Divulgação
o de info
ormação
o de aco
ordo coom o
Reggulamento (UE
E) N.º 5775/2013
3 do Parrlamentto Europ
peu
e do
o Conse
elho
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Os n
novos requissitos pruden
nciais aplicááveis às insttituições de
e crédito e às empresas de
invesstimento da União Euro
opeia contid os no Regulamento 575/2013 (Cappital Requireement
Regulation ‐ CRR
R) e na Dire
ectiva 2013//36/UD (Cap
pital Require
ement Direcctive – CRD4
4), do
neiro de 20114. De acordo
o com
Parlamento Europeu e do Conselho, entraaram em viggor a 1 de Jan
o Regulamen
nto, e relativvamente à sua situação consolidadaa, para o exe
ercício
o artigo nº 13 do
o em 31 de Dezembro de
d 2014 o G rupo deve divulgar
d
ao mercado
m
a innformação abaixo
a
findo
especcificada:
Critérrios técnicoss em matéria
a de transparrência e divu
ulgação de informação
 Objectivos e políticas em
e matéria dde gestão de risco (artigo
o 435º)
 Fundos Pró
óprios (artigo
o 437º)
 Requisitos de Fundos Próprios
P
(artiigo 438º)
 Posições em
m risco de crrédito de conntraparte (arrtigo 439º)
 Ajustamentos para riscco de créditoo (artigo 442ºº)
 Activos livrres de encarggos (artigo 4443º)
 Recurso às ECAI (artigo
o 444º)
 Posições em
m risco sobre acções nãoo incluídas na carteira de
e negociaçãoo (artigo 447ºº)
 Exposição ao risco de taxa de juro sobre posições não incluídass na carteira de
o (artigo 448º)
negociação
 Risco assocciado a posiçções de titulaarização (artigo 449º)
 Política de remuneraçã
ão (artigo 4500º)
Critérrios de elegib
bilidade para
a a utilizaçãoo de instrumentos ou me
etodologias eespecíficas
 Utilização de
d técnicas de
d redução dde risco (artiggo 453º)

Semp
pre que a infformação req
querida peloo Regulamento 575/2013
3 que se encoontre já divu
ulgada
no Reelatório e Co
ontas de 201
14, será feitaa uma referê
ência, a inforrmação podeerá ser consu
ultada
em https://www..big.pt/Quem
mSomos/QueemSomos#R
RelatorioConttas.
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Âmb
bito de aplicação
a
o

O Banco de Investimento Global, S.A., é uma institu
uição finance
eira detida i ntegralmentte por
em por objeccto a realizaação de toda
as as operaçõões e a presstação
invesstidores privaados, que te
de q
quaisquer seerviços permitidos aoss bancos, sem
s
quaisquer limitaçõões de nattureza
estatutária.

NETIER PARTTNERS, S.G.P
P.S., S.A., inntegralmente
e detida pelo Banco, teem por obje
ecto a
A ON
gestãão de particip
pações socia
ais em outrass entidades, esta entidad
de é consoliddada pelo método
integral.

G Serviços Fin
nanceiros, S.A., integralm
mente detidaa pelo Banco
o, tem por obbjecto a presstação
A BiG
de seerviços de asssessoria financeira e a gestão de im
móveis, esta entidade é consolidada
a pelo
méto
odo integral.

As deemonstraçõees financeira
as do Grupoo incluem as demonstraçções financeeiras do Banco de
Invesstimento Glo
obal, S.A., bem
b
como ddas sociedades acima identificadass, pelos mé
étodos
referidos.

as em ma
atéria de
e gestão de risco (artigo 435º)
4
Objectivos e política
o
Polítticas de gestão de risco
A Administração do Grupo re
evê processoos e actividaades de gesttão de risco regularmente, de
ntes e
formaa a garantir que estess são bem concebidos,, adequadoss, eficazes, independen
objecctivos. Os prrocessos de gestão de rrisco associados aos mercados globaais, operaçõ
ões de
créditto, processaamento, teccnologia e riscos gené
éricos de negócio, exiggem um sisstema
integrado de polííticas e contrrolos, de moodo a garantir a integrida
ade do modeelo de negóccio do
Grupo e potenciaar a sua estab
bilidade e re ndibilidade.
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Na geestão da exposição a risccos, o Grupo pauta‐se pelos seguintess princípios bbásicos:
 Revisão reggular das pollíticas e proccedimentos pela
p Adminisstração;
 Definição formal
f
de ressponsabilida de pela gestão de risco no
n Grupo;
d políticas e procedimeentos que permitam supe
ervisão indeppendente;
 Existência de
 Diversificaçção de riscoss apropriada e revisão formal dos nívveis de conceentração;
 Sistemas de mensuraçã
ão e reporte independen
ntes;
 Sobreposiçção de sistem
mas para meddir e controlar o risco;
 Formação específica
e
pa
ara apoiar a iidentificação
o de riscos na
as várias áreeas.

Entree as políticas e procedimentos esseenciais inclu
uem‐se: (i) a gestão acttiva das posições
tomaadas, (ii) marrking to markket diário daa maioria doss nossos actiivos remuneerados, (iii) re
evisão
diáriaa ou intra‐diária das no
ossas exposiçções finance
eiras e do produto
p
ban cário, (iv) re
evisão
diáriaa e independente das exposições
e
dde crédito, e controlo diário dos lim
mites e proccessos
contaabilísticos, (vv) reportes in
ndependentees e diálogo frequente entre
e
as equ ipas geradorras de
receittas e as equipas de controlo de riscoo e funções de
d suporte; (vi)
( testes dee esforço exttensos
e reaalistas e (vvii) proximid
dade da Addministração
o ao processso de conttrolo de risco e
encorrajamento na comunicaçção rápida daas potenciaiss alterações.
As políticas e práticas
p
de gestão de rrisco, eleme
ento fundam
mental da ccultura do Grupo
G
transsversal a toda a organiza
ação, enconttram‐se desccritas no Cap
pítulo denom
minado Gesttão de
o e Controlo Interno do Relatório
R
doo Conselho de
d Administra
ação do BiG , parte integgrante
Risco
do Reelatório e Co
ontas de 2014
4.

Estru
utura organ
nizativa
Presid
dindo a estrutura de governo soci etário encontra‐se o Co
onselho de Administraçção. O
Conseelho de Administração assume um
m papel esssencial na supervisão dde riscos e a sua
actuaação tem sido
s
sempre
e pautada pelo recon
nhecimento de control os adequad
dos e
fundaamentais para a robu
ustez financceira da in
nstituição – quer parra evitar perdas
p
desneecessárias, quer
q
como meio
m de gerarr valor para os
o accionistas num ambieente controlado.
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A esttrutura orgaanizativa em
m termos dde gestão fu
uncional e monitorizaçãão do risco
o está
esqueematizada da seguinte fo
orma:

All Risks Com
mmittee), é o órgão responsável pelaa coordenaçção de
Comité de todos os riscos (A
os que envolvem a gestãão das diverssas tipologiass de risco noo Grupo. Reú
úne os
todoss os trabalho
respo
onsáveis daas diferente
es áreas dee risco, acctuando em todas as suas verte
entes,
desiggnadamente::

Risco
o de Crédito
 Análise e controlo do risco de incum
mprimento das
d contrapartes
 Orientaçõees quantitativvas e qualitaativas para re
evisões e aná
álises de riscoo de crédito
 Gestão do
o risco de concentraçõões de créd
dito, decorre
entes de um
ma diversifiicação
inadequada das posições detidas (ccliente, famíllia de cliente
es e grandes riscos)
 Manutençãão de um sco
oring de créddito e matrizes de aprova
ação
 Atenção à integridade e independêência do proccesso de aprovação

Risco
o de Mercado
 Análise do risco subjacente à proobabilidade de ocorrênccia de impacctos negativo
os nos
resultado
os ou no capital devido a movimento
os desfavorávveis no preçoo de mercad
do dos
instrumentos das cartteiras
 Revisão das
d metodologias de meedição de rissco e limitess para todass as operaçõ
ões de
tesouraria e mercado
o de capitais
 Análise de cenários
 Definição
o de responsa
abilidades naa gestão doss riscos
 Implemen
ntação de sisstemas de coontrolo efecttivos e de reporte dos risscos

o Operacionaal
Risco


Conformiidade dos prrocedimentoos internos



Adequaçãão do apoio humano e de sistemas para a cond
dução normaal das actividades
face aos riscos
r
diárioss a que o Gruupo está exp
posto



Monitorizzação da pro
obabilidade dde ocorrência de falhas na análise p révia à apro
ovação
de operações, no seu processameento ou liquiidação
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Desenvollvimento doss sistemas innternos de co
ontrolo e da eficiência doos processos



Verificaçãão da sensib
bilidade da instituição, dos seus activos ou proocessos a fraudes
praticadaas pelos seus colaboradoores, por terceiros ou por
p colabora dores em co
onluio
com terceeiros.

Risco
o Tecnológico
o


Definição
o da estratéggia e políticaas definidas para
p
os sistemas de inforrmação



Gestão da
d flexibilidad
de e compleexidade da infra‐estrutura
a



Determinação do risco resulttante de acessos
a
não
o autorizaddos afectan
ndo a
bilidade de in
nformação, bbem como a recuperação
o da sua operracionalidade
disponib



Gestão do
d risco resultante da iinformação produzida pelos
p
sistemaas ser incorrrecta,
incompleeta, inconsistente ou exttemporânea



Adequaçção e segura
ança da infraa‐estrutura técnica
t
que suporta
s
todoos os aspecttos do
processaamento interrno do Grupoo



Gestão das
d ligações com
c
forneceedores de infformação e serviços
s
de eexecução



Continuidade e recup
peração de nnegócio em caso
c
de even
ntos internoss ou externos

o Compliancee
Risco


Gestão do
d risco rep
putacional innerente à pe
ercepção neg
gativa da im
magem públiica da
instituiçãão por parte
e do mercadoo (contraparrtes, clientess, colaboradoores, investid
dores,
supervisores, órgãoss de imprensaa, público em
m geral)



Controlo
o do cumprimento das disposiçõess legais e re
egulamentarres da activvidade
bancáriaa



Acompanhamento de operaçõões suspeitas de branqueamentoo de capitais e
mento do terrorismo
financiam

Âmb
bito e nature
eza dos sisttemas de m
medição do risco
O Grupo apresen
nta uma preocupação coonstante na monitorizaçção e mediçãão dos diferrentes
tipos de risco, exiistindo como
o objectivo a mitigação destes.
d
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Nessee sentido, tem sido feitto um esforrço na aquissição e dese
envolvimentoo de sistem
mas de
inform
mação mais robustos que possam coolmatar as lacunas apresentadas no ccontrolo inte
erno e
boa ggestão dos riscos.

Aindaa dentro do contexto de
e risco Operaacional o Gru
upo encara a recuperaçãão de negóccio em
váriass vertentes que corresp
pondem a diiferentes nívveis de risco
o e impacto na sua operação,
bem como a prob
babilidade de
e ocorrência dos eventoss que os orig
ginam.

ue, para diferentes cená rios de risco
o, o Grupo continue
c
a ssua operação
o com
O objjectivo é qu
impacto mínimo para os se
eus clientess, salvaguard
dando a dissponibilidadee de inform
mação,
erativa.
serviçços e infra‐estrutura ope

Polítticas de cob
bertura e de
e redução d
do risco
O Comité de tod
dos os riscoss reúne trim estralmente
e para analisar os trabal hos em cursso em
o de risco e discutir
d
sobrre questões específicas.
e
matééria de gestão

perações que realiza diaariamente, quer
q
numa perspectiva de trading como
O Grupo, nas op
olar e mitig
gar as posiçções de riscco em
numaa perspectivva de investtimento, proocura contro
carteira. Para o efeito,
e
existe
em limites i nternos que
e visam impe
edir exposiçções acima desses
d
p
mitigar o risco inere
ente a
valores e são efectuadas, diariamente, opperações de cobertura para
utos estrutu
urados, instrrumentos fi nanceiros de
d taxa fixa,, acções, foorex, etc. A ideia
produ
subjaacente a estaa política de
e controlo é estar expostto de uma forma
f
controolada a diferrentes
tipos de produto
os e a difere
entes tipos dde mercadoss. As formass de cobertuuras de risco
o mais
uns consistem
m essencialm
mente na uti lização de sw
waps de taxa
a de juro, forrwards camb
biais e
comu
futuros (índices de
d acções e taxa de juro)..

onitorização da eficácia sustentada
s
das
d operaçõees de cobertu
ura e
Estratégias e proccessos de mo
actores de reedução do rissco
dos fa
O risco de taxa de juro dos activos e ppassivos do Grupo
G
é mo
onitorizado ddiariamente pelos
d Mercado de Capitais e de Risco e validado pe
elo BackOfficce de Mercad
dos. A
departamentos de
ão é superioor a 9 anos e a Duração Média
M
dos paassivos é infe
erior a
Duraçção Média dos activos nã
1 ano
o. Este diferencial é entã
ão sujeito a o plano de cobertura
c
vigente e cali brado numa
a base
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diáriaa. São quanttificados os respectivos
r
PPV01’s na cu
urva de taxa de juro nas diversas mo
oedas.
O mo
odelo de cob
bertura imple
ementado é o “fair‐valuee hedge” e os
o instrumenntos utilizado
os são
Intereest Rate Swa
aps e Futuross sobre Obriggações Públiicas. Os desvvios identific ados pelo modelo
m
são d
directamentee contabilizados na contaa de P&L. Ad
dicionalmentte, o modeloo monitoriza níveis
de co
orrelação enttre as cobertturas e os re spectivos activos subjace
entes. Os nívveis de adequação
da cobertura daa respectiva
a carteira s ão decidido
os pela adm
ministração, tendencialm
mente
3% e 85%.
variando entre 33
Administração considera que os processos de accompanham
mento do cap
pital e
O Conselho de A
dequados, teendo em co
onsideração a dimensão,, complexidade e
dos rriscos são eficazes e ad
modeelo de negóccio do mesm
mo. As políticcas de gestão de risco adoptadas peelo BiG pautam‐se
por u
uma posturaa conservado
ora, reflectidda nos elevaados níveis de
d capital. O Grupo conssidera
que aas medidas de
d gestão de risco implem
mentadas são adequadass face ao perrfil e estratégia da
instituição.
onselho de Administraçã
ão considerra a abordagem preven
ntiva aos prroblemas co
omo a
O Co
melhor forma dee evitar eventuais contiingências. Po
or este mottivo, as deci sões de gesstão e
tomaada de risco do BiG são conduzidas
c
ddiariamente tendo como
o pressupostto que um evento
e
de grrande dimen
nsão possa efectivament
e
te ocorrer, devendo
d
o Grupo
G
estar preparado para
p
o
mesm
mo.
A ideentificação do
os riscos é uma
u
tarefa trransversal a todos os colaboradores,, sendo obrigação
dos rrespectivos responsáveis
r
s dos diferenntes departaamentos faze
er a validaçãão da abranggência
dos riscos identtificados, e classificá‐loos como risscos finance
eiros ou nãão financeirros. A
monitorização taambém deverá estar a cargo de todos os co
olaboradoress, e a respectiva
unicação deverá ser effectuada aoos responsávveis das differentes áreeas de risco
o, aos
comu
respo
onsáveis dass funções de controlo interno do Grupo e ao
os membross do Conselh
ho de
Admiinistração.
Após identificaçãão dos riscoss inerentes aao negócio do
d Grupo, o BiG está preeparado parra agir
em q
qualquer circunstância, mesmo em
m cenários de
d crise, ond
de eventos anormais podem
p
ocorrrer.
Ao avvaliar o imp
pacto económico ou físiico de deterrminado eve
ento no neggócio do Gru
upo, a
Admiinistração está preparada para tom
mar medidaas ‐ em terrmos de ge stão de Balanço,
desen
nho de prod
duto, diversificação de risco de negócio ou de
e segurança// redundânccia de
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sistem
mas ‐ para garantir
g
que,, mesmo qu e tal evento
o catastrófico
o ocorresse,, o Grupo po
oderia
sobreeviver e conttinuar a operrar de uma foorma normaal.
Adicio
onalmente, o Órgão de Administra ção conside
era que o ca
apital internoo é confortá
ável e
adequado face ao
a perfil de risco do BiG
G nas condiçções actuais e tendo em
m consideraçção as
pectivas paraa o futuro próximo.
persp
A Administração do BiG considera que o Grupo tem
m uma gestã
ão financeiraa saudável, como
ntam a forma como o n egócio é gerido e
resulttado dos segguintes concceitos básicoos que orien
que sse destinam a garantir a integridadee, transparên
ncia e independência daa instituição numa
base contínua (go
oing concern
n):
 Diversificaçção de merccados de finnanciamento
o e manutenção de um
m perfil estrutural
marcado por níveis de liquidez mui to elevados a todo o mo
omento;
 Manutençãão de um nívvel reduzido de alavancaagem e requiisitos de cappital bastante
e mais
elevados reelativamente
e aos níveis m
mínimos requeridos;
 Foco na co
onstrução de uma base eestável de de
epósitos oriu
undos de clieentes de reta
alho e
uma oferta abrangente de soluçções de pou
upança, plataformas dee investimento e
assessoria financeira;
 Análise diáária de teste
es de esforçoo – que utilizam cenário
os altamentee conservado
ores e
que contem
mplam todas as exposiçções de risco
o do Grupo, bem como os seus ráciios de
capital e so
olvabilidade;
manente da concentraçãão e diversificação de riscco;
 Acompanhamento perm
 Transparên
ncia das contas e discipllina no processo de gesttão de riscoo como elem
mentos
chave parra o contro
olo efectivo do valor do Balanço
o, maximizaando a eficiência
operacionaal interna;
 Aquisição apenas de produtos
p
e iinstrumento
os financeiros que entenndemos, sab
bemos
ar um alto nnível de con
nforto
analisar e avaliar o risco inerentee, de formaa a assegura
o seu proce
essamento, ccontabilizaçãão e contro
olo pelos Deepartamento
os de
quanto ao
Operações e Contabilid
dade;

Inform
mação sobree os rácios e valores funndamentais que permita
am uma visãão abrangen
nte da
gestãão do risco daa instituição poderão serr consultado
os no Relatório e Contas dde 2014.
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A info
ormação relativa ao sisttema de govverno do Gru
upo, nos terrmos do nº 2 do art. 43
35º do
Regulamento, en
ncontra‐se diivulgada no Relatório e Contas de 2014.
2
A inforrmação requ
uerida
mo artigo, é i ndicada na tabela
t
abaixo
o.
na alíínea a) do n.º 2 do mesm

Númeero de cargo
os exercidos pelos membbros do órgão
o de adminisstração.

Socie
edades
Grup
po BiG

ociedades
So
fora do
Grupo
G
BiG

Carlo
os Adolfo Coe
elho Figueired
do Rodrigues

‐

‐

Nicho
olas Leo Racich

1

‐

Mário
o João Abreu Galhardo Bolota

3

‐

Paulo
o José Caram
melo de Figueiredo

3

‐

Ricarrdo Dias Carn
neiro e Gomes de Pinho

‐

‐

Conselh
ho de Adminis
stração

Conse
elho de Adminis
stração
Carlo
os Adolfo Coelho
o Figueiredo Rod
drigues - Presidente

Sociedad
de

Cargo Social

‐

‐

Nicho
olas Leo Racich
h - Vice Presiden
nte

BIG Mooçambique, S.A.

Presidente do CConselho de Adm
ministração

Mário
o João Abreu Ga
alhardo Bolota - V
Vogal

BIG Mooçambique, S.A.

Vogal do Conseelho de Adminisstração

ER PARTNERS, S.G.P.S., S.A.
ONETIE

Presidente do CConselho de Adm
ministração

ONETIE
ER PARTNERS, S.C.R., S.A.

Presidente do CConselho de Adm
ministração

BIG Mooçambique, S.A.

Vogal do Conseelho de Adminisstração

ER PARTNERS, S.G.P.S., S.A.
ONETIE

Vogal do Conseelho de Adminisstração

ONETIE
ER PARTNERS, S.C.R., S.A.

Vogal do Conseelho de Adminisstração

Paulo
o José Caramel o de Figueiredo - Vogal

Ricarrdo Dias Carnei ro e Gomes de P
Pinho - Vogal

‐

‐

A po
olítica de reecrutamento
o dos membbros do órggão de adm
ministração e os respe
ectivos
conheecimentos, capacidadess e compettências técn
nicas efectivvas consta ddas “Politicas de
selecção e avaliação de adequação doos membross de administração e ffiscalização e dos
titulaares de funçõ
ões relevante
es”, anexo aoo relatório de contas.

e relação à selecção dos
d membro
os do órgão de administtração
A politica de diversificação em
ação e
constta das “Politicas de seleccção e avaliaação de adequação dos membros dee administra
fiscalização e doss titulares de funções releevantes” , an
nexo ao relattório de conttas.
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Relattivamente à alínea
a
d) do n.2 deste arrtigo, importa referir que
e a responsabbilidade últim
ma na
monitorização dos riscos é do Conseelho de Administração, que delegga alguma dessa
onsabilidade no Comité de todos oss Riscos. Este
e Comité é um
u órgão m ultidisciplina
ar que
respo
reúnee trimestralm
mente para debater
d
assuuntos relacionados com todos
t
os tipoos de risco a que o
Grupo está expossto. Fazem parte
p
deste ccomité, paraa além dos responsáveis de cada um
ma das
m
do
o Conselho dde Administtração. Cada
a um dos reesponsáveis é um
áreass de risco, membros
veícu
ulo que tem a seu cargo a monitorizzação, quantificação, rep
porte de cad a um dos risscos e
eventtos que tenh
ham ocorrido
o ou que posssam vir a occorrer. As várias áreas dee risco por su
ua vez
têm ccontacto direecto com as diferentes ááreas do Grupo, no sentido de acomppanhar de perto a
activiidade diária da Instituição.
A Administração acredita qu
ue a boa govvernação co
omeça com uma estrutuura organizacional
deliberadamentee transparentte e simples,, com linhas de responsa
abilidade clarramente deffinidas
ários órgãos,, de forma transversal a todos
t
os colaaboradores.
entree a Administrração e os vá
Tendo em conta o perfil de risco do G rupo, as políticas prude
entes de gesstão e as no
ormas
v
departamentos prreparam numa base reg
gular reportees de inform
mação
prudeenciais, os vários
para o Conselho de
d Administrração.
ma base diá
ária existe uum fluxo de
e informação
o permanennte dos prin
ncipais
Destaa forma num
indicaadores de geestão / risco. Deste modoo, de uma fo
orma rápida e simples, oss principais órgãos
ó
de ggestão têm a responsa
abilidade dee reportar os principais dados reeferentes a cada
departamento.
Todo o flow de informação
o inerente a este processo tem su
ubjacente a cima de tudo as
melhores práticass de gestão e transparênncia a nível de processos.
Para além dos mecanismos
m
s de reportee diários qu
ue são norm
malmente uttilizados, exxistem
tamb
bém outros grupos de trabalho
t
onnde são disccutidas as principais poolíticas de ge
estão,
políticas de risco e políticas de investimennto.

ndos próp
prios (arttigo 437ºº)
Fun

Até 331 de Dezembro de 2013, os fundos ppróprios do Grupo
G
foram
m calculados de acordo com as
norm
mas regulameentares dispo
ostas no Avisso 6/2010 do
o Banco de Portugal,
P
passsando a parrtir de
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1 de Janeiro de 2014
2
a ser ca
alculados co m base no Regulamento
R
o 575/2013 ((Regulamentto) do
Parlamento Europeu e do Conselho. Entrre outros, estte Regulame
ento introduzz novos requ
uisitos
matéria de fundos pró
óprios, com
m vista à melhoria
m
da respectiva qualidade e ao
em m
cump
primento de níveis mínim
mos. Este noovo quadro regulatório compreendee um conjun
nto de
dispo
osições transsitórias que permitem a aplicação faseada destes novos requisitos, sendo
confeerida às auto
oridades com
mpetentes ddos Estados‐M
Membros a possibilidadee para mantter ou
aceleerar a implem
mentação de
e alguns dessses requisito
os, tendo sid
do as decisõões tomadas nesta
matééria divulgadaas no Aviso 6/2013
6
do Baanco de Porttugal.

nstrações financeiras audditadas a 31 de
A recconciliação entre o balanço que integgra as demon
14, e os elem
mentos consttituintes dos fundos próp
prios pode seer analisada
Dezembro de 201
orme se segu
ue:
confo

Balan
nço
consolidado
cado
public
201
14

Baalanço para
ccálculo dos
Fundos
Próprios
reg
gulamentares

Activo
Activos intan
ngíveis

638 556

( 638 556)

Total de Acttivo

638 556

( 638 556)

e clientes*
Recursos de

804 736 461

( 234 263)

Total de Pas
ssivo

804 736 461

( 234 263)

104 000 000

104 000 000

1 362 281

1 362 281

( 152 977)

( 152 977)

Passivo

Capital
Capital
Prémios de emissão
prias
Acções próp
Reserva de justo
j
valor

(7 284 436)

( 241 257)

Outras reserrvas e resultados transitadoss

96 514 926

96 514 926

Resultado líq
quido do exerc
cício

82 529 197

76 289 197

Dividendos a
antecipados

(15 599 740)

(15 599 740)

Total de Cap
pital

261 369 251

262 172 430

1 066 105 712

261 938 167

Total de Pas
ssivo e Capital

* depó sito s co m taxa de juro acima da taxa de referênciia definida pelo B an
nco de P o rtugal dete
erminado s de aco rddo co m a
Instrução 28/201
11.

undos própriios são consstituídos peloos fundos prróprios de nível
n
1 (Tier 1 Capital) e pelos
Os fu
fundo
os próprios de
d nível 2 (T
Tier 2 Capitall). Os princip
pais elementtos positivoss constituinte
es dos
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fundo
os próprios de nível 1 são o capitall realizado, os
o prémios de emissão, os resultad
dos do
exerccício deduzid
dos de divide
endos e as reeservas. Concorrem para os fundos ppróprios de nível
n
1
como
o elementos negativos, as
a acções próóprias, os activos intangííveis, as perddas não realiizadas
com aactivos avaliados ao justo valor elegííveis e os depósitos com taxa de juroo acima da ta
axa de
referêência definid
da pelo Bancco de Portuggal determinados de acordo com a Innstrução 28//2011.
Em 2014 o Grupo
o não detém fundos própprios de nível 2.

mbro de 2014
4, o capital ddo Banco en
ncontra‐se re
epresentadoo por 104.00
00.000
Em 331 de Dezem
acçõees, com o valor nominal de
d 1 euro caada, integralm
mente subscrito e realizaado.

ontante dos fundos
f
próprios para o eexercício find
do em 31 de Dezembro dde 2014 enco
ontra‐
O mo
se deetalhado com
mo se segue:
Montante àà data
de relatto

Fundos próprios prrincipais de níveel 1: instrumento
os e reservas
Insttrumentos de fu
undos próprios e prémios de em
missão conexos
Resultados retidos
Outtro rendimento integral acumu lado e outras re
eservas
Fundos próprios principais de níveel 1 antes dos ajustamentos
regu
ulamentares

105 2099 304
59 1111 872
90 8088 076
255 1299 252

Fundos próprios prrinciapais de nívvel 1: ajustamen
ntos regulamentares
Acti vos intangíveis
Ajusstamentos regulamentares relaacionados com ganhos e perdas
não realizados nos temos dos artiggos 467º e 468º
Mon
ntante a deduzir aos fundos próóprios principaiis de nível 1 no
quee respeita aos filltros e deduçõees adicionais req
queridos
anteeriormente ao RRFP
R
Ded
duções aos FPA1
1 elegíveis que eexcedam os FPA
A1 da instituição
o
Totaal dos ajustamentos regulamenntares aos fundo
os próprios
prin
ncipais de nível 1

( 1277 712)
7 0433 177

( 2344 262)
( 5100 844)

6 1700 359

Fundos próprios prrincipais de níveel 1

261 2999 611

e nível 1
Fundos próprios de

261 2999 611

Fundos próprios totais

261 2999 611

Actiivos ponderados pelo risco

744 3644 852

Ráciios de fundos prróprios
Fundos próprios principais de níveel 1 (em percenttagem do
mon
ntante das posiçções em risco)
Fundos próprios de
e nível 1 (em pe rcentagem do montante
m
das
posições em risco)
Fundos próprios totais (em percenntagem do montante das
posições em risco)
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Requisitos de
e Fundos Próprios
P
(aartigo 438
8º)

O Grupo apresen
nta actualmente uma siituação adequada em termos de nníveis de cap
pital e
dez, não estaando previsto
os processoss de reestrutturação ou desinvestimeentos em linh
has de
liquid
negócio, filiais ou
u activos. Ajustamentos ou actualizaações às linh
has de negóócio centrais terão
lugar no âmbito de uma gestão normal e sem afectar substancialmente as políticas segguidas
abilidade.
em teermos de liquidez e solva
O BiG
G não prevêê mudanças significativa s na sua esttratégia de utilização
u
dee capitais ne
em na
estrutura de ballanço. O Grupo manterrá o foco no
n aumento da base dee depósitos e na
nção de financiamento pontual
p
atravvés de operaações com co
olateral. Evenntuais reforçços da
obten
carteira de créditto dependerã
ão da evoluçção das condições de mercado.
Em linha com os anos anterio
ores, o Grupoo prevê man
nter no futurro próximo aas políticas actuais
o baseado em
m elevados nníveis de cap
pital e
de reeduzida alavaancagem e o seu modeloo de negócio
liquid
dez.
Tendo em contaa o perfil estratégico, b em como o perfil de risco do Gruupo, o BiG realiza
r
anualmente o Prrocesso de Auto‐Avaliaç
A
ção de Adeq
quação de Capital Internno (ICAAP). Neste
exerccício são calculados requisitos de c apital para os riscos materialmentee mais relevvantes
tendo
o sempre em
m conta as principais
p
esstratégias de
e Investimen
nto delineaddas pelo Órgão de
Admiinistração. Neste
N
proce
esso, o Gruupo optou por calcularr requisitos de capital para
coberrtura dos diferentes
d
riscos utilizaando modelo
os internos e modeloss regulamen
ntares
conso
oante a tipo
ologia do rissco em queestão. Para os Riscos de Pilar I forram utilizad
dos os
modeelos regulam
mentares, método
m
Padrrão (Mercad
do, Crédito e CVA ‐ Ajuuste do Valor de
Crédiito) e método do Indicad
dor Básico (O
Operacional). Foram aind
da utilizados modelos intternos
no cáálculo de req
quisitos de capital
c
para o risco de taaxa de juro da carteira bancária e para
p
o
risco de concentrração por não
o estarem coontempladoss em sede de
e Pilar I.
ocesso de quantificação
o e agregaçãão dos riscoss é o mais conservador,
c
, em linha com
c
o
O pro
actuaal perfil da in
nstituição, porque consi dera a propriedade da independênccia (sem efeito de
diversificação) e resulta na soma
s
dos reequisitos de capital para a cobertuura dos diferrentes
riscoss calculados através dos métodos inddicados anteriormente.
Tendo por base a visão esttratégica e as políticas de Investim
mento futurras e o Plan
no de
Finan
nciamento e Capital do Grupo
G
são feeitas projecçções das principais rubrricas do Bala
anço a
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pelo menos doiss anos, nom
meadamentee: (i) Balanço
o, (ii) Demo
onstração dee Resultados, (iii)
Solvaabilidade e outros
o
indicadores. Aindaa que no âm
mbito do Plan
no de Financciamento e Capital
C
(PFC)) sejam feitaas projecções apenas paara os riscos de Pilar I, no
n exercício do ICAAP é feito
tamb
bém um exeercício prospectivo consiiderando tam
mbém os risscos de Pila r II. Neste último
ú
exerccício tem‐se por base as análises / projecções já realizadas para os nníveis de cap
pital e
rácios de solvabilidade do PFC
C e os requissitos de capittal calculados em sede dee Pilar II.
d capital de Pilar II, utilizzámos a segu
uinte metodoologia:
Na prrojecção doss requisitos de
i.

Tomando como base 2014, espeecificamente os requisittos de capittal efectivam
mente
mos o rácio ccorresponde
ente ao acréscimo de reqquisitos de capital
c
calculados,, determinám
de Pilar I paara Pilar II;

ii.

De seguidaa, aplicámos este rácio aaos requisito
os de capital de Pilar I eestimados pa
ara os
anos seguin
ntes, de aco
ordo com as projecções do
d Grupo no PFC;

iii.

Desta form
ma, obtivemo
os uma estim
mativa dos requisitos
r
ne
ecessários em
m sede de Pilar
P
II,
assumindo
o como presssupostos de cálculo (a) a correlação
o existente eentre os risccos de
taxa de juro e de conce
entração com
m o risco de crédito e (b) o consequeente acréscim
mo de
mado da carteira de acctivos financeiros
requisitos que decorre do cresci mento estim
da e conseqquentemente
e, dos potenciais requissitos de risco de
disponíveiss para vend
crédito.

montantes dee requisitos de
d capital em
m sede de IC
CAAP correspondem dessta forma à nossa
Os m
melhor estimativa, de acordo
o com a inforrmação dispo
onível e com as projecçõões estimadas pelo
mento do seu
u Balanço.
Grupo de crescim
o mecanismo
o de acompa
anhamento do capital e da sensibilid
dade deste aaos vários risscos a
Como
que o Grupo estáá sujeito, e tendo
t
em vissta a tomadaa de decisão
o em Investim
mentos Futu
uros, o
Grupo efectua teestes de esfo
orço às difer entes carteiras, analisan
ndo‐os conjuuntamente co
om as
medidas de VaR, ferramenta
a essencial para a gestão de riscoss. Na utilizaação de testtes de
mico, o Grupo procuraa estimar as
a perdas potenciais
p
aassociadas a um
esforrço económ
deterrminado insttrumento ou
u carteira, eem diferente
es cenários. O Grupo reealiza (i) testtes de
esforrço aos rácio
os de solvabilidade num
ma base diáária (ii) testtes de esforrço de liquidez e
correelação numa base mínima semestral,, iii) testes de
e esforço hisstóricos num
ma base diária e iv)
testes de esforço Armageddo
on também nnuma base diária.
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Duran
nte o ano dee 2014 foram
m realizados diariamente
e dois testess de esforço Armageddo
on que
têm p
por objectivo
o medir o im
mpacto teóricco no modello de negócio do Grupo e a sua resiliência
a eveentos extrem
mos:
a) O primeiro
o teste base
eia‐se no eveento altame
ente imprová
ável de os ííndices das várias
economiass globais – DAX
D
na Eurropa e S&P nos Estados Unidos – sofrerem quedas
dramáticass de 50% e 33% respecttivamente num
n
único dia de negocciação, assum
mindo
correlaçõess de activos de um mêss. Este cenário assume um evento substancialm
mente
pior face a qualquer mínimo
m
regisstado durantte a crise de
e crédito de 2008, sendo
o este
cenário ap
plicado às po
osições actuaais. Concebido para ser deliberadam
mente remo
oto na
sua probabilidade de ocorrência,, o objectivvo consiste em testar a capacidad
de de
ncia do mod
delo de neggócio do Grrupo em cirrcunstâncias extremas e,
e em
sobrevivên
consequên
ncia, de man
nter a discipplina nos lim
mites e na to
omada de risscos. Este te
este é
aplicado a toda carteira de negociaação bem co
omo a activo
os financeiro s disponíveiss para
venda.
o teste Arm
mageddon incide apen
nas em títu
ulos da carrteira de crédito
b) O segundo
(obrigações). O resultado deste exeercício visa determinar
d
o valor da peerda em situ
uações
d mercado.. São admittidos vários pressuposto
os para os ddiferentes in
nputs,
adversas de
alguns doss quais recae
em sobre chhoques nas yields de mercado
m
e chhoques nos Asset
Swap Sprea
ad.

nsiste em detterminar até
é que ponto os proveitoss poderão virr a ser
O objjectivo destees testes con
afectados e os caapitais próprios delapidaddos num cen
nário extrem
mo, baseado em circunstâ
âncias
ão utilizadoss para mantter a discipliina e controolar a tomada de
teóriccas. Estes reesultados sã
posiçções ou concentrações exxcessivas.
Semeestralmente, e tendo em conta os rellatórios prud
denciais (Insttrução nº 04//2011 do Banco
de Po
ortugal), o Grrupo realiza testes de esfforço (análisses de sensib
bilidade e anáálises de cen
nário)
às differentes cartteiras, com base
b
nos presssupostos divulgados pelo Banco de Portugal e que
q se
encon
ntram sumarizados seguidamente.
O cenário macro
oeconómico de stress rreflecte a materializaçã
m
o de um coonjunto de riscos
negattivos para o enquadram
mento exterrno da econ
nomia portu
uguesa. O ceenário adve
erso é
caraccterizado porr um enfraqu
uecimento d a actividade económica mundial com
mbinado com
m uma
averssão global a activos de longo prazoo com rendim
mento fixo, o que resullta num aum
mento
repen
ntino das taxxas de juro a longo prazoo.
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Para o exercício
o de 31 de Dezembroo de 2013,, o cenário
o adverso eestá associa
ado a
desen
nvolvimento
os nas políticcas fiscais e monetárias nas econom
mias avançaddas, assim co
omo a
um crescimento mais lento das
d economiias de mercaados emerge
entes. Na zo na euro, os riscos
u renovadoo stress finan
nceiro associado à possibbilidade de efeitos
e
resulttam principaalmente de um
de co
ontágio, à peersistente vu
ulnerabilidadde do sistem
ma financeiro da zona euuro e de eventuais
dúvid
das acerca daa sustentabillidade das finnanças públiicas em paíse
es vulneráveeis.
Relattivamente ao
o exercício de
d 31 de Deezembro de 2014, o cen
nário internaacional adve
erso é
caraccterizado porr um conjuntto de riscos ddescendente
es para o enq
quadramentoo internacional da
econo
omia portugguesa, nomea
adamente:

na euro veriifica‐se uma volatilidade
e crescente nos mercadoos financeiro
os em
(i)) fora da zon
reacção à política
p
mone
etária meno s acomodatíícia nos EUA,, a um cresciimento maiss lento
de algumass grandes ecconomias em
mergentes e a riscos geo
opolíticos deccorrentes de
e uma
escalada daa crise na Uccrânia e Méddio Oriente;
(ii) na área do
o euro os riscos resultaam principalmente de um ressurgim
mento de te
ensões
soberanas – associado
o a riscos poolíticos num
m contexto de
d eleições eem vários países
p
bservam níve
eis elevados de desemprego em que
e se verifica alguma fadiiga do
onde se ob
processo de
d ajustamen
nto e à posssibilidade de
e uma desan
ncoragem daas expectativvas de
inflação, impulsionada
i
a pela fraqqueza prolo
ongada da actividade e pela inflação
persistenteemente inferrior ao esperrado.

A ecconomia portuguesa é particularm
mente vulnerável ao ce
enário adveerso internacional
descrrito anteriorrmente, em particular aaos choques de procura
a externa dirrigida aos bens
b
e
serviçços portugueeses.
Os ceenários maccroeconómiccos desenha dos têm po
or base assu
unções relattivamente ao
o PIB,
preço
os ao consum
midor, taxas de poupançça, emprego,, entre outro
os, que foram
m posteriorm
mente
reflecctidos em ind
dicadores fin
nanceiros, taais como (i) taxa de referê
ência do BCEE, (ii) taxas de juro
do M
MMI, (iii) taxaas de juro a 10
1 anos das obrigações do
d tesouro português,
p
allemão, amerricano
e japonês, (iv) vaariação da taxa de descoonto actuariaal, (v) variaçã
ão dos índicees accionista
as, (vi)
os do imobiliiário, etc.
preço
No qu
ue concernee à análise de
e sensibilida de, o objectivo consiste em medir o impacto no
o valor
dos aactivos resulttantes de um
ma variação instantânea e de elevad
da magnitudee de um facttor de
risco,, mantendo tudo o resto
o constante. Os choquess considerados incidiam sobre (i) currva de
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rendiimentos, (ii) taxas de câm
mbio, (iii) índdices accioniistas, (iv) varriação nos prreços no me
ercado
imobiliário, (v) vo
olatilidade im
mplícita.

upo efectuo
ou estas análises à carte ira de Negociação e à carteira de A
Activos financeiros
O Gru
dispo
oníveis para venda. Os resultados
r
m
mostraram um maior impacto ao nívvel da carteira de
Activos financeiro
os disponíve
eis para vendda, por ser aquela
a
com maior
m
montaante em Riscco. Os
a
de sensibilidadde efectuad
das mostraram que ass maiores perdas
p
resulttados das análises
resulttariam de ch
hoques adverrsos na curvaa de rendime
entos.

upo, para o cálculo dos montantes dos requisittos de fundo
os próprios ppara cobertu
ura do
O Gru
risco de crédito, aplica o méttodo padrãoo previsto no
o artigo 107.º do Regulaamento 575//2013.
Nestee método ass exposiçõess são classifficadas de acordo com a contrapart
rte por classses de
risco,, sendo objeecto de corre
ecção de valoor por imparridade e tend
do em contaa as garantia
as e as
cauçõ
ões que lhe estão associadas, por fim
m as posiçõe
es em risco são
s objecto dde ponderaçção de
acord
do com a resspectiva classse.

Mon
ntante das posições
p
po
onderadas p
pelo risco
Em 331 de Dezem
mbro de 20
014 o mont ante das po
osições ponderadas pello risco pod
de ser
analissado abaixo::
8% do
os montantes das posições
s ponderadas pelo risco

Administrações ccentrais ou ba
ancos centra is
Entid
dades do secttor público
Instittuições
Emprresas
Carteeira de retalh
ho
Garantidas por hi potecas sobrre bens imóvveis
mprimento
Situaação de incum
Acções
Outros elemento
os
Posiçções de titulaarização

136,420
12,936
2,210,993
22,953,558
690,773
165,641
7,173
1,470,298
2,101,203
7,835,487

Total

37 584 482
4
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Requ
uisitos de Fu
undos Próp
prios para riisco de merrcado
O Grrupo utiliza o método Padrão paraa o cálculo dos requisittos de funddos próprioss para
coberrtura dos riscos
r
de po
osição, cam bial e de mercadorias
m
, conforme estabelecid
do no
Regulamento 575
5/2013.

Posiç
ções em risc
co relacionada
as com risco
o de posição, cambial e de
e
merc
cadorias

R
Requisitos de
e
fu
undos próprio
os

Risco
o de Posição
o
Instrumentos de
d dívida
Instrumentos de
d capital
Risco
o cambial
Risco
o sobre mercadorias

13,1
182,947
9,9
923,590
1,4
467,312
478,510
4

1,054,63
36
793,88
87
117,38
85
38,28
81

Totall

25,0
052,359

2,004,18
89

Requ
uisitos de Fu
undos Próp
prios para riisco operaccional
O Gru
upo utiliza o Método do
o Indicador B
Básico, de accordo com o Regulamentto 575/2013
3, para
cálculo dos requissitos de fund
dos próprios para a cobertura de risco operacion al.
No âmbito do método do indicador bás ico, o requissito de fundos próprios relativamen
nte ao
5% da média a três anos do indicador relevante, tal como previsto
risco operacional é igual a 15
mento. As rubricas con
nsideradas para
p
o cálcculo do indiicador
no artigo 316.º do Regulam
relevante são:
 Receitas de juros e provveitos equipaarados
om juros e cu
ustos equipa rados
 Encargos co
nto variável/ffixo
 Receitas de acções e outros títulos dde rendimen
 Comissões recebidas
r
 Comissões pagas
p
 Resultado proveniente
p
de
d operaçõees financeirass
 Outros provveitos de exp
ploração
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Para os exercícioss findos em 31
3 de Dezem
mbro de 2014
4, os requisittos de fundo s próprios pa
ara
coberrtura do risco operaciona
al são detalhhados conforrme se segue
e:

Indicador relevante
2014

Méto
odo do Indicador Básico

170,655,8255

2013

126,239
9,705

2012

81,060,115
8

Requisitos de
fu
fundos próprios

18,897,782
2

m risco de
e crédito
o de conttraparte (artigo 4
439º)
Posições em

A Geestão do riscco de créditto de contr aparte é um
m processo integrado qquer ao níve
el das
transsacções quer ao nível de portfolios.
p
nsacções: Todas as transsacções efecctuadas nece
essitam de aaprovação de
e pelo
Ao níível das tran
meno
os dois rep
presentantess com autooridade de crédito co
oncedida peelo Conselh
ho de
Admiinistração e pelos
p
membros senioress do comité de
d risco de crrédito.
Ao níível dos porttfolios: Todas as exposiçções são geridas de form
ma a minimizzar concentrrações
excesssivas de riscco relativame
ente às diferrentes contraapartes.

o de contraparte é geridoo de forma a alcançar um
m desempennho sustentável da
O riscco de crédito
instituição dentrro dos parâ
âmetros aceeitáveis de risco estab
belecidos peelo Conselh
ho de
o é alcançad o através de
e uma combinação de poolíticas, sistemas e
Admiinistração. Esste objectivo
contrrolos, sempree sustentado
os por decisõões comerciaais ponderad
das e cauteloosas.

o política, procuramos
p
quantificar o potenciaal das perda
as de formaa a realizarr uma
Como
estim
mativa razoávvel das mesm
mas balizanddo as exposições por norma estabeleecendo limittes de
invesstimento porr contraparte
e, família de contrapartes, sector, geo
ografia e classse de activo
os.
Os lim
mites de riscco de crédito de contra parte são ap
provados reg
gularmente pelo Conselho de
Admiinistração, especificando
o as exposiçõões autorizadas por conttraparte, e m
monitorizado
os por
funçõ
ões independ
dentes de forma a garanttir o cumprim
mento dos mesmos.
m

ontraparte o Grupo tem
m como políítica a
Nas ttécnicas de redução do Risco de Crrédito de Co
celeb
bração de acordos
a
ISD
DA Master A
Agreement e respectivvos Credit SSupport Ann
nex e
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contrractos de penhor, que prevêem a aceitação de colatera
ais líquidos, designadam
mente
numeerário.

o
c om instrum
mentos
O Grrupo quantiffica o risco de créditoo de contraparte nas operações
financeiros derivvados com base
b
no méétodo de avvaliação ao preço de m
mercado (ma
ark‐to‐
me definido no artigo 2774.º do Regu
ulamento 575/2013. Ao vvalor de me
ercado
markket), conform
da o
operação, qu
uando posittivo, é som ado o seu valor poten
ncial futuro,, que resulta da
multiiplicação do nocional po
or um factor prudencial em função do
d tipo de coontracto e do
d seu
venciimento resid
dual.

Posição em
risco originall

Instru
umentos derivaados
Insstituições
Em
mpresas
Re talho
Enttidades do Secctor Público

9,119,8995
233,6553
4,633,3336
110,0006

Técnicas de
redução
o do
risco de crédito
c

‐
19
96,082
4,63
33,336
‐

Va
alor da
pos
sição em
risco
o ajustado

Montante da
posição
p
ponderada pelo
risco

9,119,895
37,571
‐
110,006

4,838,708
37,571
‐
110,006

os para risco
r
de ccrédito (artigo
(
44
42º)
Ajustamento

Crédito vencido
o
Os vaalores em dívvida, que permaneçam ppor liquidar por
p um perío
odo igual ou superior a 30 dias
são cconsideradoss crédito vencido. Os deescobertos em
e conta co
orrente não contratualizzados,
deverrão ser considerados com
mo vencidos decorridos 30
3 dias após o seu início..

Impaaridade de crédito
c
e clientes
O Gru
upo avalia regularmente
e se existe eevidência objectiva de im
mparidade nna sua carteira de
créditto. As perd
das por im
mparidade iddentificadas são registtadas por ccontrapartida de
resulttados, sendo
o subsequen
ntemente revvertidas por resultados caso, num pperíodo posterior,
se verifique uma redução do montante daa perda estim
mada.
ma carteira de
d crédito co
oncedido, deefinida como um
Um ccrédito conccedido a clientes, ou um
conju
unto de créd
ditos com ca
aracterísticass de risco se
emelhantes, encontra‐see em imparidade
quando exista evidência objectiva que inddique que um
m ou mais evventos que oocorreram após o
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seu rreconhecimeento inicial, tenham um
m impacto no valor recu
uperável doss fluxos de caixa
futuros desse créédito, ou cartteira de crédditos.
Iniciaalmente, o Grupo
G
avalia se existe in dividualmen
nte para cada crédito evvidência obje
ectiva
de im
mparidade. Para esta avaliação e na iddentificação
o dos créditos com imparridade numa
a base
indiviidual, o Gru
upo utiliza a informaçãão que alim
menta os modelos
m
de risco de crrédito
impleementados e considera, entre
e
outross, os seguinte
es factores:
 a exposição
o global ao cliente
c
e a exxistência de créditos
c
em situação
s
de iincumprimento;
 a viabilidad
de económicco‐financeiraa do negócio
o ou actividade profissionnal do clientte e a
sua capacidade de gerar meios suuficientes paara fazer facce aos serviiços da dívid
da no
futuro;
 a existênciaa, natureza e o valor estiimado dos co
olaterais associados a ca da crédito;
 a existênciaa de credore
es privilegiaddos;
 o endividam
mento do cliente com o ssector financceiro;
 o montantee e os prazoss de recuperração estimados.

Se paara determiinado créditto não existte evidênciaa objectiva de imparidaade numa óptica
ó
indiviidual, esse crédito
c
é incluído num grupo de créditos
c
com
m característticas de riscco de
créditto semelhan
ntes (carteirra de créditto), o qual é avaliado colectivame nte – análisse da
imparidade numa base colecctiva. Os crééditos que são
s avaliado
os individual mente e para os
da por imparridade não sãão incluídos na avaliaçãoo colectiva.
quaiss é identificada uma perd
Caso seja identificada uma pe
erda de impaaridade num
ma base indivvidual, o monntante da pe
erda a
nhecer correesponde à differença entrre o valor con
ntabilístico do
d crédito e o valor actua
al dos
recon
fluxos de caixa futuros
f
estim
mados (conssiderando o período de recuperaçãoo) descontad
dos à
c
com uma taxa dde juro variável, a
taxa de juro efecctiva originall do contratoo. Para um crédito
de desconto
o a utilizar pa
ara a determ inação da re
espectiva perrda de imparridade é a taxa de
taxa d
juro eefectiva actu
ual, determin
nada com ba se nas regras de cada contrato.
O cállculo do valo
or presente dos fluxos dde caixa futuros estimados de um ccrédito gara
antido
refleccte os fluxos de caixa que possam reesultar da reccuperação e venda do coolateral, deduzido
dos ccustos ineren
ntes com a su
ua recuperaçção e venda.
Quan
ndo para detterminado crrédito, não eexiste evidên
ncia objectiva
a de impariddade numa óptica
ó
indiviidual, esse crédito
c
é incluído num grupo de créditos
c
com
m característticas de riscco de
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créditto semelhan
ntes (carteira
a de crédito ), o qual é avaliado
a
cole
ectivamente . Os créditos que
são aavaliados ind
dividualmentte e para os quais é identificada um
ma perda porr imparidade
e não
são in
ncluídos na avaliação co
olectiva. Denntro desta an
nálise colectiva, quando algum crédito se
distin
ngue, nomeaadamente via montantee ou tipo de colateral, é feita uma aanálise indivvidual
mais detalhada, não necessa
ariamente paara aferir a existência
e
de
e imparidad e de crédito
o mas
olateral.
para avaliar a quaalidade do co
ndo o Banco considera que
q determinnado crédito
o é incobrávvel havendo sido reconhecida
Quan
uma perda por im
mparidade de 100%, estee é abatido ao
a activo. Re
ecuperações subsequenttes de
mente abatid
dos ao activoo são reconh
hecidos em resultados
r
peela diminuiçã
ão do
crédittos anteriorm
monttante das perdas por imp
paridade do pperíodo.

Impaaridade de outros
o
activvos financeeiros
O Grupo avalia regularmente
r
e se existe eevidência ob
bjectiva de que
q um activvo financeiro, ou
grupo
o de activos financeiros,, apresenta ssinais de imp
paridade. Pa
ara os activoos financeiros que
apressentam sinais de impariidade, é detterminado o respectivo valor recupperável, send
do as
perdaas por imparridade regista
adas por conntrapartida de
d resultadoss.
Um aactivo financeeiro, ou grup
po de activoss financeiross, encontra‐se em impari dade sempre que
existaa evidência objectiva de
e imparidadee resultante de um ou mais eventoos que ocorrreram
após o seu reconhecimento inicial, tais como (i) paara as acçõe
es e outros instrumento
os de
capitaal, uma dessvalorização continuada ou de valor significativvo no seu vvalor de mercado
abaixxo do custo de aquisiçã
ão, e (ii) parra títulos de
e dívida, qua
ando esse eevento tenha um
impacto negativo
o no valor estimado dos ffluxos de caixa futuros do
d activo finaanceiro, ou grupo
g
de acctivos financeeiros, que po
ossa ser estim
mado com raazoabilidade.
As peerdas por imparidade dos investim
mentos detidos até à maturidade
m
correspondem à
difereença entre o valor conttabilístico doo activo e o valor actual dos fluxos de caixa fu
uturos
estim
mados (consiiderando o período de recuperação
o), desconta
ados à taxa de juro efe
ectiva
origin
nal do activvo financeirro. Estes aactivos são apresentados no balaanço líquido
os de
imparidade. No caso
c
de se tra
atar de um aactivo com taaxa de juro variável,
v
a taaxa de desco
onto a
utilizaar para a determinaçã
d
o da perdaa de imparid
dade é a ta
axa de juroo efectiva actual,
deterrminada com
m base nas regras de cada contrato. Caso num
n
períodoo subsequen
nte o
monttante da peerda de imparidade diiminua, e essa
e
diminuição estiverr objectivam
mente
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relaciionada com um evento ocorrido apóós o reconhe
ecimento da imparidadee, esta é reve
ertida
por contrapartidaa de resultad
dos do exercíício.
Quan
ndo exista evidência
e
de imparidadee nos activo
os financeiro
os disponíveeis para venda, a
perdaa potencial acumulada em reserv as, correspo
ondente à diferença e ntre o custto de
aquissição e o ju
usto valor actual,
a
deduuzida de qu
ualquer perd
da de imparridade no activo
a
anterriormente reeconhecida em resultaddos, é transfferida para resultados. Se num pe
eríodo
subseequente o montante da perda de imparidade diminu
ui, a perda de imparidade
anterriormente reeconhecida é revertida por contrap
partida de resultados doo exercício até à
repossição do custo de aquisição, se o aumento fo
or objectivamente relaccionado com
m um
eventto ocorrido após
a
o recon
nhecimento da perda po
or imparidade, excepto nno que se reffere a
acçõees ou outross instrumenttos de capitaal, em que as reversões de imparidaade subsequentes
são reeconhecidass em reservas.
Para o exercício findo em 31
1 de Dezembbro de 2014
4 o total dass posições e m risco origginais,
r
conform
me se segue:
após compensaçãão contabilística é desagrregado pelass classes de risco

Classes d
de Risco

Adminisstrações centrrais ou bancoss centrais
Governo
os regionais ou autoridadess locais
Entidade
es do sector público
p
Bancos m
multilaterais de
d desenvolv imento
Instituiçções
Empresa
as
Carteira de retalho
ns imóveis
das por hipote
ecas sobre ben
Garantid
Situação
o de incumprim
mento
Créditoss sobre institu
uições e emprresas com
uma ava
aliação de créd
dito de curto p
prazo
Obrigaçõ
ões cobertas
Acções
e
Outros elementos
Posiçõess de titularização
Total

24

Posição em
risco origin
nal,
após
ção
compensaç
contabilística

Posiição em
risco
o original
(médiaa ao longo
do p
período)

759,279,,151
41,193,,119
368,,506
‐
135,159,,018
306,237,,145
19,687,,199
5,985,,757
73,,769

7477,585,897
100,298,280
294,945
566,877
1099,086,545
2688,690,249
244,423,318
22,725,669
234,770

‐
18,378,,729
21,498,,022
113,603,,804

33,000,000
288,543,769
166,467,487
200,724,143
1122,719,092

1,421,464,,219

1,3455,361,041
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Para o exercício findo
f
em 31 de Dezemb ro de 2014 a distribuição
o geográficaa das posiçõe
es em
risco é desagregaada pelas classses de riscoo conforme se segue:
Classees de Risco

Portugal

Espanha

25.0%

Admin
nistrações centtrais ou bancos centrais
Goverrnos regionais o
ou autoridades locais
Entidaades do sector público
Institu
uições
Empreesas
Carteiira de retalho
Garan
ntidas por hipottecas sobre ben
ns imóveis
Situaçção de incumprrimento
Acçõees
Outro
os elementos
Posiçõ
ões de titularização
% do ttotal da posição
o em risco origiinal

Itália

10.2%
2.9%

Outros

18.0%

0.2%

0.3%
10.1%
1.4%
0.4%

9.2%
11.4%

1.1%
1.5%
0.6%

0.2%
1.8%

0.0%

5.7%

40.4%

14.9%

18.0%

26.7%

partição por sectores de
e actividade para o exercício findo em
e 31 de Deezembro de 2014
A rep
encon
ntra‐se apresentada conforme se seggue:

Classess de Risco

Seector
Púúblico

Admin
nistrações centrai s ou bancos centrrais
Govern
nos regionais ou aautoridades locaiis
Entidades do sector púb
blico
Instituições
Empre sas
Carteirra de retalho
Garanttidas por hipotecaas sobre bens imó
óveis
Situaçãão de incumprimeento
Acçõess
Outross elementos
Posições de titularizaçãão

53.4%
2.9%

otal da posição em
% do to
m risco original

56.3%

25

Activid
dades Electricida
ade,
Particularees
Financeiras
água e gás
g

9.5%
5.6%
0.1%

2.3%
2

0.1%

0.7%
0

0.11%
1.22%
0.44%

Outros

13.6%
0.1%

0.5%
1.5%

8.0%
23.3%
2

3.0%
3

1.77%

15.7%
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Para o exercício findo em 31 de Dezeembro de 2014 o prazo
o de vencim
mento residual é
desaggregado pelaas diversas classes de acttivos conform
me se segue::

Classees de Risco

1 ano < VR <
5 anos

5 anos < VR
< 10 anos

3.1%

0.1%

3.1%
2.9%

47.1%

8.1%
0.4%
1.1%

1.1%
4.1%
0.2%

0.2%
15.4%

0.2%
1.7%
0.0%
0.4%

VR < 1 ano

Admin
nistrações centrais ou sobre ban
ncos centrais
Goverrnos regionais ou
u autoridades lo
ocais
Entidaades do sector público
Institu
uições
Empreesas
Cartei ra de retalho
Garanttidas por hipoteecas sobre bens imóveis
Situaçção de incumprim
mento
Acçõe s
Outros elementos
Posiçõ
ões de titularização
em % do total da posição em risco oriiginal

VR > 10 anos

1.3%
1.5%
8.0%
15.5%

5.5%

57.4%

21.6%

1 de Dezembbro de 2014
4 as posiçõess objecto dee imparidade
e e as
Para o exercício findo em 31
o vencidas po
odem ser an alisadas conforme segue
e:
posiçções em risco
Posições em
m
risco em
situação de
mento
incumprim
Decom
mposição pelos principais Secto
ores Económicoss:
Activvidades finance iras
Partiiculares
Outrros

1,230
10
08,654
14
48,397

Decom
mposição pelas p
principais Zonass Geográficas:
Portu
ugal
Espaanha
Itáliaa
Outrros

25
51,336
55
73
6,818

Posições em
risco ob
bjecto de
impa
aridade

Aj ustamentos
para risco
eespecífico

500
1,193,853

1,060
36,653
473,584

1,194,353

504,816

6,481

Posiçõe s em risco em situaçção de incumprimentto e objecto de impa ridade: posições em
m risco originais

O mo
ovimento nos ajustame
entos para risco especíífico, para o exercício findo em 31
3 de
Dezembro de 201
14, pode ser analisado coonforme se segue:
s
Saldo iniciaal

Dotações

Utilizações

Anulações

01.01.20144
Ajustamentos para risco específico
o

26

252,3114

Saldo final
31.12.2014

183,502
2

98,814

10,388

326,614
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Actiivos livre
es de enc
cargos (a
artigo 443º)

Em 31 de Dezemb
bro de 2014,, a oneração dos activos pode ser analisada confoorme se segu
ue:
Quantia
a
escriturad
da
dos activo
vos
oneradoos
Instru mentos de cap
pital próprio
Títuloss de dívida
Outross activos

241 467 2
212
500 0
000
241 967 2
212

Justo valor
v
dos ac
ctivos
onera
ados
245 900 690

Quantia
Q
escriturada dos
activos não
onerados
0 460 663
30
956
6 837 491
192
2 401 477

Justo valor
dos activos
nãão onerados
30 460 663
9959 244 983

1179
9 699 631

A esta data o montante dos passivos
p
assoociados a activos onerado
os era de 2155.972.307 eu
uros.

Rec
curso às ECAI
E
(arttigo 444ºº)

O Gru
upo, para o cálculo dos montantes dos requisitos de fundos próprios ppara cobertura do
risco de crédito, aplica o méttodo padrãoo previsto no
o artigo 107.º do Regulam
mento 575/2013.
Nestee método ass exposiçõess são classifficadas de accordo com a contrapartte por classe
es de
risco,, sendo objecto de corre
ecção de valoor por imparridade e tend
do em contaa as garantiass e as
cauçõ
ões que lhe estão
e
associadas, por fim
m as posiçõe
es em risco sã
ão objecto dde ponderaçã
ão de
acord
do com a resspectiva classse.
As no
otações exteernas (rating
gs) utilizadass pelo Grupo
o para a classsificação doos seus activvos, e
conseequentemen
nte para ob
btenção doss respectivo
os ponderad
dores de riisco, seguem
m as
directtrizes traçad
das no artiggo 138.º doo Regulamento 575/201
13. Estas nootações externas
provêêem das agências de notação
n
Stanndard & Poo
or’s Ratings Services, M
Moody’s Inveestors
Servicce e Fitch Ra
atings. Quan
ndo estiver ddisponível maais do que um rating, seerá considera
ado o
segun
ndo melhor para efeitos de cálculo ddo ponderador de risco. Não
N existindoo qualquer rating
r
exterrno atribuíveel, é utilizado
o o ponderaador de risco
o indicado pelo Regulam
mento, em fu
unção
da respectiva classse de risco.
ndo existir uma avaliação
o de créditoo relativamen
nte a uma determinada emissão ou linha
Quan
de crrédito, em qu
ue se insere a posição eem risco, essa avaliação é utilizada ppara determinar o
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ponderador de risco aplicável, caso não eexista será ussada uma avaliação de crrédito geral sobre
s
o emitente, confo
orme estipulado no artiggo 139.º do Regulamento
R
o.

Para o exercício findo
f
em 31 de Dezembrro de 2014, o valor das posições em rrisco, e os va
alores
das p
posições em risco após re
edução do rissco de créditto pode ser analisado
a
connforme segu
ue:
Ponderadores de risco
0%
1. Posição em risco originall por classe de risco
ou sobre bancos centtrais
Admiinistrações centrais o
Gove
ernos regionais ou au
utoridades locais
Entid
dades do sector públi co
Instittuições
Emprresas
Carte
eira de retalho
Garan
ntidas por hipotecas sobre bens imóveis
Situação de incumprimen
nto
Acçõe
es
Outro
os elementos
Posiçções de titularização
2. Posição em risco após re dução do risco de
crédito
o por classe de risco
Admiinistrações centrais o
ou sobre bancos centtrais
Gove
ernos regionais ou au
utoridades locais
Entid
dades do sector públi co
Instittuições
Emprresas
Carte
eira de retalho
Garan
ntidas por hipotecas sobre bens imóveis
Situação de incumprimen
nto
Acçõe
es
Outro
os elementos
Posiçções de titularização

20%

35%

50%

TOTAL
75%

100%

1500%

250%

350%

3,410,5
505

755,868,646
41,193,119
258,500
127,401,217
8,654,403

10,564,559

75
59,279,151
41,193,119
4
368,506
13
35,159,018
30
06,237,145
19,687,199
1
5,985,757
258,281
18,378,899
1
21,824,636
2
11
13,603,804

10,564,559

77
73,545,820
41,193,119
4
368,506
12
20,892,349
30
04,541,063
11,760,082
1
5,985,757
258,281
18,378,899
1
21,824,636
2
11
13,603,804

110,006
2,263,204
276,186,609

5,494,5
597
21,396,1
133
19,687,199
5,
5,985,757

226,483
18,378,899
15,835,852
18,896,008

1,686,463
84,143,2
237

770,135,315
41,193,119

331,798
1
4,302,321

3,410,5
505
258,500
113,134,548
8,654,403

110,006
2,263,204
274,490,527

5,494,5
597
21,396,1
133
11,760,082
5,
5,985,757

1,686,463
84,143,2
237

226,483
18,378,899
15,835,852
18,896,008

331,798
4,302,321
1

m risco so
obre acçõ
ões não incluídas
i
s na carte
eira de
Posições em
4
neggociação (artigo 447º)

O Grupo efectua investimentos em acçõões de acord
do com a esstratégia de investimentto em
cada momento.
ações
As accções da carrteira bancária são regisstadas ao justo valor sendo as resppectivas varia
recon
nhecidas em reservas, atté que as meesmas sejam alienadas ou
u seja identifficada uma perda
p
por iimparidade, momento em que o valor acum
mulado em reservas é transferido para
resulttados. O justo valor doss activos cot ados é o seu
u preço corrrente (bid‐prrice). Na aussência
de co
otação, o Gru
upo estima o justo valorr utilizando (i)
( metodologias de avaliiação tais co
omo a
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utilizaação de preeços de tran
nsacções reccentes, sem
melhantes e realizadas eem condiçõe
es de
mercado, e (ii) prressupostos de avaliaçãoo baseados em
e informaçõ
ões de merccado. Quando
o não
urar com fiab
bilidade o jussto valor são
o registados ao custo de aquisição líq
quido
é posssível mensu
de peerdas por imparidade.
Inform
mação adicio
onal sobre as acções da carteira bancária, poderá ser consulttada no Rela
atório
e Con
ntas de 2014
4 nas notas 8, 19 e na dem
monstração do rendimen
nto integral.

posições ao
a risco de taxa d
de juro sobre
s
posições nãão incluíídas
Exp
na c
carteira de negoc
ciação (a
artigo 448º)

Defin
ne‐se risco dee taxa de jurro como a prrobabilidade de ocorrênccia de impacttos negativo
os nos
resulttados ou no
o capital, devvido a movim
mentos adve
ersos nas taxas de juro de elementos da
carteira bancária, por via de (i) desfasam
mentos de maturidades ou
o de prazoss de refixação das
taxass de juro, (iii) ausência de correlaçção perfeita entre as taxas recebiddas e pagass nos
difereentes instrum
mentos ou (iii) existênci a de opçõess embutidas em instrum entos financceiros
do baalanço ou eleementos extrapatrimoniaais.
O Gru
upo usa, com
mo medida de
d risco de taaxa de juro, os
o bpv’s (bassis point valuue). Este facttor de
risco representa a exposição
o por cada pponto base (0
0,01%) e permite‐nos caalcular o impacto
ómico dos movimentos
m
da
d yield na c arteira de acctivos de taxa de juro.
econó
Este é o método
o mais conve
encional, poiis permite faactorizar o risco
r
global dda carteira numa
n
abe‐se para ccada instante
e os ganhos ou
o perdas teeóricas.
base comum. Desste modo, sa
eis ao
Esta aanálise considera o valorr total dos acctivos e passsivos da carteira bancáriaa, susceptíve
risco de taxa dee juro, por maturidade s, não send
do incluídas as posiçõees da carteirra de
negociação.
o ao risco dde taxa de juro
j
tendo em conta ddiferentes ba
andas
O Grrupo analisa a exposição
temp
porais basean
ndo‐se na da
ata de refixaação da taxa dos activos e passivos. U
Uma vez apu
urada
a exp
posição da Caarteira Bancá
ária por buckket temporal, calcula‐se a exposição líquida para cada
uma das maturidades conside
eradas (diferrença entre activos
a
e passsivos). Para cada uma destas
d
uridades é en
ntão estimad
da a sensibiliidade ao riscco de taxa de juro, calcuulando‐se os basis
matu
pointts values.
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Uma vez realizad
da esta análise torna‐see então posssível realizar testes de eesforço apliccando
deslo
ocamentos paralelos
p
na curva de renndimentos, ou aplicando
o choques ccom inclinaçã
ão ao
longo
o da curva de
d rendimen
ntos. O Gruppo utiliza com
mo cenário de stress teesting um ch
hoque
correespondente a uma deslo
ocação paraleela de 200 p.b.
p na curva
a de rendim
mentos, de accordo
com a instrução nº
n 19/2005 do
d Banco de Portugal.
A anáálise ao risco
o de taxa de
e juro não coonsidera o accionament
a
to de cláusu las de reembolso
anteccipado de empréstimos, por não s erem materrialmente re
elevantes. Reelativamente
e aos
depósitos à ordem
m (com ou se
em remunerração) são classificados no
n prazo à vissta.
Os acctivos que produzem
p
maior
m
impactto na análise do Risco de Taxa de Juro da Carteira
Bancáária são as obrigações
o
de
e taxa fixa, q ue representam mais de
e 70% dos act
ctivos em carrteira.
De acordo com a metodologia descrita na instruçãão nº 19/2005 do Bancco de Portuggal, o
impacto nos fund
dos próprios decorrente de um choque de 200 p.b. na curva de taxa de juro é
P
connforme pode ser
de 177.2%, valor dentro dos limites deffinidos pelo Banco de Portugal,
analissado abaixo::

Impacto

31‐12‐201
14
Vallor

+1
‐2

‐44,664,,727
44,664,,727

% da Situaçção Líquida

+1
‐2

‐17
7.2%

Efeito na SSituação Líquida de um
choque de 200 p.b. na taxa de juro

1
2

17
7.2%

“++” = Choque na taxa de juro, no se
entido ascendentte
“‐‐” = Choque na taaxa de juro, no se
entido descendennte

co associado a po
osições de titularização (a
artigo 44
49º)
Risc

O Grupo detém obrigações titularizadas
t
na sua cartteira de créd
dito, e usa o método pa
adrão
para cálculo dos requisitos de
e capital no que respeitaa às posiçõess em risco em
m titularizaçção. O
monttante ponderado pelo rissco de um innvestimento
o numa operração de tituularização ob
bjecto
de notação, calccula‐se atravvés da multtiplicação do
o valor da posição pello coeficientte de
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ponderação, sendo este esttabelecido eem função da
d classificaçção de riscoo atribuída pelas
agênccias de notaçção externa elegíveis, noos termos arttigo 138.º do
o Regulamennto 575/2013
3.
As no
otações exteernas (rating
gs) utilizada s pelo Grup
po para a classificação ddos seus activos,
provêêem das agências de notação
n
Stanndard & Poo
or’s Ratings Services, M
Moody’s Inveestors
Servicce e Fitch Ra
atings.
O Grrupo adquiriiu posições de titularizaação em mercado secu
undário, com
m o objectivvo de
obten
nção de rend
dimentos pe
eriódicos/maargem financceira estas posições têm
m o maior gra
au de
senio
oridade, os activos
a
subja
acentes são primeiras hipotecas
h
so
obre imóveiss residenciaiis. Os
relató
órios divulgaados (Investo
or reports) ppara cada uma das emissões, os reelatórios das ECAI
para cada título e para o mercado em gerral, assim como a informação geral ddivulgada sob
bre as
unterparty eentre outos)) são
contrrapartes envvolvidas na titularizaçãão (Servicer, Swap Cou
acom
mpanhados, com base na
n informaçãão daí obtid
da efectuam
m‐se análisess aos título
os em
carteira, sob differentes cen
nários. O Grrupo não participou na
a emissão dde operaçõe
es de
titulaarização.

Políítica de remuner
r
ação (arttigo 450ºº)

A info
ormação req
querida nos termos
t
destte artigo enccontra‐se disponível no RRelatório e Contas
C
de 20014. Adicion
nalmente im
mporta referrir que duraante o ano de 2014 fooram realizadas 2
reuniiões pela Com
missão de Re
emuneraçõees do Banco.
Rácio
os entre remu
unerações fixxas e variáveeis
A Asssembleia Geral Anual do
o Banco de Innvestimento
o Global, S.A. realizada eem 23 de Ab
bril de
2015, nos termos previstos no artigo 944º, nº 1, alín
nea g), da Diretiva
D
20133/36/UE, aprrovou
os termos do
o n.º 2 do aartigo 115.º ‐C do
para um total dee 15 colaboradores, enq uadrados no
me Geral dass Instituiçõess de Crédito e Sociedade
es Financeira
as e incluindoo os membros do
Regim
órgão
o de adminisstração do Ba
anco, uma coomponente variável da remuneração
r
o que pode variar
v
entree 0 e 1,99 do valor da com
mponente daa remuneraçção fixa desses mesmos ccolaboradore
es.
Para os restantes trabalhadores, a coomponente variável nã
ão pode exxceder 100%
% da
ponente fixa da remunerração total paara cada indivíduo.
comp
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Dado
os quantitatiivos agregad
dos sobre ass remuneraçções da direcção de toppo e membro
os do
pesso
oal cujas acçõ
ões tenham um impactoo significativo
o no perfil de
e risco do Gruupo.

Conselho de
e Administração

Direccção de topo
Resp
ponsáveis pela
a assumção de riscos

Número de
c
colaboradores
s

Remunerações
fixa
as

16
5

s
Reemunerações
variáveis

908,060
9
228,117
2

41,098
8
‐

d técnicas de red
dução de
e risco (a
artigo 45 3º)
Utillização de

As téécnicas de reedução de risco de crédiito utilizadass pelo Grupo
o visam mitiigar a exposição a
este risco, design
nadamente através de ggarantias reaais (numerário, instrumeentos financceiros,
os activos) e em casos excepcionais garantias pessoais (ccomprometim
mento
imóveis ou outro
nte o Grupo
o do cumprimento de rresponsabilid
dades). Apessar de algum
mas das garantias
peran
referidas não serem elegíveiss como mitiggantes de risco, de acord
do com direcctivas do Ban
nco de
ugal, reduzem
m efectivame
ente o risco de crédito a que o Grupo
o está sujeitoo.
Portu
Adicio
onalmente, importa ain
nda referir qque, na anáálise de investimentos em instrum
mentos
financeiros, é co
onsiderado como elemennto de mitiggação de rissco a existênncia de eventuais
ntias prestad
das por Instituições ou Addministraçõe
es Centrais so
obre as resppectivas emisssões.
garan
No deecurso da su
ua actividade
e o BiG tomaa medidas de forma a mitigar
m
a expoosição ao rissco de
créditto utilizando
o para isso:
 Hipotecas imobiliárias;
i
 Colateral fiinanceiro: qu
ue pode tom
mar a forma de numerárrio, ou qualqquer outro tipo de
activos finaanceiros sen
ndo que, paara serem acceites como garantia dee risco de crédito
quaisquer activos finan
nceiros têm dde ser considerados eleg
gíveis para ccolateral. Esta lista
de activos elegíveis é re
evista perioddicamente;
 Colateral Físico:
F
bem a ser financciado – no caso
c
do Alug
guer Financeeiro ou Leassing o
automóvel e/ou equipa
amento;
 Garantias prestadas
p
po
or outras ins tituições financeiras, entidades públlicas, corporrativas
ou pessoaiis, desde qu
ue cumpram
m os requisittos de idone
eidade ou liqquidez, confforme
aplicável, estabelecidos
e
s pelo Conseelho de Administração;
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 Derivados: utilizados pa
ara coberturra da exposiçção do Grupo
o a contrapaartes financeiras.
f
próprrios são usad
dos os instru
umentos prevvistos na Seccção 2
No cáálculo dos reequisitos de fundos
do C
Capítulo 4 do Titulo 2 da
d Parte 3 do Regulam
mento, nome
eadamente os depósito
os em
c
imobiliárias. Esttas últimas, pela sua natureza, não são reconhe
ecidas
numeerário e as cauções
como
o técnicas de
d redução do risco dee crédito, mas
m como crritério para a atribuição dos
ponderadores rellevantes para o cálculo ddos requisitos de fundos próprios.
os financeiro
os derivadoss, o Grupo re
ecorre
Relattivamente àss operações envolvendo instrumento
a aco
ordos standa
ard1 como fo
orma de miti gação do rissco de créditto inerente, estabelecen
ndo as
relaçõ
ões contratu
uais com clientes atravvés da assin
natura de co
ontractos quuadro em que as
obriggações ficam claramente definidas.
A mo
onitorização das garantia
as reais connstituídas po
or instrumentos financei ros e depóssitos é
realizzada numa base
b
diária, permitindo um acompanhamento constante daa evolução do
d seu
valor ao longo do
o tempo. Ate
endendo à aactual carteirra de crédito
o do Grupo, este é o principal
tipo de garantias, motivo pelo qual o Grupo tem dedicado, ao
a longo doo tempo, especial
os ao desenvvolvimento dde processoss de avaliação
o, gestão e ccontrolo efica
azes.
atençção e recurso
Relattivamente às
à restantes garantias reais, desiggnadamente as cauçõees imobiliárias, é
realizzada uma análise casuísstica no quee concerne ao seu valo
or e validadde em termos de
garan
ntia de capitaal. O Grupo considera esste procedim
mento adequado face ao reduzido nú
úmero
de caauções destaa natureza e ao grau dee conhecime
ento dos pro
ocessos quee tal dimensão da
carteira permite.
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