159) 237.240 (826.179) (44.710) 12.673.195
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12. aCtivoS iNtaNgíveiS

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

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os activos intangíveis em curso correspondem a despesas incorridas na 

aquisição e desenvolvimento de software que não está ainda a ser utilizado nestas datas. 

13. iNveStimeNtoS em filiaiS, aSSoCiadaS e empReeNdimeNtoS CoNJuNtoS

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o saldo desta rubrica apresenta a seguinte composição:

       2009
 saldo em 31-12-08
       valor
 valor amortizações   Regula- amortizações líquido em
 bruto acumuladas aquisições Transferências rizações do exercício 31-12-09

Sistemas de tratamento automático 4.045.481 (3.731.204) 87.546 36.578 - (246.658) 191.744

de dados

activos intangíveis em curso 68.081 - 258.193 (36.578) (31.503) - 258.192

 4.113.562 (3.731.204) 345.739 - (31.503)  (246.658) 449.936

     2010
  saldo em 31-12-09    
     valor
 valor amortizações  amortizações líquido em
 bruto acumuladas aquisições do exercício 31-12-10

Sistemas de tratamento automático de dados 4.169.605 (3.977.862) 62.123 (171.602) 82.265

activos intangíveis em curso 258.192 - 48.366 - 306.559

 4.427.797 (3.977.862) 110.489 (171.602) 388.823

 2010 2009

Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a. 2.500.000 15.500.000

fundo de Capital de Risco

energias Renováveis – Caixa Capital 45.500.000 45.500.000

Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.a. 14.575.724 14.575.724

Cgd – participações em instituições financeiras, ltda. 22.721 -

   

 62.598.445 75.575.724
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No decorrer dos exercícios de 2010 e 2009 a Caixa desenvolvimento reembolsou prestações suplementares no 

montante de 13.000.000 euros e 74.284.245 euros, respectivamente.

em Julho de 2010 o banco adquiriu 50% do capital da Cgd – participações em instituições financeiras, ltda., 

pelo valor de 22.721 euros, sendo os remanescentes 50% do capital detidos pelo banco Caixa geral brasil. trata-

-se de um veículo constituído para aquisição de 70% do capital social da banif Corretora de valores e Câmbio, 

S.a. pelo montante de 129,5 milhões de reais (58,39 milhões de euros em 31 de dezembro de 2010), conforme 

previsto no acordo celebrado em 2 de Junho de 2010. a concretização desta operação aguarda autorização do 

banco Central do brasil.

os dados financeiros, retirados das contas individuais das filiais relativos ao último exercício económico podem 

ser resumidos da seguinte forma:

a Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a., (Caixa desenvolvimento) constituída no exercício de 1998, é uma socieda-

de com sede em portugal, tendo como objecto a gestão de participações sociais noutras sociedades, como forma 

indirecta de exercício de actividades económicas.  

a Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.a. (Caixa Capital) tem sede em lisboa e foi constituída em 31 

de dezembro de 1990 ao abrigo do decreto-lei nº 17/86, de 5 de fevereiro. a Caixa Capital tem por objecto o 

apoio e promoção do investimento e da inovação tecnológica em projectos ou empresas, através da participação 

temporária no respectivo capital social. adicionalmente, pode prestar assistência na gestão financeira, técnica, 

administrativa e comercial às sociedades em cujo capital participe. em 31 de dezembro de 2010 geria quatro 

fundos de capital de risco.

o fundo de Capital de Risco energias Renováveis – Caixa Capital (fCR energias Renováveis) foi constituído em Ja-

neiro de 2006, com um capital subscrito de 50.000.000 euros, representado por 2.000 unidades de participação. 

o fundo tem por objecto investir o seu património na aquisição de participações no capital de sociedades com 

elevado potencial de crescimento e valorização que desenvolvam a sua actividade na produção de electricidade 

através de fontes de energia renováveis. o banco subscreveu 1.820 unidades de participação pelo valor nominal 

de 45.500.000 euros, dos quais 18.900.000 euros (Nota 20) se encontram por realizar em 31 de dezembro de 

2010 e 2009. 

   Percentagem
   de Participação    lucro / situação
Entidade sede directa Efectiva data activo (Prejuízo) líquida

Caixa desenvolvimento, SgpS, S.a. lisboa 100,00 100,00 31-12-2010 7.066.628 661.202 6.595.927

fCR energias Renováveis – Caixa Capital lisboa 91,00 91,00 31-12-2010 31.338.664 (3.017.725) 31.075.206

Caixa Capital, S.a. lisboa 100,00 100,00 31-12-2010 34.929.386 4.862.655 32.954.895

Cgd – participações em instituições São-paulo 50,00 50,00 - - - -

financeiras, ltda*

* Sem actividade em 2010
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14. impoSto SobRe o ReNdimeNto

os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de dezembro de 2010 e 2009 eram 

os seguintes:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “imposto sobre o rendimento a recuperar” inclui 657.900 euros 

de uma reclamação efectuada pelo banco referente ao iRC do exercício de 2000.

o detalhe e o movimento ocorrido nos impostos diferidos durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

 2010 2009

activos por impostos correntes

imposto sobre o rendimento a recuperar 8.987.537 657.900

passivos por impostos correntes

imposto sobre o rendimento a pagar (158.570)  (17.886.487)

   

 8.828.967 (17.228.587)

activos por impostos diferidos

por diferenças temporárias 27.146.888 18.313.138

passivos por impostos diferidos (2.166.083) (467.900)

   

 24.980.805 17.845.238

      2010
 saldo em     variação       variação Taxa  saldo em
 31-12-09 Resultados Capital Próprio Resultados Capital Próprio 31-12-10

Comissões 8.071.277 385.144 - 638.775 - 9.095.196

valorização de activos financeiros disponíveis 445.850 - 7.455.237 - 519.040 8.420.127

para venda

provisões não aceites fiscalmente 9.261.050 (2.734.693) - 857.063 - 7.383.420

imparidade de activos financeiros disponíveis 229.414 18.479 - 22.926 - 270.819

para venda

Reavaliação de imobilizado não aceite fiscalmente (178.425) 6.080 - (16.412) - (188.757)

Reavaliação de instrumentos financeiros derivados 150.186 (150.186) - - - -

de cobertura

valorização de outros activos ao justo valor (10.863) 10.863 - - - -

através de resultados

Correcções de valor de activos objecto (123.250) 123.250 - - - -

de operações de cobertura

 17.845.238 (2.341.063) 7.455.237 1.502.352 519.040 24.980.804
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Os gastos com impostos sobre lucros registados em capitais próprios, bem como a carga fiscal, medida pela 

relação entre a dotação para impostos sobre lucros e o lucro líquido do exercício antes de impostos, podem ser 

apresentados como se segue:

No exercício de 2010, os impostos correntes reflectidos em reservas no montante de 182.320 euros referem-se 

ao imposto associado à reavaliação dos títulos de dívida vendidos no exercício de 2010 classificados como activos 

financeiros disponíveis para venda, que foi relevada para efeitos de apuramento do resultado fiscal de exercícios 

anteriores. No exercício de 2009, os impostos correntes reflectidos em reservas no montante de 1.962.570 euros 

referem-se ao imposto associado à reavaliação do ano dos títulos de dívida classificados como activos financeiros 

disponíveis para venda, que se encontrava a ser relevada para efeitos de apuramento do resultado fiscal deste 

exercício. Os impostos diferidos registados na mesma rubrica referem-se à reavaliação do ano de partes de capi-

tal e de títulos de dívida igualmente classificados em activos financeiros disponíveis para venda, a qual só irá ser 

relevada fiscalmente no momento da venda desses activos.

 2010 2009

Com impacto no resultado do exercício

Impostos correntes

Do exercício 12.604.999 25.283.608

Correcções relativas a exercícios anteriores (39.612) (4.527)

 12.565.387 25.279.081

   

Impostos diferidos

Registo e reversão de diferenças temporárias 838.711 (14.158.184)

   

Total de impostos em resultados 13.404.098 11.120.896

Resultado antes de impostos  59.007.227 53.089.922

Carga fiscal em resultados 22,72% 20,95%

   

Com impacto em reservas

Impostos diferidos – Reserva de justo valor 7.974.278 513.205

Impostos correntes – Mais-valias em acções próprias (Nota 21) 3.913.114 -

Impostos correntes 182.320 1.962.570

Total de impostos em reservas 12.069.712 2.475.776

Total de impostos em capitais próprios 25.473.810 13.596.672

      2009
 Saldo em Variação Saldo em
 31-12-08 Resultados Capital Próprio 31-12-09

Provisões não aceites fiscalmente 1.703.443 7.557.607 - 9.261.050

Comissões 1.214.156 6.857.121 - 8.071.277

Reavaliação de instrumentos financeiros derivados de cobertura 300.372 (150.186) - 150.186

Valorização de activos financeiros disponíveis para venda 959.055 - (513.205) 445.850

Imparidade de activos financeiros disponíveis para venda 475.826 (246.412) - 229.414

Valorização de outros activos ao justo valor através de resultados (21.727) 10.864 - (10.863)

Reavaliação de imobilizado não aceite fiscalmente (184.366) 5.941 - (178.425)

Correcções de valor de activos objecto de operações de cobertura (246.499) 123.249 - (123.250)

 4.200.259 14.158.184  (513.205) 17.845.238
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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. deste modo, as declarações fiscais do banco relativas 

aos anos de 2007 a 2010 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão e a matéria colectável poderá ser objecto de 

eventuais correcções. 

Na opinião do Conselho de administração do banco, não é previsível que ocorra qualquer correcção com um 

impacto significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2010.

a reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de imposto verificada nos exercícios de 2010 e 2009 pode 

ser demonstrada como se segue:

15. outRoS aCtivoS 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição:

  2010  2009
 Taxa (%) imposto Taxa (%) imposto

Resultado antes de impostos  59.007.227  53.089.922

imposto apurado com base na taxa nominal 26,50 15.636.915 26,50 14.068.829

derrama estadual 2,42 1.425.181

imposto total  17.062.096

impacto do regime de tributação da actividade da Sucursal (5,29) (3.118.987) (7,52) (3.994.219)

financeira exterior da madeira (Nota 2.8)

provisões e imparidade não relevantes para efeitos fiscais 6,73 3.969.235 3,21 1.705.981

prejuízo fiscal imputado por aCe (0,46) (272.561) (0,63) (333.453)

tributação autónoma 0,16 93.793 0,15 81.681

alteração da taxa de imposto (2,55) (1.502.352) - -

outros custos não aceites 0,01 4.642 0,02 8.587

mais-valias fiscais (0,86) (504.552) 0,02 11.656

eliminação de dupla tributação económica (3,46) (2.039.182) (1,33) (706.070)

benefícios fiscais (0,00) (1.986) (0,00) (1.749)

outros (0,48) (286.047) 0,53 279.652

 22,72 13.404.098 20,95 11.120.896

 2010 2009

devedores e outras aplicações

devedores por operações sobre futuros e opções 2.878.717 2.412.435

outros devedores diversos 5.159.646 4.297.695

 

 8.038.363 6.710.130

 (continuação do quadro na página seguinte)
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(continuação do quadro da página anterior) 2010 2009

outros activos 48.846 48.846

Rendimentos a receber 73.616 827.169

despesas com encargo diferido

Seguros 1.987 1.146

Rendas de locação operacional 3.812 3.812

outras despesas com encargo diferido 872.307 993.133

   

 878.106 998.091

Contas de regularização activas

operações sobre valores mobiliários a regularizar 17.129.822 15.559.066

outras operações activas a regularizar 1.385.494 380.566

 

 18.515.316 15.939.632

Crédito e juros vencidos 3.551.441 4.016.889

   

 31.105.688 28.540.757
   

imparidade de outros activos (Nota 19) (4.308.948) (4.315.936)

   

 26.796.740 24.224.821

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “outros devedores diversos” corresponde essencialmente a valo-

res a receber de clientes por facturação de serviços prestados pelo banco.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “outras despesas com encargo diferido” inclui 542.104 euros e 

708.891 euros, respectivamente, relativamente aos valores entregues por conta da participação no agrupamento 

Complementar de empresas tRem ii – aluguer de material Circulante, aCe (tRem ii). 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “operações sobre valores mobiliários a regularizar” corresponde 

ao valor de operações de venda de títulos no final do exercício cuja liquidação financeira ocorreu no início do 

exercício subsequente.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “devedores por operações sobre futuros” corresponde à conta 

margem de futuros.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Crédito e juros vencidos” inclui crédito vencido proveniente da 

Caixa valores no montante de 3.551.441 euros, resultante de operações sobre títulos efectuadas em 1992 por 

um grupo de clientes. este crédito encontra-se integralmente provisionado.

em Setembro de 1994, a Caixa valores moveu uma acção contra o grupo de clientes aos quais atribuiu a res-

ponsabilidade pela realização das referidas operações, ascendendo o montante reclamado a 6.003.180 euros, 

acrescido de juros desde Junho de 1993. dado que o processo se encontra ainda em curso, o banco não tem 

registado qualquer activo relacionado com esta situação. 



24
8

a
N

ex
o

S 
à

S 
C

o
N

ta
S 

iN
d

iv
id

u
a

iS

16. ReCuRSoS de baNCoS CeNtRaiS

em 31 de dezembro de 2010 a rubrica “Recursos de bancos centrais” corresponde a depósitos a prazo junto do 

banco de portugal, no âmbito da tomada de fundos junto do banco Central europeu. estes depósitos são garan-

tidos com penhor de títulos cujo valor nominal ascende a 377.321.000 euros (Nota 32).

estes depósitos vencem-se no primeiro trimestre de 2011 e são remunerados à taxa de juro anual de 1%. 

17. ReCuRSoS de outRaS iNStituiçõeS de CRédito

esta rubrica tem a seguinte composição:

os prazos residuais de vencimento dos recursos de outras instituições de crédito são os seguintes:

 2010 2009

à vista 

depósitos à ordem 

instituições de crédito no país 133.661 133.620

instituições de crédito no estrangeiro 1.230 1.292

a prazo

depósitos a prazo 327.390.000 597.145.000

Recursos a muito curto prazo  470.228.074 475.945.796

outros recursos – descobertos em depósitos à ordem 2.567 23.486

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

depósitos a prazo - 34.585.000

outros recursos – descobertos em depósitos à ordem 404.341 -

   

 798.159.873 1.107.834.194

Juros a pagar

Recursos de instituições de crédito no país 826.746 1.082.057

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro - 12.712

 798.986.619 1.108.928.963

 2010 2009

depósitos à ordem e descobertos 541.799 158.398

até três meses 771.818.074 1.006.275.796

de três meses a três anos 25.800.000 101.400.000

 

 798.159.873 1.107.834.194
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18. ReCuRSoS de ClieNteS e outRoS empRéStimoS

esta rubrica tem a seguinte composição:

os recursos de clientes e outros empréstimos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 apresentam a seguinte estru-

tura de acordo com os respectivos prazos residuais até ao vencimento:

19. pRoviSõeS e impaRidade

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

 2010 2009

depósitos

à ordem 54.615.978 53.676.147

a prazo  57.981.816 90.815.715

   

 112.597.794 144.491.862

Correcções de valor de passivos que sejam objecto de operações de cobertura (Nota 7) 331.207 271.060

   

 112.929.001 144.762.922
   

Juros a pagar de depósitos 2.185.268 1.681.175

   

 115.114.269 146.444.097

 2010 2009

à vista 54.615.978 53.676.147

até três meses 44.405.800 44.542.100

de três meses a um ano 3.000.000 34.845.400

de um a cinco anos 5.000.000 5.000.000

mais de cinco anos 5.576.016 6.428.215

   

 112.597.794 144.491.862 

      2010
  dotações   
 saldo em líquidas   diferenças  saldo em
 31-12-09 em resultados utilizações Transferências cambiais 31-12-10 

provisões para créditos a clientes (Nota 10)

Cobrança duvidosa 23.128.219 14.919.084 (1.251.345) - - 36.795.958 

Crédito vencido 1.580.868 (161.161) - 1.669.417 110.925 3.200.048

 24.709.087 14.757.923 (1.251.345) 1.669.417 110.925 39.996.006

 (continuação do quadro na página seguinte)
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      2010
  dotações   
 saldo em líquidas   diferenças  saldo em
(continuação do quadro da página anterior) 31-12-09 em resultados utilizações Transferências cambiais 31-12-10

provisões para riscos gerais de crédito (Nota 10) 14.690.998 (7.618.484) - - - 7.072.514

provisões para outros riscos e encargos 11.387.267 (8.342.542) (361.546) - - 2.683.179

 26.078.265 (15.961.025) (361.546) - - 9.755.693

imparidade de activos financeiros disponíveis 1.737.599 6.913.262 - (779.899) 135.762 8.006.724

para venda (Nota 8)

imparidade de outros activos (Nota 15) 4.315.936 882.528 - (889.516) - 4.308.948

 56.840.888 6.592.687 (1.612.892) 2 246.687 62.067.372

    2009
  dotações
 saldo em líquidas diferenças  saldo em
 31-12-08 em resultados cambiais 31-12-09

provisões para créditos a clientes (Nota 10)

Cobrança duvidosa 6.309.684 16.818.535 - 23.128.219

Crédito vencido 1.469.591 161.161 (49.884) 1.580.868

 7.779.275 16.979.696 (49.884) 24.709.087

provisões para riscos gerais de crédito (Nota 10) 8.596.235 6.094.763 - 14.690.998

provisões para outros riscos e encargos 5.261.374 6.125.893 - 11.387.267

 13.857.609 12.220.656 - 26.078.265

imparidade de activos financeiros disponíveis para venda (Nota 8) 1.798.653 - (61.054) 1.737.599

imparidade de outros activos (Nota 15) 3.935.714 380.222 - 4.315.936

 27.371.251 29.580.574 (110.938) 56.840.888

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o banco dispõe de provisões para cobrança duvidosa e provisões para riscos 

gerais de crédito acima dos limites mínimos definidos pelo banco de portugal, para fazer face ao risco associado 

a um conjunto de operações de crédito a clientes.

 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “provisões para outros riscos e encargos” inclui provisões cons-

tituídas para fazer face a contingências fiscais e eventuais perdas ou desvalorizações em activos financeiros. No 

exercício de 2010, o banco repôs 9.200.000 euros relativos a uma provisão constituída em 2009 para fazer face a 

contingências fiscais pelo facto de o banco considerar que não existe uma obrigação presente nem a possibilidade 

de dispêndio de recursos. 
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20. outRoS paSSivoS

esta rubrica tem a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o saldo da rubrica “Credores por operações sobre valores mobiliários”, 

refere-se às contas-correntes dos clientes da actividade de corretagem.  

em 31 de dezembro de 2009, o saldo da rubrica “Credores diversos – valores a liquidar iRC” corresponde a um 

montante reembolsado no exercício de 2008 pela direcção geral de impostos, no âmbito do processo judicial 

referente ao iRC do exercício de 1997. este montante foi regularizado no decorrer do exercício de 2010.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “operações sobre valores mobiliários a regularizar” corresponde 

 2010 2009

Credores e outros recursos

ajustamentos de cotações – equity swap (Nota 7) - 8.817.254

Sector público administrativo

Retenção de impostos na fonte 4.946.300 2.088.017

imposto sobre o valor acrescentado 605.840 208.393 

Contribuições para a Segurança Social 215.872 219.669

Juros e dividendos a pagar 203.886 183.397

Credores por operações sobre valores mobiliários 695.417 748.108

Credores diversos 

fCR energias Renováveis – capital não realizado (Nota 13) 18.900.000 18.900.000

fornecedores de bens de locação financeira 12.356 60.212

valores a liquidar – iRC - 884.172

outros 463.940 1.977.197

Credores por operações sobre futuros e opções - 240.300

 26.043.611 34.326.719

encargos a pagar

Remunerações adicionais 2.276.227 2.925.924

férias e subsídio de férias 1.575.500 1.575.500

fundo de pensões 432.954 384.975

outros 923.056 1.630.958

 5.207.737 6.517.357

Receitas com rendimento diferido 

Comissões de operações de crédito (Nota 2.3. a))

Comissões de agenciamento 1.057.182 996.222

Rendas 8.870 -

Comissões por garantias prestadas 6.315 11.656

 1.072.367 1.007.878

outras contas de regularização

operações sobre valores mobiliários a regularizar 17.084.385 20.323.034

operações passivas a regularizar

Comissões a pagar – sindicação de operações de crédito 32.381.592 37.235.743

outras 1.061.634 278.715

 50.527.611 57.837.492

   

 82.851.326 99.689.446
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ao valor de operações de compra de títulos no final do exercício cuja liquidação financeira ocorreu no início do 

exercício subsequente.

 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Comissões a pagar – sindicação de operações de crédito” cor-

responde a montantes cobrados a clientes no âmbito da montagem de operações de crédito sindicado em que o 

grupo Cgd toma a totalidade ou uma parte significativa do crédito com o objectivo de colocar posteriormente 

em outras instituições de crédito. tal como descrito na Nota 2.11, o banco regista nesta rubrica uma parte da 

comissão recebida proporcional ao montante total de crédito que o grupo tem como objectivo sindicar. 

21. Capital SubSCRito e aCçõeS pRópRiaS

o capital subscrito encontra-se representado por 81.250.000 acções de valor nominal de um euro cada.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a estrutura accionista é a seguinte:

No exercício de 2010 a Companhia de Seguros fidelidade – mundial, S.a. alienou a sua participação à gerbanca, 

SgpS, S.a..

em 31 de dezembro de 2009, o banco detinha 4.658.000 acções próprias com um custo de aquisição de 

5.999.453 euros.

em Junho de 2010 o banco alienou as acções próprias que detinha ao preço de 5 euros cada, num total de 

23.290.000 euros tendo apurado uma mais-valia contabilística de 13.377.432 euros, líquida de imposto no mon-

tante de 3.913.114 euros (Nota 14), a qual foi reconhecida em resultados transitados. 

  2010  2009
 n.º de  n.º de
 acções % acções %

gerbanca, SgpS, S.a. 81.015.236 99,7 68.348.445 84,1

Companhia de Seguros fidelidade – mundial, S.a. - - 8.007.635 9,9

acções próprias - - 4.658.000 5,7

outros 234.764 0,3 235.920 0,3

   

 81.250.000 100,0 81.250.000 100,0
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22. ReSeRvaS, ReSultadoS tRaNSitadoS e luCRo do exeRCíCio

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

ReSeRvaS de Reavaliação

Reservas de reavaliação de imobilizado

No exercício de 1998 o banco procedeu à reavaliação do seu imobilizado, ao abrigo do decreto-lei  nº 31/98, de 

11 de fevereiro. o acréscimo no valor líquido do imobilizado, no montante de 4.338.403 euros, foi registado na 

rubrica “Reservas de reavaliação”.

as reservas de reavaliação só podem ser utilizadas para cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar o capital.

Reservas de justo valor 

a reserva de justo valor reflecte as mais e menos-valias potenciais em activos financeiros disponíveis para venda, 

líquidas do correspondente efeito fiscal.

ReSeRva legal

de acordo com o disposto no decreto-lei nº 298/92 de 31 de dezembro, alterado pelo decreto-lei nº 201/2002 

de 26 de Setembro, o banco deverá constituir um fundo de reserva legal até à concorrência do seu capital social 

ou ao somatório das reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se superior, transferindo anualmente 

 2010 2009

Reservas de reavaliação

Reserva de reavaliação de imobilizado 4.338.403 4.338.403

Reserva de justo valor   

valias potenciais (36.302.554) (8.186.537)

efeito fiscal 9.738.905 1.582.307

 (22.225.246) (2.265.827)

outras reservas e resultados transitados

Reserva legal 40.783.849 36.586.946

Reserva livre 43.394.305 30.734.188

Resultados transitados 59.061.492 44.162.390

 143.239.646 111.483.524

lucro do exercício 45.603.129 41.969.026

 166.617.529 151.186.722
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para esta reserva um montante não inferior a 10% dos lucros líquidos. esta reserva só poderá ser utilizada para 

cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar o capital.

divideNdoS 

Na assembleia geral realizada em 19 de fevereiro de 2010, foi deliberada a distribuição de dividendos relativos 

ao exercício de 2009 no montante de 25.025.000 euros, dos quais 1.434.664 euros atribuídos a acções próprias. 

23. JuRoS e ReNdimeNtoS e JuRoS e eNCaRgoS SimilaReS

estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

Juros e rendimentos similares

Juros de disponibilidades  33.234 63.750

Juros de aplicações em instituições de crédito 366.615 626.085

Juros de crédito a clientes

Crédito interno 10.726.478 16.587.732

Crédito ao exterior 9.330.670 12.326.706

Juros de activos detidos para negociação  

títulos  9.688.398 9.362.748

Swaps de taxa de juro 231.859.582 209.232.515

Contratos de garantia de taxa de juro 21.292 10.792

Juros de outros activos ao justo valor através de resultados 631.198 1.279.486

Juros de activos financeiros disponíveis para venda 9.282.190 3.979.593

Juros de derivados de cobertura 335.694 532.339

Juros de devedores e outras aplicações 30.364 6.698

 272.305.715 254.008.444

Comissões recebidas associadas a operações de crédito 821.638 760.065

   

 273.127.353 254.768.509

Juros e encargos similares

Juros de recursos de bancos centrais 1.233.861 -

Juros de recursos de instituições de crédito 8.643.116 12.089.693

Juros de depósitos de clientes 1.300.238 1.714.498

Juros de passivos financeiros de negociação 

Swaps de taxa de juro 228.230.808 205.385.690

Juros de derivados de cobertura 745.797 876.096

outros juros e encargos

Juros de credores e outros recursos 282 3.589

outros 16.354 50.762

   

 240.170.456 220.120.328
  

margem financeira 32.956.897 34.648.181
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24. ReNdimeNtoS de iNStRumeNtoS de Capital

No exercício de 2010, esta rubrica inclui 7.000.000 euros relativos a dividendos distribuídos pela Caixa – 

desenvolvimento, SgpS, S.a.. Nos exercícios de 2010 e 2009, o restante saldo desta rubrica é composto por 

dividendos recebidos relativos a activos financeiros disponíveis para venda. 

25. ReNdimeNtoS e eNCaRgoS Com SeRviçoS e ComiSSõeS

estas rubricas têm a seguinte composição:

Nos exercícios de 2010 e 2009, a rubrica “outras comissões recebidas” inclui essencialmente comissões de as-

sessoria financeira.

Nos exercícios de 2010 e 2009, a rubrica “encargos com serviços e comissões – por serviços bancários prestados 

por terceiros” inclui 8.634.475 euros e 27.789.474 euros, respectivamente, relativos a comissões a repassar a 

outras instituições de crédito em sindicações futuras, de acordo com a política descrita na Nota 2.11. 

 2010 2009

Rendimentos de serviços e comissões

Comissões por garantias prestadas  777.247 488.672

Comissões por compromissos assumidos perante terceiros 135.927 125.265

Comissões por serviços prestados

montagem de operações 25.800.539 14.534.285

agenciamento  2.365.402 2.329.110

depósito e guarda de valores 976.608 897.183

administração de valores 725.749 765.222

Cobrança de valores 70.165 30.113

outros serviços prestados 12.760.020 17.268.260

Comissões por operações realizadas por conta de terceiros 5.997.283 5.896.701

outras comissões recebidas  30.578.462 47.098.588

  

 80.187.402 89.433.399

encargos com serviços e comissões

Comissões por serviços bancários prestados por terceiros 10.577.331 29.471.553

Comissões por operações realizadas por terceiros  1.600.737 1.639.540

Comissões por operações sobre instrumentos financeiros 50.549 76.447

Comissões por garantias recebidas 5.101 -

 

 12.233.718 31.187.540
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26. ReSultadoS de aCtivoS e paSSivoS avaliadoS ao JuSto valoR atRavéS de 
ReSultadoS

estas rubricas têm a seguinte composição:

27. ReSultadoS de aCtivoS fiNaNCeiRoS diSpoNíveiS paRa veNda

estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

Resultados em activos e passivos detidos para negociação

instrumentos de capital 16.774.887 13.053.942

instrumentos de dívida (10.461.822) 9.076.399

instrumentos derivados

equity swaps (17.101.307) (8.717.473)

futuros (9.152.905) (6.369.828)

Swaps de taxa de juro 141.252 2.753.380

Contratos de garantia de taxa de juro 12.243 183.467

opções 26.898 ( 8.151  )

fRa - 18

forwards sobre mercadorias - 15.663

outros 21.989 5.250

 

 (19.738.765) 9.992.667
   

Resultados em activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados

instrumentos de dívida (508.214) 70.617

   

Resultados em operações de cobertura 171.964 56.708

Correcções de valor de activos e passivos objecto de operações de cobertura (147.462) (89.779)

   

 (20.222.477) 10.030.213

 2010 2009

ganhos em activos financeiros disponíveis para venda

instrumentos de dívida 2.423.464 3.913.984

instrumentos de capital 96.403 -

 2.519.867 3.913.984

perdas em activos financeiros disponíveis para venda

instrumentos de capital (14.062) (136.572)

instrumentos de dívida (24.813) (15.290)

 (38.875) (151.862) 

   

 2.480.992 3.762.122
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28. ReSultadoS de Reavaliação Cambial

esta rubrica tem a seguinte composição:

29. outRoS ReSultadoS de exploRação

estas rubricas têm a seguinte composição:

 2010 2009

Reavaliação da posição cambial à vista 260.892 441.970

Reavaliação da posição cambial a prazo (1.458) -

   

 259.434 441.970

 2010 2009

outros proveitos de exploração 

outros ganhos e rendimentos operacionais

Cedência de pessoal – grupo Cgd 1.154.682 1.487.348

Reembolso de despesas 335.003 838.479

outros 190.037 266.329

   

 1.679.722 2.592.156

outros custos de exploração 

outros encargos e gastos operacionais

tRem ii 166.787 223.298

quotizações e donativos 26.696 25.411

Contribuições para o fundo de garantia de depósitos  17.500 40.698

outros  195.707 122.684

outras perdas de exploração 998 591

outros impostos   

impostos indirectos 86.978 122.381

impostos directos 233.937 220.359

   

 728.603 755.422

outros resultados de exploração (líquidos) 951.119 1.836.734
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30. CuStoS Com peSSoal 

esta rubrica tem a seguinte composição:

o efectivo médio de trabalhadores ao serviço do banco nos anos de 2010 e 2009, excluindo órgãos de adminis-

tração e fiscalização, foi de 167 e 159 trabalhadores, respectivamente, distribuídos da seguinte forma:

31. gaStoS geRaiS admiNiStRativoS

 2010 2009

Remuneração dos órgãos de gestão e fiscalização 982.763 1.041.934

Remuneração dos empregados 11.405.742 11.498.485

encargos sociais obrigatórios

encargos relativos a remunerações 2.007.471 2.037.987

fundo de pensões (Nota 2.10) 436.464 393.986

outros encargos sociais obrigatórios 104.695 86.446

outros custos com o pessoal 372.684 548.904

 

 15.309.819 15.607.742

 2010 2009

direcção 77 69

técnicos 71 70

administrativos 19 20

   

 167 159

 2010 2009

Serviços especializados 5.557.033 5.437.994

Conservação e reparação 1.062.634 1.045.561

Rendas e alugueres 935.501 943.192

deslocações, estadias e representação 707.905 632.474

publicidade e edição de publicações 578.459 558.542

Comunicações 429.521 466.629

Água, energia e combustíveis 118.985 120.272

material de consumo corrente 99.825 92.433

formação de pessoal 67.849 69.811

publicações 50.436 56.911

outros fornecimentos de terceiros 43.442 71.439

Seguros 28.942 41.039

outros serviços de terceiros 115.848 125.956

 

 9.796.380 9.662.253
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os pagamentos mínimos das locações operacionais relativos a equipamentos de transporte e de equipamento 

informático em 31 de dezembro de 2010 e 2009 é detalhado conforme se seguem:

32. paSSivoS CoNtiNgeNteS e CompRomiSSoS

os passivos contingentes associados à actividade bancária encontram-se registados em rubricas extrapatrimoniais 

e apresentam o seguinte detalhe:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “activos dados em garantia” corresponde ao valor nominal de 

títulos de dívida dados em garantia pelo banco (Nota 6) relativamente às seguintes situações:

 2010 2009

até 1 ano 729.893 782.944

entre 1 e 5 anos 719.012 1.328.981

 2010 2009

passivos eventuais

garantias e avales prestados 53.136.289 70.083.663

activos dados em garantia 

activos financeiros disponíveis para venda (Nota 8) 351.180.000 25.700.000

activos financeiros ao justo valor através de resultados (Nota 6) 75.591.000 23.666.000

   

 479.907.289 119.449.663

Compromissos

linhas de crédito revogáveis 94.521.902 96.773.915

Subscrição de títulos 62.511.679 29.741.053

Responsabilidade potencial para com o Sistema de indemnização aos investidores 1.722.312 2.052.436

Responsabilidades a prazo de contribuições para o fgd 162.182 162.182

   

 158.918.075 128.729.586
 

Responsabilidades por prestação de serviços

depósito e guarda de valores 7.794.428.153 7.314.299.425

 2010 2009

penhor de títulos no âmbito da “pool de activos do bCe” (Nota 16) 377.321.000 -

Sistema de processamento de grandes transacções (Spgt) 44.200.000 44.666.000

Caixa geral de depósitos, S.a. – euronext 2.500.000 2.500.000

Sistema de indemnização aos investidores (Sii) 2.500.000 1.950.000

fundo de garantia de depósitos 250.000 250.000

  

 426.771.000 49.366.000
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o fundo de garantia de depósitos (fgd) tem por objectivo garantir os depósitos dos clientes, de acordo com os 

limites estabelecidos no Regime geral das instituições de Crédito. para este efeito, são efectuadas contribuições 

anuais regulares. parte destas contribuições têm vindo a ser assumidas através de um compromisso irrevogável de 

realização das referidas contribuições no momento em que o fundo o solicite. estes montantes não são relevados 

em custos. o valor total dos compromissos assumidos desde 1996 ascende a 162.182 euros. 

33. eNtidadeS RelaCioNadaS

São consideradas entidades relacionadas do banco todas as empresas controladas pelo grupo Cgd, as empresas 

associadas e os órgãos de gestão do banco.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as demonstrações financeiras do banco incluem os seguintes saldos e tran-

sacções com entidades relacionadas, excluindo os órgãos de gestão:

as transacções com entidades relacionadas são efectuadas, por regra, com base nos valores de mercado nas 

respectivas datas.

  2010  2009
  outras  outras
  empresas do  empresas do
 Filiais Grupo CGd Filiais Grupo CGd

activos

Crédito a clientes - 153.071 - 1.690.279

aplicações em instituições de crédito - 6.661.937 - 7.261.867

activos financeiros detidos para negociação - 33.475.505 - 70.762.287

activos financeiros disponíveis para venda - 13.914.073 - 31.086.917

outros activos 43.766 170.599 43.703 6.356.870

passivos

passivos financeiros de negociação - (380.088.137) - (252.755.943)

Recursos de outras instituições de crédito - (793.578.186) - (1.074.327.234)

Recursos de clientes e outros empréstimos (10.117.907) (32.854.152) (7.319.123) (57.299.167)

derivados de cobertura - (1.599.779) - (1.703.334)

outros passivos (8.870) (219.833) - (6.071.547)

proveitos e custos

margem financeira (74.429) (103.788.901) 141.542 (56.655.579)

Resultados em operações financeiras - (78.411.638) - (23.412.765)

Rendimentos de instrumentos de capital 7.000.000 242.762 - 60.896

Rendimentos de serviços e comissões (líquido) 18.809 (1.214.624) 17.306 638.544

Resultados de exploração 266.305 1.029.500 154.369 1.395.802

gastos gerais administrativos - (1.472.263) - (1.480.566)
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óRgãoS de geStão

em 2010, os custos suportados relativos à remuneração do Conselho de administração do banco ascendem a 

923.623 euros, dos quais 14.024 euros relativos a contribuições para o fundo de pensões, nos termos descritos 

na Nota 2.10 (986.043 euros e 17.673 euros, respectivamente, em 2009).

em 2010 não foram pagos prémios aos membro do Conselho de administração do banco. em 2009 foram pa-

gos prémios aos membros do Conselho de administração do banco no montante de 195.000 euros, relativos ao 

exercício anterior.

em 31 de dezembro de 2010, um dos membros do Conselho de administração tem contratada uma operação de 

crédito à habitação junto do banco no montante de 189.369 euros (196.382 em 2009), em condições normais de 

crédito a colaboradores, tendo sido contratada antes do início das suas funções como administrador. o banco não 

tem qualquer responsabilidade adicional ou benefício de longo prazo concedido ao Conselho de administração, 

para além dos acima referidos.

em 2010, as verbas pagas aos membros dos órgãos de gestão e de fiscalização encontram-se discriminadas no 

relatório de gestão.

os honorários facturados durante o exercício de 2010 pelo Revisor oficial de Contas encontram-se descritos no 

relatório de gestão. 

34. divulgaçõeS RelativaS a iNStRumeNtoS fiNaNCeiRoS 

polítiCaS de geStão doS RiSCoS fiNaNCeiRoS iNeReNteS à aCtividade do baNCo

o controlo e gestão dos riscos está centralizado na direcção de gestão de Riscos da Cgd. o banco possui ainda 

um Regulamento de gestão que define limites e procedimentos de actuação na gestão dos vários tipos de risco.

de seguida, apresentam-se as divulgações requeridas pelo ifRS 7 – instrumentos financeiros: divulgações relati-

vamente aos principais tipos de riscos inerentes à actividade do banco.
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RiSCo Cambial

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os instrumentos financeiros apresentam a seguinte decomposição por moeda: 

       2010
     Moeda
  dólares norte libra 
 Euros americanos Esterlina outras Total

activo
Caixa e disponibilidades em bancos Centrais 8.893.162 - - - 8.893.162

disponibilidades em outras instituições de crédito 5.291.178 15.519 31.367 82.720 5.420.784

activos financeiros detidos para negociação 

títulos 165.302.817 7.390.167 - - 172.692.984

derivados (nocionais) 9.968.348.991 635.748.294 - 5.230.644 10.609.327.929

derivados (valor balanço) 326.475.073 44.460.471 - 23.189 370.958.733

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 14.964.047 - - - 14.964.047

activos financeiros disponíveis para venda 423.450.857 5.666.587 6.939.654 - 436.057.098

aplicações em instituições de crédito 6.661.937 - - - 6.661.937

derivados de cobertura (nocionais) 15.815.750 - - - 15.815.750

Crédito a clientes 786.587.377 27.195.654 19.879.795 - 833.662.827

outros activos 29.449.596 1.627.484 28.552 57 31.105.688

provisões e imparidade (42.774.321) (1.530.631) - - (44.304.952)

 11.708.466.464 720.573.545 26.879.368 5.336.610 12.461.255.987

Passivo
passivos financeiros detidos para negociação

derivados (nocionais) (9.968.348.991) (635.748.294) - (5.230.644) (10.609.327.929)

derivados (valor balanço) (319.786.830) (40.723.279) - (23.189) (360.533.298)

Recursos de bancos Centrais (330.157.222) - - - (330.157.222)

Recursos de outras instituições de crédito (730.349.667) (42.206.513) (26.430.439) - (798.986.619)

Recursos de clientes e outros empréstimos (113.556.127) (1.558.142) - - (115.114.269)

derivados de cobertura (nocionais) (15.815.750) - - - (15.815.750)

outros passivos (82.742.744) (107.351) (1.231) - (82.851.326)

 (11.560.757.331) (720.343.579) (26.431.670) (5.253.833) (12.312.786.412)

Exposição líquida  229.966 447.698 82.777 760.441

       2009
     Moeda
  dólares norte libra 
 Euros americanos Esterlina outras Total

activo
Caixa e disponibilidades em bancos Centrais 189.010 - - - 189.010

disponibilidades em outras instituições de crédito 1.976.475 37.901 27.561 31.273 2.073.210

activos financeiros detidos para negociação

títulos 337.784.045 10.161.394 - - 347.945.439

derivados (nocionais) 8.646.062.880 555.740.466 - - 9.201.803.346

derivados (valor balanço) 238.506.042 21.082.478 - - 259.588.520

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 29.718.234 - - - 29.718.234

activos financeiros disponíveis para venda 155.132.214 9.667.761 6.583.978 - 171.383.953

aplicações em instituições de crédito 22.309.842 - - - 22.309.842

derivados de cobertura (nocionais) 16.661.158 - - - 16.661.158

Crédito a clientes 872.625.703 24.747.336 19.196.338 - 916.569.377

outros activos 23.007.217 5.461.043 71.874 623 28.540.757

provisões e imparidade (27.605.316) (1.419.707) - - (29.025.023)

 10.316.367.504 625.478.672 25.879.751 31.896 10.967.757.823

 (continuação do quadro na página seguinte)
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       2009
     Moeda
  dólares norte libra 
(continuação do quadro da página anterior) Euros americanos Esterlina outras Total

Passivo
passivos financeiros detidos para negociação

derivados (nocionais) (8.646.062.880) (555.740.466) - - (9.201.803.346)

derivados (valor balanço) (231.305.850) (16.852.644) - - (248.158.494)

Recursos de outras instituições de crédito (1.038.482.344) (44.773.441) (25.673.178) - (1.108.928.963)

Recursos de clientes e outros empréstimos (145.657.945) (782.903) (2.256) (993) (146.444.097)

derivados de cobertura (nocionais) (16.661.158) - - - (16.661.158)

outros passivos (92.075.993) (7.405.598) (207.232) (623) (99.689.446)

 (10.170.246.170) (625.555.052) (25.882.666) (1.616) (10.821.685.504)

Exposição líquida  (76.380) (2.915) 30.280 (49.015)

Na construção dos mapas acima apresentados, os valores relativos a derivados correspondem a swaps de taxa de juro.

RiSCo de liquidez

Risco de liquidez corresponde ao risco de o banco ter dificuldades na obtenção de fundos de forma a cumprir com 

os seus compromissos. o risco de liquidez pode ser reflectido, por exemplo, na incapacidade do banco alienar um 

activo financeiro de uma forma célere a um valor próximo do seu justo valor.

a análise de liquidez do banco é integrada na análise de liquidez consolidada em sede do Comité de gestão de 

activos e passivos (asset-liability Committee, alCo) do grupo Cgd. o banco dispõe de uma linha de crédito 

irrevogável contratada com a Cgd que responde às necessidades de liquidez até 1 ano. por outro lado, as polí-

ticas do grupo Cgd desaconselham o acesso directo ao mercado de capitais para captação de fundos a médio 

e longo prazo, sendo da responsabilidade do grupo Cgd essa captação duma forma consolidada e havendo da 

parte da Cgd um compromisso global de gestão e eventual cobertura dos gaps de liquidez do conjunto das suas 

várias participadas.

de acordo com os requisitos definidos pelo ifRS 7 apresentamos de seguida a totalidade dos cash-flows contra-

tuais não descontados para os diversos intervalos temporais, com base nos seguintes pressupostos:

os depósitos à ordem de clientes registados na rubrica “Recursos de clientes e outros empréstimos” são apre-

sentados no intervalo temporal “à vista”;

os descobertos em depósitos à ordem registados na rubrica “Crédito a clientes” são apresentados no intervalo 

temporal “à vista”;

a coluna “outros” corresponde a valores já recebidos ou pagos que estão a ser diferidos;

o valor apresentado neste quadro relativamente a instrumentos financeiros derivados corresponde ao valor 

contabilístico;
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as acções e o crédito vencido a clientes foram classificados como a prazo indeterminado; e

para as operações cuja remuneração não é fixa, por exemplo, operações indexadas à euribor, os cash-flows 

futuros são estimados com base no valor de referência em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

         2010

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 8.893.162 - - - - - - - 8.893.162

disponibilidades em outras instituições 5.420.784 - - - - - - - 5.420.784

de crédito

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 12.197.343 10.487.574 28.521.781 108.898.767 53.269.413 1.338.381 - 214.713.260

instrumentos financeiros derivados - 660.845 11.276.389 42.754.557 29.559.904 343.075.634 - - 427.327.329

outros activos financeiros ao justo valor - 78.906 2.222.627 5.606.083 2.887.912 6.130.797 - - 16.926.325

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda - 13.200.274 44.030.890 149.868.859 106.090.420 236.112.286 25.213.241 - 574.515.971

aplicações em instituições de crédito - 6.716.351 - - - - - - 6.716.351

Crédito a clientes  6.002.978 38.816.737 101.613.640 238.286.778 173.845.172 394.206.470 9.068.090 (3.343.102) 958.496.763

derivados de cobertura - - - - 1.250.849 - - - 1.250.849

outros activos 26.676.141 - - - - - 3.551.441 878.106 31.105.688

 46.993.065 71.670.455 169.631.121 465.038.059 422.533.024 1.032.794.599 39.171.153 (2.464.996) 2.245.366.480

Passivo

Recursos de bancos centrais - 330.684.444 - - - - - - 330.684.444

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 654.243 11.194.927 43.601.034 29.514.548 331.904.798 - - 416.869.550

Recursos de outras instituições de crédito 541.799 798.683.024 - - - - - - 799.224.823

Recursos de clientes e outros empréstimos 33.446.495 44.551.146 24.240.671 - 7.046.860 9.839.166 - - 119.124.339

derivados de cobertura - - - - - 1.599.779 - - 1.599.779

outros passivos 17.788.373 10.521.377 34.569.208 18.900.000 - - - 1.072.368 82.851.326

 51.776.668 1.185.094.235 70.004.806 62.501.034 36.561.408 343.343.743 - 1.072.368 1.750.354.262

Gap de liquidez (4.783.602) (1.113.423.780) 99.626.314 402.537.025 385.971.616 689.450.856 39.171.153 (3.537.364) 495.012.218

 2009 

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 189.010 - - - - - - - 189.010

disponibilidades em outras instituições 2.073.210 - - - - - - - 2.073.210

de crédito

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 3.003.986 22.384.958 85.349.489 179.619.371 64.071.817 42.968.768 - 397.398.388

instrumentos financeiros derivados - 58.033.632 20.648.714 42.234.608 38.247.648 169.798.059 - - 328.962.661

outros activos financeiros ao justo valor - 14.271.341 558.523 7.886.993 362.062 8.799.923 - - 31.878.840

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda - 964.680 10.336.169 47.464.311 65.176.773 50.991.395 24.798.886 - 199.732.214

aplicações em instituições de crédito - 22.399.405 - - - - - - 22.399.405

Crédito a clientes  5.678.935 88.661.022 107.715.161 208.145.680 207.641.616 413.996.512 1.826.980 (4.081.361) 1.029.584.544

derivados de cobertura - - - - 936.919 - - - 936.919

outros activos 23.525.778 - - - - - 4.016.889 998.091 28.540.757

 31.466.932 187.334.065 161.643.524 391.081.080 491.984.388 707.657.706 73.611.523 (3.083.271) 2.041.695.948

 (continuação do quadro na página seguinte)
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 2009 

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
(continuação do quadro da página anterior) À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

Passivo

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 54.477.402 3.423.275 42.023.590 36.944.454 163.403.441 - - 300.272.162

Recursos de outras instituições de crédito 158.398 1.007.307.016 76.355.869 26.815.549 - - - - 1.110.636.832

Recursos de clientes e outros empréstimos 28.293.523 44.563.690 60.398.654 - 6.986.712 11.360.367 - - 151.602.946

derivados de cobertura - - - - - 1.703.334 - - 1.703.334

outros passivos 21.192.349 21.840.009 36.749.210 18.900.000 - - - 1.007.877 99.689.446

 49.644.271 1.128.188.117 176.927.008 87.739.139 43.931.166 176.467.142 - 1.007.877 1.663.904.720

Gap de liquidez (18.177.338) (940.854.053) (15.283.483) 303.341.941 448.053.222 531.190.564 73.611.523 (4.091.148) 377.791.228

RiSCo de taxa de JuRo

Risco de taxa de juro corresponde ao risco do justo valor ou dos fluxos de caixa associados a um determinado 

instrumento financeiro, se alterar em resultado de uma alteração das taxas de juro de mercado.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o tipo de exposição ao risco de taxa de juro pode ser resumida como segue:

    2010
 não sujeito ao risco Taxa Taxa
 da taxa de juro fixa variável Total

activo
disponibilidades em outras instituições de crédito - - 5.420.784 5.420.784

activos financeiros detidos para negociação

títulos 1.338.381 152.590.009 18.764.594 172.692.984

instrumentos financeiros derivados - 5.287.170.759 5.322.157.171 10.609.327.929

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - 2 14.964.045 14.964.047

derivados de cobertura - 5.000.000 10.815.750 15.815.750

activos financeiros disponíveis para venda 25.213.241 262.391.931 148.451.926 436.057.098

aplicações em instituições de crédito - - 6.661.937 6.661.937

Crédito a clientes 5.724.987 12.460.591 815.477.248 833.662.827

outros activos 31.105.688 - - 31.105.688

 63.382.298 5.719.613.292 6.342.713.454 12.125.709.044

Passivo
passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 5.311.592.900 5.297.735.030 10.609.327.929

Recursos de bancos centrais - - 330.157.222 330.157.222

Recursos de outras instituições de crédito - 541.799 798.444.820 798.986.619

Recursos de clientes e outros empréstimos - 46.418.370 68.695.899 115.114.269

derivados de cobertura  10.815.750 5.000.000 15.815.750

outros passivos 82.851.326 - - 82.851.326

 82.851.326 5.369.368.819 6.500.032.971 11.952.253.116

 

Exposição líquida (19.469.028) 350.244.473 (157.319.517) 173.455.928
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    2009
 não sujeito ao risco Taxa Taxa
 da taxa de juro fixa variável Total

activo
disponibilidades em outras instituições de crédito - - 2.073.210 2.073.210

activos financeiros detidos para negociação

títulos 42.968.768 271.242.852 33.733.819 347.945.439

instrumentos financeiros derivados - 4.578.911.046 4.622.892.300 9.201.803.346

outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - 2 29.718.232 29.718.234

derivados de cobertura - 5.000.000 11.661.158 16.661.158

activos financeiros disponíveis para venda 24.798.886 25.079.535 121.505.532 171.383.953

aplicações em instituições de crédito - - 22.309.842 22.309.842

Crédito a clientes (2.254.381) 13.409.321 905.414.437 916.569.377

outros activos 28.540.757 - - 28.540.757

 94.054.030 4.893.642.756 5.749.308.531 10.737.005.317

Passivo
passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 4.632.057.991 4.569.745.355 9.201.803.346

Recursos de outras instituições de crédito - 158.398 1.108.770.565 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos - 41.611.400 104.832.697 146.444.097

derivados de cobertura - 11.661.158 5.000.000 16.661.158

outros passivos 99.689.446 - - 99.689.446

 99.689.446 4.685.488.948 5.788.348.617 10.573.527.010

Exposição líquida (5.635.416) 208.153.808 (39.040.086) 163.478.307

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “activos financeiros detidos para negociação – títulos” inclui 

81.124.157 euros e 92.659.873 euros, respectivamente, relativos a uma obrigação em carteira cuja remuneração 

inclui uma componente de taxa fixa e uma componente opcional indexada ao comportamento bolsista de uma 

acção portuguesa.  

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a exposição ao risco de taxa de juro pode ser decomposta nos seguintes 

intervalos temporais:

 2010 

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 8.893.162 - - - - - - - 8.893.162

disponibilidades em outras instituições 5.420.784 - - - - - - - 5.420.784

de crédito

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 12.197.343 10.487.574 28.521.781 108.898.767 53.269.413 1.338.381 - 214.713.260

instrumentos financeiros derivados - 660.845 11.276.389 42.754.557 29.559.904 343.075.634 - - 427.327.329

outros activos financeiros ao justo valor - 78.906 2.222.627 5.606.083 2.887.912 6.130.797 - - 16.926.325

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda - 13.200.274 44.030.890 149.868.859 106.090.420 236.112.286 25.213.241 - 574.515.971

aplicações em instituições de crédito - 6.716.351 - - - - - - 6.716.351

Crédito a clientes 6.002.978 38.816.737 101.613.640 238.286.778 173.845.172 394.206.470 9.068.090 (3.343.102) 958.496.763

derivados de cobertura - - - - 1.250.849 - - - 1.250.849

outros activos 26.676.141 - - - - - 3.551.441 878.106 31.105.688

 46.993.065 71.670.455 169.631.121 465.038.059 422.533.024 1.032.794.599 39.171.153 (2.464.996) 2.245.366.480

 (continuação do quadro na página seguinte)
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 2009

 Prazos de refixação de taxa / Maturidade residual

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
 À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

activo

disponibilidades em outras instituições 2.073.210 - - - - - - - 2.073.210

de crédito

activos financeiros detidos para negociação

títulos - 33.733.819 10.550.519 45.472.805 162.975.356 52.244.172 42.968.768 - 347. 945.439

instrumentos financeiros derivados - 1.619.739.356 3.035.025.328 1.675.037.041 800.899.250 2.071.102.371 - - 9.201.803.346

outros activos financeiros ao justo valor - 24.517.045 5.201.187 - 2 - - - 29.718.234

através de resultados

derivados de cobertura - - 11.661.158 - 5.000.000 - - - 16.661.158

activos financeiros disponíveis para venda - 100.666.907 25.037.216 5.110.407 15.632.287 138.250 24.798.886 - 171.383.953

aplicações em instituições de crédito - 22.309.842 - - - - - - 22.309.842

Crédito a clientes 5.678.935 524.366.368 375.529.748 - - 13.248.708 1.826.980 (4.081.361) 916.569.377

outros activos 23.525.778 - - - - - 4.016.889 998.091 28.540.757

 31.277.922 2.325.333.337 3.463.005.156 1.725.620.253 984.506.895 2.136.733.501 73.611.523 (3.083.271) 10.737.005.317

Passivo

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 1.623.768.912 3.049.797.865 1.660.005.795 799.629.023 2.068.601.751 - - 9.201.803.346

Recursos de outras instituições de crédito 158.398 1.007.105.156 75.693.131 25.972.278 - - - - 1.108.928.963

Recursos de clientes e outros empréstimos 28.293.523 44.556.079 60.276.618 - 6.051.307 7.266.570 - - 146.444.097

derivados de cobertura - - 5.000.000 - - 11.661.158 - - 16.661.158

outros passivos 21.192.349 21.840.009 36.749.210 18.900.000 - - - 1.007.877 99.689.446

 49.644.271 2.697.270.155 3.227.516.824 1.704.878.073 805.680.330 2.087.529.479 - 1.007.877 10.573.527.010

Exposição líquida (18.366.349) (371.936.819) 235.488.332 20.742.180 178.826.565 49.204.022 73.611.523 (4.091.148) 163.478.307

 2010 

 Maturidades contratuais remanescentes

   de 3 meses de 1 de 3 Mais de indeter-
(continuação do quadro da página anterior) À vista até 3 meses a 1 ano a 3 anos a 5 anos  5 anos minado outros Total

Passivo

Recursos de bancos centrais - 330.684.444 - - - - - - 330.684.444

passivos financeiros detidos para negociação

instrumentos financeiros derivados - 654.243 11.194.927 43.601.034 29.514.548 331.904.798 - - 416.869.550

Recursos de outras instituições de crédito 541.799 798.683.024 - - - - - - 799.224.823

Recursos de clientes e outros empréstimos 33.446.495 44.551.146 24.240.671 - 7.046.860 9.839.166 - - 119.124.339

derivados de cobertura - - - - - 1.599.779 - - 1.599.779

outros passivos 17.788.373 10.521.377 34.569.208 18.900.000 - - - 1.072.368 82.851.326

 51.776.668 1.185.094.235 70.004.806 62.501.034 36.561.408 343.343.743 - 1.072.368 1.750.354.262

Gap de liquidez (4.783.602) (1.113.423.780) 99.626.314 402.537.025 385.971.616 689.450.856 39.171.153 (3.537.364) 495.012.218

Na construção dos quadros acima, foram utilizados os seguintes pressupostos:

nos instrumentos de taxa fixa, o valor de balanço foi classificado de acordo com o respectivo prazo até à 

maturidade;

nos instrumentos de taxa variável (por exemplo, indexados à euribor), o valor de balanço foi classificado de 

acordo com o respectivo prazo até à próxima refixação de taxa;

o valor de balanço de instrumentos não sujeitos a risco de taxa de juro (por exemplo, acções) foi incluído na 

coluna “indeterminado”;



26
8

o valor de balanço incluído na coluna “outros” corresponde a valores já recebidos ou pagos que estão a ser diferidos;

nos swaps de taxa de juro são apresentados os valores nocionais de compra (como activo) e de venda (como passivo);

o crédito vencido a clientes e os valores já recebidos ou pagos foram considerados como não sujeitos a risco de 

taxa de juro; e

os depósitos à ordem de clientes não remunerados são considerados como de taxa fixa, sendo incluídos no 

intervalo “à vista”.

RiSCo de CRédito

Risco de crédito corresponde a perdas financeiras decorrentes do incumprimento das contrapartes com as quais 

são celebrados os instrumentos financeiros.

exposição máxima ao risco de crédito

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro 

pode ser resumida como segue:

   2010   2009
 valor  valor valor  valor
Tipo de contabilístico Provisões / contabilístico contabilístico Provisões / contabilístico
instrumento financeiro bruto imparidade líquido bruto imparidade líquido

patrimoniais

disponibilidades em outras instituições de crédito 5.420.784 - 5.420.784 2.073.210 - 2.073.210

activos financeiros detidos para negociação 598.681.931 - 598.681.931 633.939.332 - 633.939.332

outros activos financeiros ao justo valor 14.964.047 - 14.964.047 29.718.234 - 29.718.234

através de resultados

outros activos financeiros disponíveis para venda 410.843.857 - 410.843.857 146.585.066 - 146.585.066

aplicações em instituições de crédito 6.661.937 - 6.661.937 22.309.842 - 22.309.842

Crédito a clientes 833.662.827 39.996.004 793.666.823 916.569.377 24.709.087 891.860.291

derivados de cobertura 1.250.849 - 1.250.849 936.919 - 936.919

outros activos (excluindo encargos diferidos) 30.227.582 4.308.948 25.918.634 27.542.666 4.315.936 23.226.730

 1.901.713.813 44.304.952 1.857.408.861 1.779.674.647 29.025.023 1.750.649.625

extrapatrimoniais

garantias prestadas 53.136.289 253.000 52.883.289 70.083.663 - 70.083.663

 1.954.850.102 44.557.952 1.910.292.151 1.849.758.310 29.025.023 1.820.733.288
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Qualidade de crédito dos activos financeiros 

O Banco não dispõe de rating interno. Os principais procedimentos em vigor ao nível da aprovação e acompa-

nhamento das operações de crédito que permitem assegurar um nível de risco adequado à estratégia do Banco 

são os seguintes:

O Banco possui um Conselho de Crédito, composto pelos membros da Comissão Executiva e pelos responsá-

veis das Direcções Comerciais envolvidas de alguma forma em processos de concessão de crédito. O Conselho 

de Crédito do Banco reúne semanalmente com a presença mínima de pelo menos dois Administradores e dos 

responsáveis das Direcções Comerciais envolvidas nos processos de concessão de crédito.

A elaboração de Propostas Comerciais para o Conselho de Crédito é da responsabilidade dos Órgãos de Estru-

tura (Direcções de Negócio / Produto), que devem obter previamente o parecer de risco da Direcção de Gestão de 

Risco da CGD. As propostas aprovadas em Conselho de Crédito do Banco são registadas em Acta, assinada por 

todos os presentes, para posterior apresentação e deliberação final nos Conselhos de Crédito da CGD.

Parte das operações de crédito a clientes encontram-se garantidas, entre outros, pelos seguintes tipos de colaterais:

Penhor de valores mobiliários;

Garantias bancárias;

Aval do Estado;

Hipotecas relativamente ao crédito à habitação a 

colaboradores; e

Garantias pessoais.

Qualidade de crédito dos títulos de dívida e instrumentos financeiros derivados

O quadro seguinte apresenta a desagregação do valor de balanço de títulos de dívida em carteira líquido de 

imparidade (excluindo títulos vencidos), de acordo com notação de rating atribuída pela Standard & Poor’s ou 

equivalente, por tipo de garante ou emitente e por região geográfica do garante ou emitente, com referência a 

31 de Dezembro de 2010 e 2009:

       2010
  Resto União América 
 Portugal Europeia do Norte Outros Total

Activos financeiros detidos para negociação

AAA - - - - -

AA- até AA+ - 2.959.121 1.950.103 - 4.909.224

A- até A+ 18.941.806 10.206.097 6.547.954 2.991.545 38.687.401

Menor que A- 89.606.291 25.701.924 843.987 11.605.776 127.757.978

Sem Rating - - - - -

 108.548.096 38.867.142 9.342.044 14.597.321 171.354.603

 (continuação do quadro na página seguinte)
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       2010
  Resto união américa 
(continuação do quadro da página anterior) Portugal Europeia do norte outros Total

emitidos por

corporates 1.438.145 25.994.492 - 7.969.055 35.401.692

governos e outras autoridades locais 92.259.314 - - 3.635.263 95.894.576

instituições financeiras 14.850.638 12.872.649 9.342.044 2.993.003 40.058.334

 108.548.096 38.867.142 9.342.044 14.597.321 171.354.603

activos financeiros registados ao justo valor

através de resultados (fair Value option)

aa- até aa+ 3 - - - 3

Sem rating 12.950.361 - - 2.013.682 14.964.044

 12.950.365 - - 2.013.682 14.964.047

emitidos por

corporates 12.950.361 - - - 12.950.361

governos e outras autoridades locais 2 - - - 2

instituições financeiras 1 - - 2.013.682 2.013.684

 12.950.365 - - 2.013.682 14.964.047

activos financeiros disponíveis para venda

(líquido de imparidade)

aaa - - - - -

aa- até aa+ - 1.990.343 865.334 - 2.855.676

a- até a+ 277.877.471 22.370.126 8.758.272 2.079.738 311.085.607

menor que a- 15.786.884 14.619.754 - - 30.406.638

Sem rating 66.495.935 - - - 66.495.935

 360.160.291 38.980.222 9.623.606 2.079.738 410.843.857

emitidos por

corporates 68.518.138 - - - 68.518.138

governos e outras autoridades locais 258.003.150 3.570.611 - 2.079.738 263.653.499

instituições financeiras 33.639.003 35.409.612 9.623.606 - 78.672.220

 360.160.291 38.980.222 9.623.606 2.079.738 410.843.857

       2009
  Resto união américa 
 Portugal Europeia do norte outros Total

activos financeiros detidos para negociação

aaa 2.007.201 - - - 2.007.201

aa- até aa+ 162.912.027 18.117.069 2.909.557 5.989.174 189.927.826

a- até a+ 12.540.719 45.731.817 3.427.469 15.743.178 77.443.183

menor que a- - 27.547.205 - 8.051.256 35.598.461

Sem rating - - - - -

 177.459.946 91.396.090 6.337.026 29.783.608 304.976.671

emitidos por

corporates 101.931.274 18.164.573 - 4.754.734 124.850.581

governos e outras autoridades locais 41.292.177 - - 3.972.919 45.265.096

instituições financeiras 34.236.496 73.231.517 6.337.026 21.055.955 134.860.994

 177.459.946 91.396.090 6.337.026 29.783.608 304.976.671

 (continuação do quadro na página seguinte)
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       2009
  Resto união américa 
(continuação do quadro da página anterior) Portugal Europeia do norte outros Total

activos financeiros registados ao justo valor

através de resultados (fair Value option)

aa- até aa+ 2 - - - 2

Sem rating 27.225.637 - - 2.492.596 29.718.232

 27.225.639 - - 2.492.596 29.718.234

emitidos por

corporates 27.225.635 - - - 27.225.635

governos e outras autoridades locais 2 - - - 2

instituições financeiras 1 - - 2.492.596 2.492.597

 27.225.639 - - 2.492.596 29.718.234

activos financeiros disponíveis para venda

(líquido de imparidade)

aaa 5.110.407 1.863.218 - - 6.973.625

aa- até aa+ 19.004.608 7.522.155 - 4.345.678 30.872.441

a- até a+ 19.782.471 22.290.610 10.423.801 - 52.496.882

menor que a- - 8.603.070 - - 8.603.070

Sem rating 47.639.048 - - - 47.639.048

 91.536.534 40.279.054 10.423.801 4.345.678 146.585.067

emitidos por

corporates 51.841.207 1.496.412 - - 53.337.619

governos e outras autoridades locais 3.477.049 - - - 3.477.049

instituições financeiras 36.218.278 38.782.642 10.423.801 4.345.678 89.770.399

 91.536.534 40.279.054 10.423.801 4.345.678 146.585.067

em 31 de dezembro de 2010 o banco tinha registado em “outros devedores diversos” um montante de 1.619.240 

euros relativo a juros de instrumentos financeiros derivados cujo pagamento se encontra em atraso, para o qual 

foi registada imparidade de 757.507 euros. o valor de balanço registado em “activos financeiros detidos para 

negociação” relativo a estas operações ascende a 2.736.275 euros. 

em 31 de dezembro de 2009 o banco tinha registado em “outros devedores diversos um montante de 1.079.632 

euros relativo a juros de instrumentos financeiros derivados cujo pagamento se encontra em atraso há menos de 

3 meses. o valor de balanço registado em activos financeiros detidos para negociação relativo a estas operações 

ascende a 5.056.555 euros.

em 31 de dezembro de 2010 os títulos de dívida emitidos por “governos e outras autoridades locais” no resto 

da união europeia incluem obrigações emitidas pela República grega com valor de balanço de 3.570.611 euros.

qualidade de crédito das aplicações em instituições de crédito

em 31 de dezembro de 2010, as contrapartes com as quais o banco tinha contratado “aplicações em institui-

ções de crédito” correspondiam a entidades do grupo Cgd (6.661.937 euros), as quais apresentavam um rating 

externo de a-.
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qualidade de crédito concedido a clientes

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, as operações com crédito vencido são apresentados no seguinte quadro:

Na preparação dos quadros apresentados acima foram consideradas as seguintes classificações:

“Créditos sem incumprimento” – créditos sem prestações vencidas ou com saldos vencidos até 30 dias;

    2010
 Créditos sem Créditos com Créditos em Total
 incumprimento incumprimento default Crédito

Crédito a empresas

vincendo 815.423.853 - - 815.423.853

vencido - 3.810.319 5.257.767 9.068.087

 815.423.853 3.810.319 5.257.767 824.491.939

Crédito à habitação

vincendo 9.578.472 - - 9.578.472

 9.578.472 - - 9.578.472

Crédito ao consumo

vincendo 371.676 - - 371.676

Total de crédito vincendo 825.374.000 - - 825.374.000

Total de crédito vencido - 3.810.319 5.257.767 9.068.087

provisões para cobrança duvidosa (36.795.958) - - (36.795.958)

provisões para crédito vencido - (38.103) (3.161.943) (3.200.046)

Total de crédito 788.578.042 3.772.216 2.095.825 794.446.083

    2009
 Créditos sem Créditos com Créditos em Total
 incumprimento incumprimento default Crédito

Crédito a empresas

vincendo 873.379.436 23.833.131 8.102.898 905.315.465

vencido - 84.951 1.742.029 1.826.980

 873.379.436 23.918.082 9.844.927 907.142.445

Crédito à habitação

vincendo 10.128.029 - - 10.128.029

 10.128.029 - - 10.128.029

Crédito ao consumo

vincendo 448.201 - - 448.201

Total de crédito vincendo 883.955.666 23.833.131 8.102.898 915.891.695

Total de crédito vencido - 84.951 1.742.029 1.826.980

provisões para cobrança duvidosa (11.901.345) (7.175.425) (4.051.449) (23.128.219)

provisões para crédito vencido - - (1.580.868) (1.580.868)

Total de crédito 872.054.321 16.742.657 4.212.610 893.009.589
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“Créditos com incumprimento” – créditos com saldos vencidos entre 30 dias e 90 dias;

“Créditos em default” – créditos com saldos vencidos superiores a 90 dias. No que respeita a créditos concedi-

dos a empresas, caso o cliente apresente pelo menos uma operação com prestações vencidas há mais de 90 dias, 

a totalidade da exposição perante o Grupo foi reclassificada para esta categoria.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o valor de balanço dos empréstimos a clientes que teriam prestações ven-

cidas caso não tivessem sido renegociados ascendia a 125.673.374 euros e 22.091.449 euros, respectivamente. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o Banco tinha registado imparidade para estes empréstimos no valor de 

20.150.896 euros e 17.155.261 euros respectivamente.

RisCo DE mERCaDo

o risco de mercado corresponde ao risco de variação adversa do justo valor ou dos cash-flows dos instrumentos 

financeiros em função de alterações nos preços de mercado, incluindo os seguintes riscos: cambial, taxa de juro 

e de preço.

o risco de mercado do Banco é avaliado com base nas seguintes metodologias: 

Value-at-Risk (VaR) relativamente à carteira de trading, a qual inclui a carteira de títulos e os instrumentos fi-

nanceiros derivados;

análise de sensibilidade relativamente aos restantes activos e passivos do Banco. Esta análise de sensibilidade é 

efectuada com base nos pressupostos definidos pelo Banco de Portugal na instrução 19/2005. 

Carteira de trading

o VaR corresponde a uma estimativa de máxima perda potencial para uma determinada carteira de activos, num 

determinado período de detenção e dado um nível de confiança, assumindo comportamentos normais de mercado. 

 

a metodologia de cálculo utilizada é da simulação histórica, ou seja, os eventos futuros são totalmente explicados 

pelos eventos passados, com base nos seguintes pressupostos:

período de detenção: 10 dias;

nível de confiança: 99%; 

período da amostra de preços: 720 dias de calendário; 

decay factor=1, isto é, as observações passadas têm todas igual peso.
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para opções, calcula-se o preço teórico através da utilização de modelos adequados e utiliza-se a volatilidade im-

plícita. Não é efectuado cálculo para correlações, dada a metodologia aplicada; isto é, as correlações são empíricas.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o vaR pode ser decomposto da seguinte forma (valores expressos em mi-

lhares de euros):

o efeito de diversificação é calculado implicitamente. o vaR total refere-se ao efeito conjunto dos riscos de taxa 

de juro, de preço, cambial e de volatilidade.

para a carteira de negociação e para as posições de tesouraria, calculam-se bpvs (basis point value), variações do 

valor de mercado de posições em taxa de juro devida ao deslocamento paralelo de 1 ponto base nas curvas de 

rendimento. São também calculados outros indicadores de sensibilidade comummente aplicados a carteiras de 

opções (vulgo, gregos).

mensalmente realizam-se avaliações do impacto nos resultados de variações extremas dos factores de risco de 

mercado (stress-testing).

São efectuadas, diariamente, análises de backtesting teórico (comparação da medida de vaR com os resultados 

teóricos) e, mensalmente, de backtesting real (comparação da medida de vaR com os resultados reais). o número 

de excepções obtidas, (isto é o número de vezes em que as perdas teóricas ou reais ultrapassam o valor de vaR), 

permite avaliar a qualidade do modelo de vaR e implementar medidas de ajustamento, caso necessário. 

Carteira non trading

a análise de sensibilidade relativamente à carteira non trading foi efectuada de forma a determinar o potencial 

impacto na margem financeira do banco no exercício de 2010 considerando uma descida das taxas de juro de 

referência em 50 basis points (bps) e assumindo uma deslocação paralela da curva de taxa de juro. para este efeito 

foram considerados os activos e passivos financeiros do banco, excluindo:

instrumentos financeiros derivados; e

papel comercial.

 

 2010 2009

vaR de mercado

taxa de juro 269 374

Cambial 76 87

preço 66 50

efeito diversificação (167) (105)

 244 406

a
N

ex
o

S 
à

S 
C

o
N

ta
S 

iN
d

iv
id

u
a

iS



27
5

os principais pressupostos relacionados com o pricing das operações foram os seguintes:

operações a taxa variável: considerou-se a taxa de mercado acrescida do respectivo spread contratual;

novas operações a taxa fixa: considerou-se a taxa de mercado acrescida de um spread equivalente à diferença 

entre a taxa média das operações vivas em 31 dezembro de 2010 e a respectiva taxa de mercado; 

novas operações a taxa variável: considerou-se a taxa de mercado acrescido do spread médio contratual das 

operações vivas em 31 dezembro de 2009.

Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto potencial positivo na margem financeira projectada para 

2011 da descida das taxas de juro de referência em 50 basis points ascende a 1.993.466 euros (639.092 euros 

em 31 de dezembro de 2009). Caso se verifique uma subida das taxas de juro de referência em 50 basis points, o 

impacto potencial negativo na margem financeira projectada para 2011 ascende a 2.003.045 euros e (1.348.133 

euros em 31 de dezembro de 2009).

JuSto valoR

o banco mantém uma parte significativa do seu activo registada ao justo valor através de resultados, nomeada-

mente toda a carteira de títulos e os instrumentos financeiros derivados.

Relativamente aos principais activos e passivos financeiros que se encontram reflectidos ao custo, devem ser sa-

lientados os seguintes aspectos:

as aplicações e recursos com outras instituições de crédito são na sua quase totalidade remuneradas a taxas de 

juro indexadas e com prazos de refixação curtos;

Conforme evidenciado acima na secção relativa ao risco de taxa de juro, os depósitos de clientes são na sua 

quase totalidade remunerados a taxas indexadas à euribor, com prazos de refixação curtos. uma operação de 

longo prazo com taxa de juro fixa encontra-se coberta por um derivado de cobertura, pelo que a variação no justo 

valor atribuível ao risco de taxa de juro já se encontra reflectida no valor de balanço do depósito (ver Nota 18).

face ao exposto, o banco considera que o valor de balanço destes activos financeiros, líquidos de provisões, e dos 

seus passivos financeiros, constitui uma aproximação fiável ao respectivo justo valor.
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em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a forma de apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros pode 

ser resumida como segue:

os principais pressupostos utilizados na construção dos quadros acima apresentados são os seguintes:

os valores relativos a cotações em mercado activo correspondem a instrumentos de capital cotados em bolsa, 

bem como obrigações com elevada liquidez (Nível 1);

a valorização dos instrumentos financeiros derivados é efectuada através de técnicas de valorização baseadas 

em dados de mercado (Nível 2);  

os títulos em carteira cuja valorização corresponde a bids indicativos fornecidos por contribuidores externos ao 

grupo foram também considerados em “técnicas de valorização – dados de mercado” (Nível 2);

       2010
  instrumentos financeiros valorizados ao justo valor
Tipo activos valorizados Cotações em Técnicas de valorização baseadas em:
de instrumento ao custo mercado activo dados de mercado outros 
financeiro de aquisição (nível 1) (nível 2) (nível 3) Total

activos

activos financeiros detidos para negociação - 79.727.563 437.749.249 82.543.502 600.020.313

outros activos financeiros ao justo valor - 2 941.268 14.022.777 14.964.047

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda 153.127 316.226.996 42.608.044 77.068.931 436.057.098

derivados de cobertura - - 1.250.849 - 1.250.849

 153.127 395.954.561 482.549.409 173.635.210 1.052.292.307

passivos

passivos financeiros detidos para negociação - - 416.869.550 - 416.869.550

derivados de cobertura - - 1.599.779 - 1.599.779

 - - 418.469.329 - 418.469.329

       2009
  instrumentos financeiros valorizados ao justo valor
Tipo activos valorizados Cotações em Técnicas de valorização baseadas em:
de instrumento ao custo mercado activo dados de mercado outros 
financeiro de aquisição (nível 1) (nível 2) (nível 3) Total

activos

activos financeiros detidos para negociação - 231.782.327 445.125.773 - 676.908.100

outros activos financeiros ao justo valor - 2 958.684 28.759.548 29.718.234

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda 153.127 86.360.190 35.236.453 49.634.184 171.383.953

derivados de cobertura - - 936.919 - 936.919

 153.127 318.142.519 482.257.829 78.393.732 878.947.206

passivos

passivos financeiros detidos para negociação - - (300.272.162) - (300.272.162)

derivados de cobertura - - (1.703.334) - (1.703.334)

 - - (301.975.496) - (301.975.496)
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os títulos valorizados com base em modelos internos do grupo Cgd são apresentados em “técnicas de valori-

zação – outras” (Nível 3). esta coluna inclui:

em 31 de dezembro de 2010, 81.124.157 relativos a obrigações convertíveis em acções da edp emitidas pela 

parpública SgpS, S.a., que estavam a ser valorizadas de acordo com um modelo interno definido pelo banco. 

No exercício de 2009, o banco valorizava este título com base nos preços indicativos fornecidos por contrapartes 

externas;

em 31 de dezembro de 2009, 1.992.123 euros relativos a uma participação valorizada com base num modelo 

interno de actualização de cash flows previsionais projectados;

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, 82.067.907 euros e 76.401.609 euros relativos a obrigações a taxa fixa 

ou taxa variável emitidas por empresas financeiras e não financeiras portuguesas, relativamente às quais não 

existe cotação em mercado activo nem existem preços indicativos por contrapartes externas. estes títulos são 

valorizados com base num modelo de actualização de cash flows futuros, utilizando como taxa de desconto as 

taxas de juro de mercado, adicionadas de um spread que o banco considera adequado face ao risco de crédito 

do emitente.

os activos valorizados ao custo de aquisição correspondem a participações financeiras detidas pelo banco com 

carácter de estabilidade, para as quais não existe mercado activo.

durante os exercícios de 2010 e 2009, o movimento ocorrido nos títulos em carteira valorizados em 31 de dezem-

bro de 2010 e 2009 através de “técnicas de valorização – outras”, bem como as valias potenciais e realizadas 

reconhecidas na Reserva de justo valor e em Resultados de operações financeiras, pode ser resumido como se segue:

              valias reconhecidas em:
 alterações                 Resultado do exercício
 saldo  no método aquisições / Reserva de   variação saldo
 31-12-09  de valorização alienações Justo valor Potenciais  Efectivas Cambial 31-12-10

activos financeiros detidos para negociação - 92.659.873 (3.530.712) - (6.641.192) 55.533 - 82.543.502

outros activos financeiros ao justo valor 28.759.548 1 (14.249.622) - (487.150) - - 14.022.777

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda 49.634.184 5.442.832 17.760.165 4.074.303 - 1.800 155.649 77.068.931

 78.393.732 98.102.706 (20.169) 4.074.303 (7.128.342) 57.333 155.649 173.635.210

              valias reconhecidas em:
 alterações                 Resultado do exercício
 saldo no método aquisições / Reserva de   variação saldo
 31-12-08  de valorização alienações Justo valor Potenciais  Efectivas Cambial 31-12-09

activos financeiros detidos para 158.631.452 (158.631.452) - - - - - -

negociação 

outros activos financeiros ao justo valor 40.696.915 4.940.535 (16.300.000) - (213.282) (364.621) - 28.759.548

através de resultados

activos financeiros disponíveis para venda 28.769.753 - 16.203.200 4.829.872 - (98.645) (69.997) 49.634.184

 228.098.120 (153.690.917) (96.800) 4.829.872 (213.282) (463.266) (69.997) 78.393.732
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35. geStão de Capital

o banco desenvolve a actividade de banca de investimento com um rigoroso controlo da relação entre as suas 

necessidades de gestão de activos e as suas disponibilidades de capital. esta acção de gestão sobre o capital do 

banco tem o propósito de precaver qualquer incumprimento dos requisitos de capital, ultrapassando as obriga-

ções de reporte, e tornando possível simular os impactos de hipotéticas decisões de gestão, sobre os diversos 

rácios prudenciais. 

a gestão do capital tem subjacente a optimização da relação acima referida, com uma margem prudencial que 

possa acomodar as decisões a tomar na gestão do activo do banco.

a administração recebe reportes internos periódicos que permitem, não só o acompanhamento das consequên-

cias das decisões tomadas na gestão do activo, mas também a monitorização dos espaços entre as posições reais 

e os requisitos mínimos de capital para as mesmas.

os procedimentos adoptados para o cálculo dos rácios e limites prudenciais do banco são os que resultam das 

disposições emanadas do banco de portugal, de modo semelhante ao que se verifica para todas as questões que 

se insiram no âmbito das funções de supervisão do sistema bancário. essas normas representam o enquadramen-

to legal e regulamentar das diversas matérias de natureza prudencial.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o apuramento do rácio de solvabilidade é efectuado conforme segue:
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Base individual 2010 2009

Fundos Próprios Elegíveis (Base + Complementares - deduções) (1) 228.373.810 193.387.350

Fundos Próprios de Base 218.208.798 179.918.096

Capital Realizado 81.250.000 81.250.000

(-) acções próprias - (5.999.453)

Reservas legais, estatuárias e outras 84.178.154 67.321.134

Resultados transitados de exercícios anteriores 59.061.492 44.162.390

(-) activos intangíveis (388.823) (449.936)

(-) insuficiência de provisões – tRem ii (542.104) (708.891)

(-) impostos diferidos activos associados a provisões para Riscos gerais de Crédito (698.512) (1.813.139)

(-) diferenças de Reavaliação de activos disponíveis para venda – Justo valor (5.440.244) (4.431.133)

Negativo (ilíquido de imposto)

(-) Reservas por impostos diferidos passivos Resultantes da Reavaliação de activos 788.835 587.125

disponíveis para venda

Fundos Próprios Complementares 10.165.012 13.469.254

Reservas de Reavaliação do activo imobilizado 4.338.403 4.338.403

diferenças de Reavaliação de activos disponíveis para venda – Justo valor positivo (45%) 2.035.333 241.293

provisões para Riscos gerais de Crédito 3.791.275 8.889.558

Requisitos de Fundos Próprios (2) 177.605.408 174.799.858

 (continuação do quadro na página seguinte)
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Base individual 2010 2009

Risco de Crédito e Risco de Crédito de Contraparte 126.988.103 122.031.977

(-) 8% provisões para Riscos gerais de Crédito – parte não elegível para fundos próprios (128.946) (464.115)

Riscos de posição – instrumentos de dívida 36.151.196 36.107.812

Riscos de posição – títulos de Capital 510.166 5.402.612

Risco de mercadorias - 287.514

Risco operacional – método padrão (método Standard) 14.084.890 11.434.059

Rácio de solvabilidade 10,29% 8,85%

(1) de acordo com o aviso n.º 12/92      (2) de acordo com legislação em vigor: avisos n.º 5/07, 8/07, 9/07

(continuação do quadro da página anterior)
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1. o presente documento, apresentado pelo Conselho fiscal do Caixa – banco de investimento, S. a., em cum-

primento do disposto na alínea g) do n.° 1 do artigo 420°, no artigo 452° e no artigo 508°-d do Código das 

Sociedades Comerciais, integra:

o Relatório sobre a actividade desenvolvida pelo Conselho no decurso do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2010 e até à presente data;

o parecer do Conselho sobre o Relatório de gestão, as Contas do mesmo exercício, tanto individuais como 

consolidadas, e a proposta de aplicação de resultados apresentados pelo Conselho de administração.

2. o Conselho fiscal manteve, ao longo de todo o exercício, com a extensão e periodicidade consideradas ade-

quadas, o acompanhamento da forma como foi desenvolvida a gestão do banco, bem como a evolução dos 

respectivos negócios, analisando, de forma sistemática, a informação para o efeito obtida.

para além de vários outros elementos, adiante detalhados, essa análise incluiu a informação constante do repor-

te financeiro mensal, respeitante não apenas ao banco, como também às restantes Sociedades englobadas na 

consolidação.

procedeu-se, designadamente, à avaliação dos critérios utilizados na constituição e reforço de provisões e no 

apuramento de imparidades, bem como à análise da efectiva aplicação de tais critérios nas diversas situações, 

individualmente consideradas.

foi mantida a prática de assistência do Conselho fiscal às reuniões do Conselho de administração em que se 

procedeu à apreciação dos Reportes financeiros e da actividade referentes a cada período trimestral, para além 

de frequentes contactos realizados com a Comissão executiva para recolha de dados relevantes respeitantes à 

evolução da situação do banco e às condições em que esta se verificou.

o Conselho efectuou, no decurso do ano transacto e até à presente data, dezanove reuniões formais e, para além 

de outros contactos pontuais estabelecidos com o Representante da Sociedade de Revisores oficiais de Contas, 

realizaram-se reuniões especificamente destinadas à apreciação conjunta de matérias inseridas no âmbito da 

competência de ambos os órgãos.

foram mantidos contactos periódicos com Responsáveis de diversos departamentos do banco, designadamente 

das direcções de Contabilidade e de planeamento, Controlo do Risco e organização e dos gabinetes de auditoria 

interna e de compliance, para obtenção de informação complementar sobre aspectos relacionados com a activi-

dade desenvolvida pelos respectivos órgãos.

de igual modo se procedeu à análise dos Relatórios de actividade periodicamente produzidos pelos mencionados 

gabinetes, bem como dos emitidos na sequência das intervenções efectuadas pela auditoria interna junto de 

diversos órgãos de estrutura, acompanhando a evolução das diligências desenvolvidas no sentido de aferir do 

grau de sanação das deficiências detectadas.
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o Conselho fiscal acompanhou igualmente o desenvolvimento dos trabalhos referentes ao projecto pCN – plano 

de Continuidade do Negócio, nas suas diversas vertentes, cuja coordenação se encontra, ao nível do banco, co-

metida ao gabinete de compliance.

3. o Conselho fiscal emitiu, em 3 de fevereiro de 2010, o Relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida 

em 2009 e o parecer sobre as Contas referentes ao exercício correspondente ao mesmo ano.

em 21 de maio, dando cumprimento ao disposto na alínea a) do n.° 5 do artigo 25° do aviso do banco de portu-

gal n.° 5 / 2008, de 25 de Junho, e de acordo com o calendário para o efeito estabelecido no âmbito do grupo

Caixa geral de depósitos, foi emitido o parecer sobre o Sistema de Controlo interno do banco.

4. o decreto-lei n.° 137/2010, de 28 de dezembro, veio, entre outras medidas, alterar, através do seu artigo 6°, 

os artigos 78° e 79° do estatuto da aposentação – dispositivos reguladores do exercício, por aposentados, de 

funções no âmbito do sector público –, revendo o regime de autorização desse exercício e proibindo a cumulação 

de pensões com a remuneração correspondente a essas funções. foi, ainda, pelo mesmo diploma, ampliado o 

âmbito de aplicação pessoal das normas anteriormente vigentes sobre tal matéria tornando-as extensivas, salvo 

excepções legalmente estabelecidas, a todos os aposentados.

No n.° 2 do artigo 8° do mesmo decreto-lei foi consignada a aplicação do novo regime, a partir de 1 de Janeiro 

de 2011, aos aposentados que se encontrassem em exercício de funções no sector público à data da entrada em 

vigor do diploma, conferindo-lhes o prazo de 10 dias, a contar daquela data para optarem pela suspensão do 

pagamento da pensão ou da remuneração (n.° 3 do mesmo artigo).

os membros do Conselho fiscal em exercício encontram-se, na sua totalidade, na situação de aposentados pela 

Caixa geral de aposentações. por esse facto, e tendo em consideração a natureza de empresa pública do Caixa 

– banco de investimento, informaram a instituição, por cartas de 10 de Janeiro do ano em curso, da sua opção 

pelo não recebimento da remuneração referente aos respectivos cargos.

Considerando o novo regime de incompatibilidades estabelecido pelo diploma em causa, mas ponderando a 

ocorrência cumulativa, no caso do banco, de diversas circunstâncias específicas – ter decorrido o prazo do man-

dato para que foram eleitos, não se mostrando viável a entrada em funções de novos membros para, em sua 

substituição, completarem tal mandato; a demora decorrente da convocação e realização de assembleia geral 

específica para o efeito; ser a próxima assembleia geral eleitoral, encontrando-se, então, já prevista para 18 de 

março do ano em curso a respectiva realização – entenderam os membros do Conselho fiscal manifestar indivi-

dualmente, face aos inconvenientes que para o banco resultariam da cessação imediata das respectivas funções, a 

sua disponibilidade para se manterem em exercício, sem auferir remuneração, até à referida data de 18 de março.

5. Relativamente à prestação de serviços adicionais pela deloitte & associados, SRoC, S.a., salienta-se que dei-

xou de vigorar, em 2010, o contrato de prestação de serviços celebrado entre o banco e a deloitte, para apoio 

às funções do gabinete de auditoria interna, as quais passaram a ser integralmente asseguradas por elementos 

afectos ao próprio gabinete.

para além do apoio prestado ao nível da execução de determinadas peças contabilísticas relacionadas com o 

encerramento das contas de 2009, o banco contratou com a deloitte a prestação de serviços no âmbito da asses-



28
3

Re
la

tó
Ri

o
 e

 p
a

Re
C

eR
 d

o
 C

o
N

Se
lh

o
 f

iS
C

a
l

soria fiscal, envolvendo, além da consulta fiscal recorrente, alguns aspectos específicos, nomeadamente apoio em 

situações determinadas de Contencioso fiscal e outros relacionados com iva e preços de transferência.

o Conselho fiscal recebeu da Sociedade de Revisores oficiais de Contas do banco declaração / compromisso 

quanto à integral observância dos deveres de independência legalmente exigíveis no exercício das respectivas 

funções e de que dispõe de um sistema adequado de salvaguardas internas destinadas a fazer face a potenciais 

riscos para essa independência.

6. o banco vem observando os princípios de bom governo das sociedades que lhe são aplicáveis, em termos ge-

rais e na medida adequada à respectiva dimensão, tendo, ainda, em consideração a sua inserção no grupo Caixa

geral de depósitos, bem como as regras aplicáveis à empresa-mãe.

7. o Conselho fiscal entende dever realçar o desempenho globalmente positivo do banco, apesar da conjuntura 

menos favorável, sendo de destacar a melhoria do rácio de solvabilidade individual que atingiu uns robustos 10,3%.

para além dos indicadores de gestão, que evidenciam a sua performance, é justo salientar o reconhecimento 

votado ao banco por organizações internacionais, tais como:

melhor banco de investimento em portugal – global finance

melhor banco de dívida em portugal – euromoney.

em termos de negócio, salienta-se o crescimento de 18% registado quanto às Comissões líquidas, atingindo, 

pese embora o aludido contexto, o valor líquido de 73,7 milhões de euros, bem como o verificado na área de 

intermediação / acções, este cifrando-se em 128%, o que permitiu ao banco alcançar a liderança de mercado em 

termos de volumes transaccionados na euronext lisbon, nesse segmento.

o Caixabi é também líder no mercado primário de obrigações, emitentes de base nacional, de acordo com a 

bloomberg.

em matéria de operações realça-se a participação do banco, como assessor financeiro, na maior operação de 

m&a, envolvendo empresas portuguesas, dos últimos dez anos – alienação pela portugal telecom da sua parti-

cipação no capital da operadora brasileira vivo –, e, como Joint lead manager e Joint bookrunner, na emissão 

pela parpública de obrigações permutáveis por acções da galp, operação em cuja estruturação, organização e 

montagem prestou igualmente assessoria financeira à entidade emitente.

pela sua importância para o sector exportador nacional saliente-se o projecto artenius Sines, para a produção de 

pta, na qual a o banco participou como financial advisor e mandate lead arranger.

em matéria de internacionalização, destaca-se a aquisição de uma participação no capital da banif Corretora de 

valores e Câmbio, S.a. (S. paulo), o que dotará o banco de uma participação directa numa das praças financeiras 

com maiores taxas de crescimento no mundo, permitindo-lhe diversificar assim os seus mercados.

Na área do capital de risco salienta-se ter a Caixa Capital assumido um objectivo de maior abrangência no apoio 
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à economia nacional, dispondo de dois fundos, recentemente constituídos, para fazer face às necessidades das 

empresas, nas fases iniciais do seu ciclo de vida, e das empresas de média dimensão.

8. em termos de contas consolidadas do banco, salientam-se os seguintes indicadores, caracterizadores da acti-

vidade no exercício:

o activo líquido atingiu o montante de 2.000,2 milhões de euros, mais 69,7 milhões que no exercício de 2009. 

das variações verificadas merecem especial destaque os crescimentos dos activos financeiros disponíveis para ven-

da (257,6 milhões), dos activos por impostos diferidos (9,6 milhões), dos activos por impostos correntes (8,9 mi-

lhões), do caixa e disponibilidades em bancos centrais (8,7 milhões) e das disponibilidades em outras instituições 

de crédito (3,4 milhões), bem como as diminuições do crédito a clientes (-90,7 milhões), dos activos financeiros 

ao justo valor através de resultados (-112,1 milhões) e das aplicações em instituições de crédito (-16,9 milhões );

No passivo, são de referir os aumentos dos passivos financeiros ao justo valor através de resultados (116,6 mi-

lhões) e dos recursos de instituições de crédito e bancos centrais (20,2 milhões), bem como as diminuições dos 

recursos de clientes e outros empréstimos (-34,1 milhões), dos outros passivos (-22,4 milhões), dos passivos por 

impostos correntes (-18,2 milhões) e das provisões (-10,9 milhões);

os Capitais próprios registaram um aumento de 16,9 milhões de euros (6,6%) em relação ao exercício anterior, 

devido ao crescimento das outras reservas e resultados transitados (35,4 milhões) e à diminuição das reservas de 

justo valor (-18,5 milhões) e de acções próprias (-6 milhões);

o Resultado líquido consolidado, no montante de 40,2 milhões de euros, apresentou uma diminuição de 5,5 

milhões (-12%) em relação ao exercício transacto.

9. No respeitante às contas individuais do banco, destacam-se os seguintes indicadores que espelham a actividade 

do exercício:

o activo líquido do banco ascendeu a 2.005,5 milhões de euros, mais 77,6 milhões que em 31 de dezembro 

de 2009. para esta variação contribuíram os crescimentos dos activos financeiros disponíveis para venda (264,7 

milhões), do caixa e disponibilidades em bancos centrais (8,7 milhões), dos activos por impostos diferidos (8,8 

milhões), dos activos por impostos correntes (8,3 milhões) e das disponibilidades em outras instituições de crédi-

to (3,3 milhões). em contrapartida, verificaram-se diminuições no crédito a clientes (-98,2 milhões), nos activos 

financeiros detidos para negociação (-76,9 milhões), nas aplicações em instituições de crédito (-15,6 milhões), 

nos outros activos financeiros ao justo valor através de resultados (-14,8 milhões) e nos investimentos em filiais, 

associadas e empreendimentos conjuntos (-13 milhões);

o passivo experimentou um crescimento de 56,2 milhões de euros em relação ao exercício transacto, em re-

sultado dos aumentos dos recursos de bancos centrais (330,2 milhões) e dos passivos financeiros detidos para 

negociação (116,6 milhões), parcialmente compensados pelas diminuições dos recursos de outras instituições de 

crédito (-309,9 milhões), dos recursos de clientes e outros empréstimos (-31,3 milhões), dos passivos por impostos 

correntes (-17,7 milhões), das provisões (-16,3 milhões) e dos outros passivos (-16,8 milhões);
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os Capitais próprios totalizaram 247,9 milhões de euros, mais 21,4 milhões que em igual data do ano anterior. 

este crescimento deveu-se ao aumento das outras reservas e resultados transitados (31,8 milhões), à alienação de 

acções próprias (6 milhões) e ao aumento do resultado do exercício (3,6 milhões), variações parcialmente com-

pensadas pela diminuição verificada nas reservas de reavaliação (-20 milhões).

10. o Conselho fiscal procedeu ao exame do Relatório de gestão e as Contas, tanto individuais como consoli-

dadas, referentes ao exercício de 2010, apresentados pelo Conselho de administração e fiscalizou o processo de

preparação e divulgação da informação financeira.

o mencionado Relatório refere os aspectos mais significativos da actividade do banco no decurso do exercício em 

apreciação, satisfazendo, em nosso entender, as exigências legais e estatutárias.

Reuniu, ainda, o Conselho com o Representante da Sociedade de Revisores oficiais de Contas para apreciação 

conjunta daqueles documentos e para avaliação da evolução do trabalho de revisão das contas, tanto individuais 

como consolidadas, tendo apreciado posteriormente o conteúdo da Certificação legal de Contas, emitida sem 

reservas, à qual, por cumprir os requisitos legais, dá o seu acordo.

11. em conformidade com o exposto, o Conselho fiscal é de parecer que a assembleia geral:

a) aprove o Relatório de gestão e as Contas, tanto individuais como consolidadas, referentes ao exercício de 

2010, apresentados pelo Conselho de administração;

b) aprove uma proposta de aplicação do resultado líquido individual do exercício com base na constante do 

mesmo Relatório;

c) proceda à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade e retire as conclusões referidas no 

artigo 455° do Código das Sociedades Comerciais.

o Conselho agradece ao Conselho de administração, nomeadamente à Comissão executiva, bem como ao Revisor 

oficial de Contas e aos Serviços do banco a colaboração dispensada no exercício das suas funções.

lisboa, 4 de março de 2011

o Conselho Fiscal

hernâni da Costa loureiro

presidente

antónio José Nascimento Ribeiro

vogal

João de Sousa martins

vogal
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(montantes expressos em euros)

iNtRodução

1. examinámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Caixa – banco de investimento, S.a. (banco) 

e Subsidiárias, as quais compreendem a demonstração da posição financeira Consolidada em 31 de dezembro 

de 2010 que evidencia um total de 2.000.187.687 euros e capitais próprios de 275.520.455 euros, incluindo 

um resultado líquido de 40.153.282 euros, as demonstrações Consolidadas dos Resultados, do Rendimento 

integral, das alterações nos Capitais próprios e dos fluxos de Caixa do exercício findo naquela data e o corres-

pondente anexo. 

ReSpoNSabilidadeS

2. é da responsabilidade do Conselho de administração do banco a preparação de demonstrações financeiras 

consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas 

incluídas na consolidação, o resultado e o rendimento integral consolidado das suas operações, as alterações 

nos seus capitais próprios consolidados e os seus fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políti-

cas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados. a nossa 

responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame 

daquelas demonstrações financeiras. 

Âmbito

3. 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 seja planeado e executado com o 

objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas estão 

isentas de distorções materialmente relevantes. este exame incluiu a verificação, numa base de amostragem, 

do suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações financeiras e a avaliação das estimati-

vas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de administração, utilizadas na sua preparação. 

este exame incluiu, igualmente, a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da 

equivalência patrimonial e de terem sido apropriadamente examinadas as demonstrações financeiras das em-

presas incluídas na consolidação, a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, 
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a sua aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, a verificação da aplicabilidade 

do princípio da continuidade das operações e a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apre-

sentação das demonstrações financeiras consolidadas. o nosso exame abrangeu também a verificação da 

concordância da informação financeira consolidada constante do Relatório de gestão com as demonstrações 

financeiras consolidadas. entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expres-

são da nossa opinião. 

opiNião

4. em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas referidas no parágrafo 1 acima apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira conso-

lidada do Caixa – banco de investimento, S.a. e Subsidiárias em 31 de dezembro de 2010, o resultado e o 

rendimento integral consolidados das suas operações, as alterações nos seus capitais próprios consolidados e 

os seus fluxos de caixa consolidados no exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas inter-

nacionais de Relato financeiro tal como adoptadas na união europeia. 

Relato SobRe outRoS RequiSitoS legaiS

5. é também nossa opinião que a informação financeira constante do Relatório de gestão é concordante com as 

demonstrações financeiras do exercício. 

lisboa, 4 de março de 2011

deloitte & associados, SRoC S.a.

Representada por João Carlos henriques gomes ferreira
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(montantes expressos em euros)

iNtRodução

1. examinámos as demonstrações financeiras anexas do Caixa – banco de investimento, S.a. (banco), as quais 

compreendem a demonstração da posição financeira individual em 31 de dezembro de 2010 que evidencia 

um activo total de 2.005.526.640 euros e capitais próprios de 247.867.529 euros, incluindo um resultado 

líquido de 45.603.129 euros, as demonstrações individuais dos Resultados, do Rendimento integral, de altera-

ções nos Capitais próprios e dos fluxos de Caixa do exercício findo naquela data e o correspondente anexo. 

ReSpoNSabilidadeS

2. é da responsabilidade do Conselho de administração do banco a preparação de demonstrações financeiras 

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do banco, o resultado e o rendimento 

integral das suas operações, as alterações nos seus capitais próprios e os seus fluxos de caixa, bem como a 

adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno 

apropriado. a nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada 

no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 

Âmbito

3. 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 seja planeado e executado com o 

objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de dis-

torções materialmente relevantes. este exame incluiu a verificação, numa base de amostragem, do suporte das 

quantias e informações divulgadas nas demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 

juízos e critérios definidos pelo Conselho de administração, utilizadas na sua preparação. este exame incluiu, 

igualmente, 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 das operações e 

a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras. o nosso 

exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do Relatório de 
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gestão com as demonstrações financeiras. entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitá-

vel para a expressão da nossa opinião. 

opiNião 

4. em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais referidas no parágrafo 1 acima, apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes para os objectivos indicados 

no parágrafo 5 abaixo, a posição financeira do Caixa – banco de investimento, S.a. em 31 de dezembro de 

2010, o resultado e o rendimento integral das suas operações, as alterações nos seus capitais próprios e os seus 

fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas de Contabilidade ajustadas 

emitidas pelo banco de portugal (Nota 2). 

êNfaSe

5. as demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1 acima referem-se à actividade do banco a nível 

individual e foram preparadas para aprovação e publicação nos termos da legislação em vigor e dos requisitos 

do banco de portugal. de acordo com as políticas contabilísticas aplicáveis à actividade individual do banco, as 

participações maioritárias que detém encontram-se registadas ao custo de aquisição. o banco vai apresentar 

separadamente contas consolidadas, que incluem o efeito da consolidação integral a nível de activos, passivos, 

custos e proveitos totais. 

Relato SobRe outRoS RequiSitoS legaiS

6. é também nossa opinião que a informação financeira constante do Relatório de gestão é concordante com as 

demonstrações financeiras do exercício. 

lisboa, 4 de março de 2011

deloitte & associados, SRoC S.a.

Representada por João Carlos henriques gomes ferreira




