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d artiggo 431º do
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E) N.º 5775/2013
3 do Parrlamentto Europ
peu
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Os reequisitos pru
udenciais apllicáveis às innstituições de
d crédito e às empresass de investim
mento
da Un
nião Europeiia contidos no
n Regulameento 575/201
13 (Capital Requirement
R
Regulation ‐ CRR)
e na Diretiva 2013/36/UE (Ca
apital Requireement Directtive – CRD4),, do Parlameento Europeu
u e do
or a 1 de Jaaneiro de 2014.
2
De aco
ordo com o artigo nº 13
1 do
Conseelho, entrarram em vigo
Regulamento, e relativamente à sua situuação conso
olidada, para
a o exercícioo findo em 31 de
mbro de 201
16 o Grupo deve divulgarr ao mercado
o a informação abaixo esspecificada:
dezem

a de transparrência e divu
ulgação de informação
Critérrios técnicoss em matéria
 Objetivos e políticas em
m matéria dee gestão de risco
r
(artigo 435º)
4
 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)
 Ativos livrees de encargo
os (artigo 4443º)
 Recurso às ECAI (artigo
o 444º)
 Posições em
m risco sobre ações não incluídas na carteira de negociação ((artigo 447º))
 Exposição ao risco de taxa de juro sobre posições não incluídass na carteira de
negociação
o (artigo 448º)
 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)

pre que a in
nformação re
equerida pe lo Regulame
ento 575/20
013 se enconntre divulgada no
Semp
Relattório e Contaas de 2016, será
s
feita um
ma referênciaa, a informaçção poderá sser consultad
da em
httpss://www.big..pt/QuemSomos/QuemSSomos#RelattorioContas.
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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
a operaçõess e a prestaçção de
invesstidores privaados, que tem por objetoo a realizaçãão de todas as
quaissquer serviço
os permitidos aos bancoss, sem quaisq
quer limitaçõ
ões de naturreza estatutá
ária.

A ONETIER PARTN
NERS, S.G.P.SS., S.A., integgralmente de
etida pelo Ba
anco, tem poor objeto principal
ociais de ouutras sociedaades com o fim indiretoo de exercíccio de
a gesstão de partticipações so
ativid
dades económicas. Esta entidade
e
é coonsolidada pelo
p método integral.

G Serviços Financeiros, S.A.,
S
integral mente detid
da pelo Bancco, tem por objeto princcipal a
A BiG
presttação de serviços de asssessoria fina nceira, bem como a dettenção ou geestão de imóveis.
Esta eentidade é consolidada pelo
p métodoo integral.

nco BIG Moççambique, de
etido a 99,9%
% pelo Banco
o, tem por objeto princippal a realizaçção de
O Ban
quaissquer operaações e a prestação dde quaisque
er serviços permitidos aos banco
os em
Moçaambique, sem qualquer limitação esstatutária. Esta
E
entidade
e é consoliddada pelo método
integral.

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

35º)
Objetivos e políticass em mattéria de gestão de risco (aartigo 43
Polítticas Gerais e Procedim
mentos
O Conselho de Ad
dministração
o revê perioddicamente as políticas, procediment
p
tos e as alterrações
p
asseggurar a sua comunicação de forma clara ao lon
ngo de
regulatórias subjaacentes, e procura
m ambiente operacional
o
ssólido. A nattureza
toda a organizaçãão, de maneiira a criar a bbase para um
g
para
p
o risco e a existênccia de políticas claras visaam assegura
ar que
da esstrutura de governação
os prrocessos associados aos quatro pas sos fundame
entais no prrocesso de ggestão de risco: a
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identtificação, meensuração, controle
c
e reeporte das exposições de
d risco a pperdas poten
nciais,
estão
o em conform
midade com as melhoress práticas ban
ncárias e reg
gulamentaress.
Na geestão da exposição a risccos, o Grupo pauta‐se pelos seguintess princípios bbásicos:


entos e reg
gulações peelo Conselh
ho de
Revisão regular das políticas, procedime
Administração;



o formal de responsabiliddade pela gestão de risco
o no Grupo;
Definição



Políticas e procedime
entos que peermitam supe
ervisão indep
pendente;



Diversificcação de risco
os apropriadda e revisão formal
f
dos níveis
n
de conccentração;



Sistemas de mensuração e reportte independe
entes;



emas para m
medir e contro
olar o risco;
Sobrepossição de siste



Formação
o para apoiar a identificaação de risco
os nas várias áreas.

Entree as políticass e procedim
mentos essennciais incluem
m‐se: (i) a ge
estão relativvamente ativva das
posiçções do Grup
po, (ii) mark to market ddiário da maioria dos ativos remunerrados, (iii) re
evisão
diáriaa ou intra‐diiária das exp
posições finaanceiras e do produto bancário,
b
(iv)) revisão diá
ária, e
indep
pendente, das
d
exposições de créédito, e controlo diário dos limiites 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 freq
quentementte agressivoss (vii) proxim
midade do Co
onselho de Administraçã
A
ão ao processso de
contrrolo de risco e encorajam
mento na com
municação ráápida de situações de pootencial risco.

g
de rrisco, eleme
ento fundam
mental da cuultura do Grupo,
G
As políticas e práticas de gestão
ação, enconttram‐se desccritas no cap
pítulo denom
minado Gesttão de
transsversal a toda a organiza
o e Controlo Interno do relatório dee gestão do Conselho de
e Administraação do Ban
nco de
Risco
Invesstimento Glo
obal, que faz parte integr ante do Relaatório e Conttas de 2016.

Estru
utura de Go
overno
A responsabilidad
de pela monitorização dee riscos começa pelo Con
nselho de Addministração
o, pelo
d Banco (Alll Risks), e por vários subgrupos quee controlam áreas
Comité de Todoss os Riscos do
c
as várias funçõões individua
ais de
especcíficas de rissco. O Comité de Todoss os Riscos combina
contrrolo e os grupos funciona
ais que supe rvisionam a Gestão de Risco, e a áreaa de Complia
ance e
Audittoria Interna do Banco.
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Presid
dindo a estrutura de governo soci etário encontra‐se o Co
onselho de Administraçção. O
Conseelho de Administração assume um
m papel essencial na supervisão d e riscos e o seu
funcionamento tem
t
sido sem
mpre pauta do pelo recconhecimentto de controolos adequados –
p
desnecessárias, qquer como meio
m de gerar valor para os acionistass num
quer para evitar perdas
olado – são fundamenttais para a robustez fin
nanceira da instituição. É da
ambiente contro
onsabilidade do Conselho
o de Adminisstração estabelecer a oriientação estrratégica do Grupo
G
respo
e os níveis de risco
r
aceitess, aprovar ppolíticas, e ainda mantter uma visãão integrada das
expossições às difeerentes tipologias de riscco.

m termos dde gestão fu
uncional e monitorizaçãão do risco
o está
A esttrutura orgaanizativa em
esqueematizada da seguinte fo
orma:

o de Mercado
o
Risco
Risco
o de Mercad
do representta o possíveel declínio no
n valor de instrumentoos financeiro
os em
resulttado de alterações nas condições
c
dee mercado. Dada
D
a possibilidade de iimpacto dire
eto na
demo
onstração dee resultados e/ou nas resservas de jussto valor, os principais riiscos que o Grupo
G
gere na sua ativid
dade de mercado incluem
m:
 Risco de ativos de rendimento
r
ffixo, resultaante de mud
danças dos preços de ativos
os detidos pa
ara negociaçção ou para venda;
v
financeiro
 Risco de preço
p
de atiivos financeir
iros, resultan
nte de expossições a muddanças nos preços
p
dos ativos e volatilida
ade;
 Risco de taxa de câm
mbio, result ante de exp
posições a mudanças
m
noos preços à vista,
atilidade;
preços futuros, e vola
 Risco de derivados,
d
re
esultante da gestão da exxposição a mudanças
m
dee preços dos ativos
subjacenttes utilizadoss para cobrirr posições e produtos de clientes.

o de Liquidez
Risco
Risco
o de Liquidez decorre da gestão dos aativos e passivos do Grup
po.

ocesso de gestão de liqu idez do Grupo é uma qu
uestão estraatégica e diária do
Na prrática, o pro
Conseelho de Adm
ministração. Este englobaa os detalhes sobre conttrolos dos fluuxos de entrrada e
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saída, as questõees de preçáriio e reputaçãão, o contro
olo sobre cola
aterais, o prrocesso do Comité
de A
Ativos e Passsivos e os aspetos doo plano de recuperação
o que transsmite a nattureza
fundaamental do modelo de negócio: atiivos líquidoss, flexíveis e de qualidadde financiad
dos de
formaa conservado
ora por depó
ósitos estáveeis e capital.

o de Taxa de Juro
Risco
O Rissco de Taxa de Juro resulta da expoosição ao nívvel, declive e configuraçção das curvvas de
taxa d
de juro, volaatilidade nas taxas de juroo, duração e spreads de crédito.

d juro mede
e a probabiliidade de oco
orrência de impactos
i
noos proveitos ou no
O riscco de taxa de
capitaal do Grupo,, causados por movimenntos nos níve
eis absolutoss de taxas dee juro, em sp
preads
entree duas taxas, ou na conffiguração daa curva de taaxas de juro
o, entre outrros fatores. O BiG
contrrola a sua exposição
e
a eventos addversos atraavés da diversificação e de técnicas de
coberrtura de risco.

o de Crédito
Risco
O rissco de crédiito define‐se
e como a pperda em que o Grupo
o incorreria se um muttuário,
contrraparte ou emitente de valores
v
mobbiliários falhaasse no cumprimento daas suas obriggações
contrratuais.

dministração
o é responsáável por apro
ovar as políticas gerais e orientaçõess para
O Conselho de Ad
eriormente delega no Chiief Credit Offficer e
riscoss de crédito. O Conselho de Administtração poste
noutrros membro
os do Comité
é de Risco dde Crédito e no pessoal de suporte à implemen
ntação
diáriaa destas polítticas e respo
onsabilidadess, que inclue
em:
 Análise e controlo do risco de conntraparte;
 Orientaçõ
ões quantitativas e qualittativas para revisão de créditos;
 Orientaçõ
ões e proced
dimentos quaantitativos e qualitativos para questõões de contro
olo da
qualidadee de crédito;
 Controlo do cliente, família e granndes riscos;
 Documen
ntação, gestã
ão e arquivo de documen
ntação;
 Gestão e controlo de procedimenntos e sistem
mas de monitorização de riscos;
 Manutenção de um sistema de avvaliação e de
e aprovação de crédito;
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 Atenção à integridade
e e independdência do pro
ocesso de ap
provação;
 Adesão a orientaçõess regulamenttares;
 Política de preços.

o Operacionaal
Risco
O rissco operacio
onal pode surgir em reesultado de falhas ocorrridas por pprocedimentos ou
sistem
mas inadequ
uados, risco humano
h
ou eeventos exte
ernos.

A ressponsabilidade pela gestão de riscoos operacion
nais recai so
obre os respponsáveis de
e cada
unidaade de negó
ócio. Para monitorizar oos riscos e a aplicação dos
d procedim
mentos no Grupo,
G
existee uma estrrutura autón
noma de ggovernação, constituída pelos seguuintes grupo
os de
superrvisão intern
na, que se re
eúnem separradamente com
c
os seus supervisorees no Conselho de
Admiinistração, e,, também em
m conjunto, nno Comité de Todos os Riscos:
R
 Risco Opeeracional, revê a adequaação dos pro
ocedimentos internos, doo suporte hu
umano
e de sisteemas na con
ndução norm
mal das funçções de neg
gócio e riscoos diários a que o
Grupo see encontra exposto, com
m base em processos de autoavaliaçção, controlo
os dos
erros opeeracionais e em
e relatórioos de auditorias internas e externas.
 Risco Teccnológico, su
upervisiona a adequação
o e segurançça da compleexa infraestrrutura
técnica que suporta todos
t
os aspeetos do proccessamento interno do G
Grupo, inform
mação
es com for necedores terceiros
t
de
e informaçãão e serviço
os de
de gestãão e ligaçõe
execução
o.

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
o objetivo a m
mitigação de
estes.
tipos de risco, exiistindo como

envolvimentoo de sistem
mas de
Nessee sentido, tem sido feitto um esforrço na aquissição e dese
inform
mação mais robustos que possam coolmatar as lacunas apresentadas no ccontrolo inte
erno e
boa ggestão dos riscos.

po está sujeitto, são calcu
uladas
No que concernee ao reporte e medição dos riscos a que o Grup
uzidos difereentes relatórios internos de risco qque são envviados
difereentes métriccas e produ
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diariaamente ao Conselho
C
de Administraçção, bem com
mo áreas de Controlo Intterno, Audittoria e
áreass de Front Off
ffice.

bela seguintee apresenta um resumoo das principias métricas / controloss que a Instittuição
A tab
utilizaa para mensurar / mitiga
ar o risco:

Riscos

Técnicas / Modeloos de

Principais Conttrolos

quantificação
q
o
Merrcado

a as várias
VaR para

eporte de ma
apas diários de P&L;
Re

carteirass; Análises dee

Co
oncentração; Reconciliaçções diárias;

sensibilidade;

Se
egregação de
e funções; Sttop Loss
ad
dvisories; Análise de Senssibilidade;
Te
estes de esfo
orço; Limites de Risco de
Mercado.
M

dito
Créd

d perdas
Cálculo de

estes de esfo
orço da carteeira de créditto;
Te

esperadas; Modeloss de

Re
eporte de ma
apas diários;; Reconciliações

ade
imparida

diárias; Segreg
gação de funnções que
ependência ddo processo;;
gaaranta a inde
Limites internos com as exxposições
máximas
m
por contraparte.
c

Opeeracional

mento de proocessos;
Mapeam

nálise das matrizes de risscos e contro
olos
An

Risk Selff‐Assessmentt (RSA);

daas principais áreas de neggócio; Análisse

Basic Ind
dicator Appro
roach

do
os eventos in
nternos de riisco operacio
onal;

(BIA)

Re
econciliação de contas; RReclamaçõess de
clientes; Relattórios de Audditoria; Repo
ortes
eriódicos de responsáveiis de áreas;
pe
Incidências reg
gistadas na aaplicação de
uporte ao negócio (SysAidd); Relatório
os
su
trimestrais.

Taxaa de Juro

d sensibilid ade
Análise de

Re
eporte de ma
apas diários das exposiçõ
ões
de
e bpv’s da ca
arteira bancáária; Mapas
mensais
m
relativos à análisee do risco de
e
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taaxa de juro da carteira baancária.
Concentração

d exposiçãoo e
Mapas de

Mapas
M
diárioss de exposiçõões a

índices de
d concentraação

co
ontrapartes; Mapas de exxposições a
paaíses e sectores; Índices dde concentra
ação
individual e se
ectorial; Limi tes de expossição
a contrapartess.

Sisteemas de

Risk Selff‐Assessmentt;

Se
egregação de
e acessos e ffunções;

Info
ormação

Auditorias externas

Arrquitectura de
d segurançaa (Firewalls,

periódiccas;

Ap
pplication Firrewalls, Dataabase Firewa
alls,

Monitorrização contíínua

Intrusion Dete
ection System
ms, Content
Management)
M
); Mecanism os de
en
ncriptação e codificação de algoritmo
os;
Ce
ertificados digitais; Infra‐‐estrutura
alternativa de processameento; Gestão
o
diária de riscos e vulnerabbilidades;
ashboards de alertas sobbre
Da
se
erviços/opera
ações críticaas para o
ne
egócio.

uidez
Liqu

Testes de esforço;

eporte de ma
apas de depóósitos; Mapa
as
Re
de
e controlo de
e entradas e saídas de
liq
quidez; Teste
es de esforçoo sobre liquid
dez
im
mediata ou de curto prazoo do Banco, em
ce
enários extre
emos.

Rácios de liquidez;

eportes prud
denciais relattivos aos ráccios
Re
de
e Liquidez.

Testes de esforço aoos

Mapas
M
diárioss onde são feeitos testes de
d

rácios de
e capital

essforço aos rácios de capittal. Os cenárrios
asssumidos nesste exercícioo consideram
m
ha
aircuts para a dívida emittida por paísses
esssencialmentte da periferria.

Estrratégico

9

d P&L diárioos;
Mapas de

Accompanhamento diário dda atividade do

Mapas de
d MIS

Baanco vs objettivos do Connselho de
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(manageement inform
mation

dministração
o, expectativvas dos
Ad

system) mensais, poor

accionistas e an
nálise da conncorrência;

segmentto de negóciio,

An
nálise de cen
nários; Enquaadramento dos
d

produtos e equipas dde

re
esultados do Banco face aaos objetivos

vendas. Planeamentto

esstratégicos estipulados.

anual.
mpliance
Com

Risk Based Approachh

plicação de monitorizaçã
m
ão de alertass de
Ap

Mecanissmos de conttrolo

op
perações susspeitas de brranqueamento

interno

de
e capitais e financiamentto do terrorissmo;
Filtragens de listas de sançções / terrorristas
P
/ PEP’s;
Monitorização
M
o de utilizaçãão indevida de
d
informação prrivilegiada e análise de
perações susspeitas de abbuso de
op
mercado;
m
Meccanismos de controlo do
cu
umprimento dos procedi mentos; Cultura
de
e compliance
e.

putação
Rep

Testes de esforço

Mapa
M
resultan
nte da aplicaação de teste
es de
essforço na carrteira do Bannco tendo co
omo
prressupostos cenários advversos que
co
onduzam a um levantameento
siggnificativo dos depósitoss por parte dos
d
clientes num curto
c
espaçoo de tempo.

Polítticas de cob
bertura e de
e redução d
do risco
O Gru
upo, nas opeerações que realiza diari amente, que
er numa perspetiva de trrading quer numa
persp
petiva de invvestimento, procura
p
conttrolar e mitigar as posiçõ
ões de risco em carteira. Para
o efeeito, existem
m limites inte
ernos que v isam impediir exposições acima dessses valores e são
efetu
uadas, diariaamente, ope
erações de ccobertura para mitigar o risco ine rente a pro
odutos
estruturados, insttrumentos fiinanceiros dee taxa fixa, ações,
a
forex, etc. A ideia subjacente a esta
olo é estar exxposto de um
ma forma co
ontrolada a diferentes
d
tippos de produ
utos e
política de contro
os de mercados. As form
mas de cobe
erturas de risco
r
mais coomuns conssistem
a difeerentes tipo
essen
ncialmente na
n utilização de swaps dee taxa de juro, forwards cambiais e ffuturos (índicces de
açõess e taxa de ju
uro).
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Estratégias e proccessos de mo
onitorização da eficácia sustentada
s
das
d operaçõees de cobertu
ura e
dos fa
atores de red
dução do riscco

G
é mo
onitorizado ddiariamente pelos
O risco de taxa de juro doss ativos e paassivos do Grupo
d Mercado de Capitais e de Risco e validado pe
elo BackOfficce de Mercad
dos. A
departamentos de
d ativos não é superiorr a 8 anos e a Duração Média
M
dos paassivos é infe
erior a
Duraçção Média dos
1 ano
o. Este diferencial é entã
ão sujeito a o plano de cobertura
c
vigente e cali brado numa
a base
diáriaa. São quantificados os respetivos PV
V01’s na curvva de taxa de
e juro nas diiversas moed
das. O
modeelo de coberrtura implem
mentado é o “fair‐value hedge” e os instrumenntos utilizado
os são
Intereest Rate Swa
aps e Futuross sobre Obriggações Públiicas. Os desvvios identific ados pelo modelo
m
são d
diretamente contabilizad
dos na conta de P&L. Adicionalmente
e, o modelo monitoriza níveis
de co
orrelação entre as coberrturas e os reespetivos ativos subjace
entes. Os nívveis de adequação
da ccobertura da
d respetiva
a carteira são decidid
dos pelo Conselho
C
dee Administrração,
tendeencialmente variando en
ntre 60% e 1000%.

ntadas anterriormente sãão adicionalm
mente
Para além das técnicas de miitigação de rrisco apresen
os na gestão diária que visam
v
igualm
mente reduzirr os riscos a que a
considerados outtros controlo
adro seguintte apresentaa de forma re
esumida as pprincipais técnicas
instituição está sujeita. O qua
a diferentess tipologias de
d risco:
de mitigação / redução para as

R
Riscos

do
Mercad

Técnicass de mitigaçãão /
redução
r
 Testes de
d esforço;
 Limites de Risco de
Mercad
do;
 Gestão ativa dos gr egos
da carte
eira de
negocia
ação (delta
hedging
g).
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 Análise
A
de tesstes de esforrço com base
e em
ce
enários histó
óricos e hipootéticos;
 Aprovação
A
de
e limites de V
VaR e de
exposições po
or contrapartte;
s
e para carteirras de
 A análise de sensibilidade
produtos deriivados é feitaa tendo por base
o cálculo dos gregos. Os ggregos visam
quantificar o impacto num
m portfolio de
derivados qua
ando existem
m oscilações
nalguma das variáveis
v
de mercado, prreço
do ativo subja
acente, volattilidade, taxa
as de
ju
uro, tempo até à maturiddade.
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Crédito
o

as não
 Medida
estatístticas, tais com
mo
testes de
d esforço;
 Definiçã
ão de linhas
claras de
d
responssabilidades e
segrega
ação de funçções
no proccesso de
concesssão de créditto;
 Limites de risco de
concentração;
 Limites por contrapparte,
família,, classe de attivos
e carteiira;
 Análise qualitativa e
procedimentos de
controlo;
 Mitigan
ntes de risco de
crédito.

Operaccional

 Liimites de riscco de créditoo: estes limittes
sãão revistos periodicamen
p
nte
(ssemestralme
ente) e separrados em gru
upos
específicos, se
endo os messmos:
‐ Soberanos
‐ Supranacional
‐ Empresa
as
‐ Instituiçõ
ões Financei ras
‐ Seguradoras
‐ ABSs (Assset Backed ssecurities)
‐ ETFs (excchange tradeed funds)
‐ Contrapa
artes com m
maior exposiçção
 Para minorar o risco, o Baanco tem
o
dee crédito
associado às operações
mitigantes,
m
no
omeadamennte:
‐ Hipotecas Im
mobiliárias;
‐ Colateral Fin
nanceiro: qu e pode toma
ar a
forma de de
epósitos à orrdem, prazo e/ou
qualquer ou
utro tipo de aativos financceiros
líquidos;
‐ Colateral Físsico: bem a sser financiado (no
caso de leassing e ALD: o automóvel);
‐ Garantias: prestadas
p
poor outras
instituições financeiras, entidades
públicas, agências de créédito,
corporativass e pessoais;;
u
pa ra atenuar a
‐ Derivados: utilizados
exposição do Banco com
m contrapartes
(
Corrretoras e ou
utros
financeiras (Bancos,
participante
es de mercaddo).

 Política interna paraa
padronização e
automa
atização de
processsos;

 Avaliação
A
da probabilidadde de ocorrência
de falhas na análise
a
préviaa à aprovaçã
ão de
o seu processsamento ou
operações, no
liq
quidação.

 Exercícios de self‐
assessm
ment;

 Catalogação dos
d riscos doos processos;;

 Risk imp
pact study d e
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 Sistema Interno de Notaçã
ção de Risco (Risk
Sccoring);

G
e análise dos evenntos de Risco
o
 Gestão
Operacional,
O
em articulaçção com toda
as as
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novos produtos
p
(incluído no Producct
Approval);
 Relatórrios de auditooria.

áreas do bancco;
G
a níve
el agregado, de eventos de
 Gestão,
Risco Operacional atravéss da aplicação SAS
OpRisk
O
Monittor;
 Reconciliaçõe
es de contas;;
 Exxercícios perriódicos de aauto‐avaliaçã
ão
so
obre cada um
m dos processsos do BiG.

Taxa de Juro

mas de
Sistem
inform
mação

o a instrumeentos
 Recurso
finance
eiros derivad os
resultan
nte das análiises
de bpv’’s, duração e
Asset & Liabilities
Management para
ura do risco dde
cobertu
taxa de
e juro,
nomead
damente futturos
de taxa de juro e sw
waps
de taxa de juro.

 O BiG usa, como medida dde risco de taxa
de juro, os ba
asis point vallue. Este fato
or de
risco represen
nta a exposiçção por cada
a
ponto base (0
0.01%) e perm
mite calcularr o
im
mpacto económico dos m
movimentos da
yiield na carteira de ativoss de taxa de juro.
j

 Realizaçção de
simulaçções de stresss;

 Planeamento de contingêência para risscos
nformáticos;
in

 Auditorrias externass
periódicas aos sisteemas;

 Revisão do Bu
usiness Recovvery Plan;

 Reavaliação de
necessidades de
escalab
bilidade dos
sistema
as que suporrtam
o negóccio.
Liquideez

 Análise
A
dos sistemas e proocessos que
asseguram o bom funcionnamento doss
siistemas inforrmáticos.

 Políticas de liquidezz
conservvadoras;

M
o de ativos liivres de enca
argos;
 Monitorização

 Nível de
e alavancageem
reduzid
do e manutennção
de um rácio
r
de
adequa
ação de capittal
conforttável;

 Controlo diário dos níveiss de liquidez do
pósitos.
Banco, como entradas e ssaídas de dep

 Monito
orização de ráácios
e indica
adores de
liquidezz;
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 No
N âmbito e análise
a
do rissco de taxa de
d
ju
uro da carteira Bancária é ainda
monitorizado
m
o impacto eem fundos
próprios deco
orrente de um
m choque de
e 200
005 do
p.b. nos termos da Instruçção nº 19/20
BdP.

 Gestão
G
diária de colaterall e margens.

M
diárioss onde são feeitos testes de
d
 Mapas
esforço aos rá
ácios de capiital.
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 Limites no âmbito dda
Liquidez;

Estratéégico

Compliiance

d reporte c laras
 Linhas de
e definiidas;

o na gestão ddiária dos
 Envolvimento
membros
m
do Conselho dee Administraçção.

 Análise qualitativa e
quantittativa regularr da
perform
mance da
Instituiçção.

 Análise
A
de eve
entuais alterrações no
ambiente legiislativo e reggulador;

orização conttínua
 Monito
da atividade da
instituiçção;

V
do
o cumprimennto do normativo
 Verificação
in
nterno e código de conduuta;

 Análise ex‐ante de
novos produtos
p
e
serviços;
 Gestão de topo
ente envolvi da
forteme
nas que
estões de
complia
ance;
 Análise e mensuraçção
pactos, por
dos imp
produto
o, associadoss à
implem
mentação de
novos regulamento
r
os e
normattivos nacionaais e
internacionais;
 Modelo
os de gestão de
risco de
e compliancee;

Reputaação
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 Cultura de
transpa
arência e
cumprimento, divu lgada
nvolvida inteerna e
e desen
externa
amente.

 Visão
V
estratég
gica nítida, a qual é coerente
co
om os objetivos traçadoss para cada
negócio do Ba
anco.

 Im
mplementaçã
ão de mecannismos de
co
ombate à fra
aude;
 Im
mplementaçã
ão de mecannismos de reporte
associados às diretrizes noormativas
mpostas a nívvel nacional e internacio
onal;
im
 Análise do riscco de Branquueamento de
e
anciamento do Terrorism
mo. A
Caapitais e Fina
ab
bordagem ao
o combate a o BC e FT baseada
no
o risco (Risk Based Approoach) é uma
fe
erramenta de
e gestão esseencial no
de
esenvolvime
ento de sistem
olos
mas e contro
effetivos e ade
equados nestta matéria. Esta
E
ab
bordagem te
em como preessuposto um
m
co
ombate efetivo do BC e ddo FT,
co
omplementa
armente a um
ma simples
prrocura de co
onformidade normativa,
prrocurando ca
analizar recuursos para a
an
nálise de ope
erações, jurissdições,
co
ontrapartes e clientes em
m função dass
vu
ulnerabilidad
des e riscos i nerentes, se
em
prrejuízo do esstrito cumpriimento das
ob
brigações leg
gais.
r
e anaalisa informa
ação,
 A instituição recolhe
in
nterna e exte
erna, destinaada a
co
ompreenderr e acompanhhar minimam
mente
a percepção do
d mercado ssobre a sua
im
magem.
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O Conselho de Administraçã
A
o considera que os processos de accompanham
mento do cap
pital e
dos rriscos são eficazes e ad
dequados, teendo em co
onsideração a dimensão,, complexidade e
modeelo de negóccio do mesm
mo. As políti cas de gestãão de risco adotadas
a
peelo BiG pauta
am‐se
por u
uma postura conservadorra, refletida nos elevados níveis de capital. O Gruupo considerra que
as medidas de gestão de risco implemeentadas são adequadas face
f
ao perffil e estratéggia 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
c
ddiariamente tendo como
o pressupostto que um evento
e
tomaada de risco do BiG são conduzidas
de grrande dimen
nsão possa efetivamente
e
e ocorrer, devendo o Grupo estar ppreparado para
p
o
mesm
mo.

os riscos é uma
u
tarefa trransversal a todos os colaboradores,, sendo obrigação
A ideentificação do
dos rrespetivos reesponsáveis dos diferenttes departam
mentos faze
er a validaçãão da abranggência
dos riscos identtificados, e classificá‐loos como risscos finance
eiros ou nãão financeirros. A
c
es, e a resp
petiva
monitorização taambém devverá estar a cargo de todos os colaboradore
unicação deeverá ser effetuada aoss responsáveis das dife
erentes 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
qualquer circunstância, mesmo em
m cenários de
d crise, ond
de eventos anormais podem
p
em q
ocorrrer.

onalmente, o Órgão de Administra ção conside
era que o ca
apital internoo é confortá
ável e
Adicio
adequado face ao
a perfil de risco do BiG
G nas condições atuais e tendo em
m consideraçção as
persp
petivas para o futuro pró
óximo.
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O Co
onselho de Administraçã
A
ão do BiG cconsidera que o Grupo
o tem uma gestão financeira
saudáável, como resultado dos seguinte s conceitos básicos que
e orientam a forma co
omo o
negócio é gerido e que se desstinam a garrantir a integgridade, transparência e independência da
ua (going conncern):
instituição numa base contínu
o e manutenção de um
m perfil estrutural
 Diversificaçção de merccados de finnanciamento
marcado por níveis de liquidez mui to elevados a todo o mo
omento;
e mais
 Manutençãão de um nívvel reduzido de alavancaagem e requiisitos de cappital bastante
elevados reelativamente
e aos níveis m
mínimos requeridos;
onstrução de uma base eestável de de
epósitos oriu
undos de clieentes de reta
alho e
 Foco na co
uma oferta abrangente de soluçções de pou
upança, plataformas dee investimento e
assessoria financeira;
es de esforçoo – que utilizam cenário
os altamentee conservado
ores e
 Análise diáária de teste
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
ncia das contas e discipllina no processo de gesttão de riscoo como elem
mentos
 Transparên
chave paraa o controlo efetivo
e
do vaalor do Balan
nço, maximizzando a eficiiência operacional
interna;
p
e iinstrumento
os financeiros que entenndemos, sab
bemos
 Aquisição apenas de produtos
analisar e avaliar o risco inerentee, de formaa a assegura
ar um alto nnível de con
nforto
o seu proce
essamento, ccontabilizaçãão e contro
olo pelos Deepartamento
os de
quanto ao
Operações e Contabilid
dade;

mação sobree os rácios e valores funndamentais que permita
am uma visãão abrangen
nte da
Inform
gestãão do risco daa instituição poderão serr consultado
os no Relatório e Contas dde 2016.

ormação relativa ao sisttema de govverno do Gru
upo, nos terrmos do nº 2 do art. 43
35º do
A info
Regulamento, encontra‐se divvulgada no R
Relatório e Contas de 201
16.
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A info
ormação req
querida na alínea a) do n..º 2 do mesm
mo artigo, é indicada na ttabela abaixo
o.

os exercidos pelos membbros do órgão
o de adminisstração:
Númeero de cargo
Sociedades
S
Grupo BiG

Sociedade
es
fora do
o
Grupo BiiG

Carlo
os Adolfo Co
oelho Figueire
edo Rodrigu es

‐

‐

Nich olas Leo Ra cich

‐

‐

o João Abreu
u Galhardo Bolota
B
Mário

2

‐

Paul o José Caramelo de Figu
ueiredo

2

‐

mes de Pinho
o
Rica rdo Dias Ca rneiro e Gom

1

‐

Conse lho de Admin
nistração

A po
olítica de reecrutamento
o dos mem
mbros do órrgão de administração e os respetivos
conheecimentos, capacidades
c
e competênncias técnicaas bem como a políticaa de diversifiicação
em rrelação à seleção dos mesmos
m
consstam da “Po
olítica intern
na de seleçãão e avaliação da
m
doss órgãos de aadministraçãão e fiscalização e dos tittulares de funções
adequação dos membros
onível no documento Infformação Co
omplementarr ao Relatóriio e Contas, anexo
relevantes”, dispo
6.
ao Reelatório e Contas de 2016

Relattivamente à alínea d) do n.º 2 deste artigo, impo
orta referir que
q a responnsabilidade última
ú
na m
monitorização
o dos riscoss é do Connselho de Administração
o, que deleega alguma dessa
respo
onsabilidade no Comité de Todos oss Riscos. Este
e Comité é um
u órgão m ultidisciplina
ar que
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
C
de A
Administração. Cada um
m dos membrros deste com
mité é
áreass de risco, meembros do Conselho
respo
onsável pela monitorizaçção, quantifiicação, reporte de cada um dos risccos e evento
os que
tenhaam ocorrido. As várias áreas
á
de riscco por sua ve
ez têm conta
acto direto ccom as diferrentes
áreass do Grupo, no
n sentido de acompanhhar de perto a atividade diária.
d

O Co
onselho de Administraçã
A
ão acredita que a boa governação começa coom uma estrrutura
organ
nizacional deliberadame
ente transpaarente e simples, com
m linhas de responsabilidade
claram
mente definidas entre oss vários órgããos, de formaa transversal a todos os ccolaboradores.
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Tendo em conta o perfil de risco do G rupo, as políticas prude
entes de gesstão e as no
ormas
prudeenciais, os vários
v
departamentos prreparam numa base reg
gular reportees de inform
mação
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.

o inerente a este processo tem su
ubjacente a cima de tudo as
Todo o flow de informação
melhores práticass de gestão e transparênncia a nível de processos.

m
s de reportee diários qu
ue são norm
malmente uttilizados, exxistem
Para além dos mecanismos
bém outros grupos de trabalho
t
onnde são disccutidas as principais poolíticas de ge
estão,
tamb
políticas de risco e políticas de investimennto.

ndos próp
prios (arttigo 437ºº)
Fun

Os ffundos próp
prios do Grupo são calculados com base no Regulam
mento 575/2013
(Regu
ulamento) do
d Parlamen
nto Europeuu e do Con
nselho. Entre outros, eeste Regulam
mento
introd
duziu novos requisitos em
e matéria dde fundos prróprios, com vista à melhhoria da resp
petiva
qualid
dade e ao cumpriment
c
o de níveis mínimos. Este
E
quadro regulatório compreend
de um
conju
unto de dissposições trransitórias qque permitem a aplicação faseadda destes novos
requiisitos, sendo
o conferida às autoridadees competen
ntes dos Esta
ados‐Membrros a possibilidade
para manter ou acelerar
a
a im
mplementaçãão de alguns desses requ
uisitos, tendoo sido as decisões
m
divulggadas no Avi so 6/2013 do
o Banco de Portugal.
P
tomaadas nesta matéria
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A recconciliação entre
e
o balan
nço que inteegra as demonstrações financeiras
f
aauditadas a 31 de
dezem
mbro de 20
016, e os elementos coonstituintes dos fundos próprios poode ser analisada
confo
orme se segu
ue:

Balanço
B
con
nsolidado
2016

Balanço para
cálculo dos
os
Fundo
Próprios
regulamen
ntares

Ativo s intangíveis
s

2 567 448

(2 567 448)

o
Ativo

2 567 448

( 2 567 448)

Recu
ursos de clie ntes*

1 04
49 049 853

( 45 698)

Pass
sivo

1 04
49 049 853

( 45 698)

Capi tal
mios de emis
ssão
Prém
Açõe
es próprias

15
56 000 000

00 000
156 00

1 362 281

1 36
62 281

( 2 326)

( 2 326)

Rese
erva de justo
o valor

(8
87 095 288)

(52 902 045)

Outra
as reservas e resultados transitados

16
60 993 978

93 978
160 99

Resu
ultado líquido
o do exercício
o

43
4 712 337

37 47
72 440

Divid
dendos antec
cipados

(9
( 359 844)

(9 359 844)

Capital
sivo e Capita
al
Pass

26
65 611 138

64 484
293 56

1 314 660 991

293 518 786

* depó sito s co m taxa d
de juro acima da taxa
t
de referência
a definida pelo B anco
a
de P o rtugal determinado s d
de aco rdo co m a
ção 28/2011.
Instruç

Os fu
undos própriios são consstituídos peloos fundos prróprios de nível
n
1 (Tier 1 Capital) e pelos
fundo
os próprios de
d nível 2 (T
Tier 2 Capitall). Os princip
pais elementtos positivoss constituinte
es dos
fundo
os próprios de nível 1 são
s o capitaal realizado, os prémioss de emissãoo, as reservas, os
resulttados do exxercício ded
duzidos de ddividendos e os ganhos não realizzados com ativos
avaliaados ao justto valor elegíveis. Os pprincipais ele
ementos que concorrem
m para os fundos
próprrios de níveel 1 como elementos neegativos, as ações próprias, os ativvos intangíve
eis, as
perdaas não realizzadas com attivos avaliad os ao justo valor
v
elegíve
eis e os depóósitos com ta
axa de
juro aacima da taxxa de referên
ncia definida pelo Banco de Portugal determinad os de acordo
o com
a Insttrução 28/20
011. Em 2016
6 o Grupo nãão detém fun
ndos próprio
os de nível 2..
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Capittal
Em 331 de dezem
mbro de 2016
6, o capital ddo Banco en
ncontra‐se re
epresentadoo por 156 00
00 000
açõess, com valor nominal de 1 euro cada,, integralmen
nte subscrito
o e realizadoo.

Prém
mios de emisssão
Em 331 de dezem
mbro de 2016, os prém
mios de emiissão no mo
ontante de 1 362 281 euros
refereem‐se aos prémios pago
os pelos acionnistas nos au
umentos de capital
c
realizzados.

Reserrva legal
De accordo com o disposto no art. 97º do Regime Geraal das Instituições de Créédito e Sociedades
Finan
nceiras, apro
ovado pelo Decreto‐Lei n.º 298/91
1, de 31 de
e dezembroo e alterado
o pelo
Decreeto‐Lei n.º 201/2002,
2
de
e 25 de seteembro, as So
ociedades do
o Grupo devvem destinar uma
fração não inferio
or a 10% dos lucros líquuidos apurados em cada exercício à fformação de
e uma
reserrva legal, atéé um limite iggual ao valo r do capital social ou ao somatório ddas reservas livres
consttituídas e dos resultados transitados,, se superior.

dendos antecipados
Divid
O Conselho de Administração
o procedeu a um pagam
mento de divvidendos parrcial e anteciipado,
6 euros porr ação, em novembro de 2016, te
endo por baase os resultados
no vaalor de 0,06
certifficados do peeríodo de 1 de
d janeiro a 330 de setembro de 2016, no montannte de 9 359 844.

Reserrva de justo valor
v
As reservas de jussto valor rep
presentam ass mais e men
nos valias potenciais relaativas à carte
eira de
d imparidad
de reconhecidda em resulttados.
ativos financeiross disponíveis para venda deduzidos da

20

Banco d
de Investimento Global, S.A. 2016

O mo
ontante dos fundos
f
próprios para o eexercício find
do em 31 de dezembro dde 2016 enco
ontra‐
se deetalhado com
mo se segue:
M
Montante à data
de relato

FFundos próprios principa
ais de nível 11: instrumen
ntos e reserv
vas
In
nstrumentos de fundos próprios e pprémios de emissão
e
con
nexos
R
Resultados reetidos
O
Outro rendim
mento integral acumuladdo e outras reservas
FFundos próprios principa
ais de nível 1 antes dos ajustamento
a
os
regulamentaares

55
157 359 95
26 535 012
75 476 27
74
259 371 24
41

FFundos próprios principa
ais de nível 11: ajustamen
ntos regulam
mentares
A
Ativos intanggíveis
A
Ajustamento
os regulamentares relaccionados com
m ganhos e perdas
p
n
não realizado
os nos temo
os dos artigo s 467º e 468º
M
Montante a d
deduzir aos fundos
f
própprios principais de nível 1 no
q
que respeitaa aos filtros e deduções aadicionais re
equeridos
aanteriormente ao RRFP
D
Deduções ao
os FPA1 elegíveis que exxcedam os FP
PA1 da instittuição
TTotal dos ajustamentos regulamenta
r
ares aos fundos próprios
p
principais dee nível 1

(1 540 469)
42
34 193 24

( 45 697)
(1 026 979)

31 580 09
97

FFundos próprios principa
ais de nível 1

290 951 338
8

FFundos próprios de nívell 1

290 951 338
8

FFundos próprios totais

290 951 338
8

A
Ativos pondeerados pelo risco

921 343 930
0

R
Rácios de fun
ndos próprio
os
FFundos próprios principa
ais de nível 1 (em percentagem do
m
montante daas posições em
e risco)
FFundos próprios de nível 1 (em perccentagem do
o montante das
d
p
posições em risco)
FFundos próprios totais (e
em percentaagem do mo
ontante das
p
posições em risco)
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Req
quisitos de
d Fundo
os Próprio
os (artigo
o 438º)

O Grrupo apresen
nta atualme
ente uma sittuação adeq
quada em te
ermos de nííveis de cap
pital e
liquid
dez, não estaando previsto
os processoss de reestrutturação ou desinvestimeentos em linh
has de
negócio, filiais ou ativos. Aju
ustamentos ou atualizaçções às linhas de negóccio centrais terão
d uma gestã
ão normal e sem afetar substancialm
s
mente as polííticas seguidas em
lugar no âmbito de
os de liquideez e solvabilidade.
termo

G não prevêê mudanças significativa s na sua esttratégia de utilização
u
dee capitais ne
em na
O BiG
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.

ores, o Gruppo prevê manter no futuro próximo as políticas atuais
Em linha com os anos anterio
o baseado em
m elevados nníveis de cap
pital e
de reeduzida alavaancagem e o seu modeloo de negócio
liquid
dez.

r
Tendo em contaa o perfil estratégico, b em como o perfil de risco do Gruupo, o BiG realiza
A
ão de Adequação de Ca
apital Internno (ICAAP). Neste
anualmente o Prrocesso de Autoavaliaçã
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
riiscos, utilizaando modelos internos e modeloss regulamen
ntares
conso
oante a tipo
ologia do risco em quesstão. Para oss Riscos de Crédito, Opeeracional e CVA ‐
Ajustte do Valor de Crédito, foram utillizados os modelos
m
regu
ulamentaress, Método Padrão
P
(Créd
dito e CVA) e Método do Indicad or Básico (Operacional). Foram uttilizados mo
odelos
intern
nos no cálcu
ulo de requisitos de capittal para os riscos de Mercado, Taxa dde juro da ca
arteira
bancáária, Concentração, Cred
dit spread e SSoberano.

ocesso de quantificação
o e agregaçãão dos riscoss é o mais conservador,
c
, em linha com
c
o
O pro
atual perfil da instituição, po
orque considdera a proprriedade da independênccia (sem efeito de
s
dos reequisitos de capital para a cobertuura dos diferrentes
diversificação) e resulta na soma
riscoss calculados através dos métodos inddicados anteriormente.
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Tendo por base a visão esttratégica e as políticas de Investim
mento futurras e o Plan
no de
nciamento e Capital do Grupo são ffeitas projeçções das prin
ncipais rubriicas do Bala
anço a
Finan
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 feitas projeções apenas paraa os riscos de
e Pilar I (Me
ercado, Crédiito, Operacio
onal e
CVA),, no exercício
o do ICAAP é feito tamb ém um exercício prospetivo consideerando também os
riscoss de Pilar II (Concentraçã
ão, Taxa de juro da cartteira bancáriia, Credit sprread e Soberano).
Nestee último exeercício tem‐se por base aas análises / projeções já realizadas para os níveis de
capitaal e rácios dee solvabilidade do PFC e os requisitos de capital calculados
c
em
m sede de Pilar II.
Na prrojeção dos requisitos
r
de
e capital de PPilar II, utilizáámos a seguinte metodoologia:
i.

Tomando como base 2016, espeecificamente
e os requisitos de cap ital efetivam
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 projeções do
o Grupo no PFC;
P

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
arteira de aativos financeiros
requisitos que decorrre do cresciimento estimado da ca
da e conseqquentemente
e, dos potenciais requissitos de risco de
disponíveiss para vend
crédito.

Os m
montantes dee requisitos de
d capital em
m sede de IC
CAAP correspondem dessta forma à nossa
melhor estimativa, de acordo
o com a inforrmação disponível e com
m as projeçõees 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 efetua tesstes de esforrço às difereentes carteirras, analisando‐os conju ntamente co
om as
a essencial para a gestão de riscoss. Na utilizaação de testtes de
medidas de VaR, ferramenta
po procura estimar as perdas po
otenciais asssociadas a um determ
minado
esforrço, o Grup
instru
umento ou carteira, em
m diferentes cenários. O Grupo realiza (i) testees de esforçço aos
rácios de solvabilidade numa
a base diáriaa (ii) testes de
d esforço de
d liquidez e correlação numa
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base mínima sem
mestral onde são utilizaddos cenários extremos ba
aseados em pressuposto
os não
históricos e iii) testes de esforço históricoos numa base
e diária.

nte o ano de 2016 foi realizado
r
diaariamente um
m teste de esforço
e
que tem por ob
bjetivo
Duran
medir o impacto
o teórico no
o modelo dde negócio do
d Grupo e a sua resi liência a evventos
e apenas em
m títulos daa carteira de
d crédito ((obrigações), que
extreemos. Este teste incide
repreesenta a maior parte doss ativos do bbalanço. O re
esultado deste exercício visa determinar o
valor da perda em
m situações adversas dee mercado. São
S admitido
os vários presssupostos pa
ara os
difereentes inputss, alguns doss quais recaeem sobre ch
hoques nas yields
y
de meercado e choques
nos A
Asset Swap Spread.
S

Mon
ntante das posições
p
po
onderadas p
pelo risco
O Grrupo, para o cálculo do
os requisitos de fundos próprios pa
ara risco de crédito, ap
plica o
Méto
odo Padrão previsto no
o artigo 1007.º do Reggulamento 575/2013.
5
N
Neste métod
do as
expossições são classificadas de
d acordo coom a contrap
parte por classes de riscoo, sendo obje
eto de
correeção de valor por impariidade e tenddo em contaa as garantia
as e as cauçõões que lhe estão
assocciadas, por fiim as posições em risco são objeto de
d ponderação de acordoo com a resp
petiva
classee.

Em 331 de dezem
mbro de 20
016 o montaante das po
osições ponderadas pello risco pod
de ser
analissado abaixo::
8% do
os montantes
s das posiçõe
es ponderada
as pelo risco

Adm
ministrações centrais ou bancos centtrais
Goveernos region
nais ou autoridades locaais
Entid
dades do secctor público
Insti tuições
Empresas
Carteeira de retal ho
Garaantidas por h
hipotecas sobre bens im
móveis
Situaação de incu
umprimento
Açõees
Outrros elementos
Posiçções de titularização

28 797 775

Totall

63 771 899
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24 241 379
65 201
1 126 135
1 951 906
5 551 053
415 221
207 704
14 072
33 120
1 368 333
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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 de posiçã
ão e cambia l, conforme estabelecido
o no Regulam
mento 575/2013.

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

R
Requisitos de
e
fu
undos próprio
os

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

5 624 533

449 963
3

37 712 711

3 017 017
7

4 353 809

348 305
5

Totall

48 904 690

1 213 637

97,09
91
3 912 376
6

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.

ndicador Bássico, o requissito de fundos próprios relativamen
nte ao
No âmbito do Método do In
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
 Receitas de ações e outros títulos dee rendimentto variável/fixo
r
 Comissões recebidas
p
 Comissões pagas
 Resultado proveniente
p
de
d operaçõees financeirass
 Outros provveitos de exp
ploração

25

Banco d
de Investimento Global, S.A. 2016

Para o exercício findo em 31 de dezem
mbro de 2016, os requisitos de funddos próprioss para
coberrtura do risco operaciona
al são detalhhados conforrme se segue
e:
Indicador relevante

Méto
odo do Indiccador Básico

Requisitos
s de
fundos próp
prios

2015
5

2014

2013

18 904 195

07 073
77 40

10
0 066 221

5 318 874

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
transsações quer ao
a nível de portfolios.
p

uadas necesssitam de approvação de
e pelo
Ao níível das transações: Todas as transsações efetu
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.

ma a minimizzar concentrrações
Ao níível dos porttfolios: Todas as exposiçções são geridas de form
excesssivas de riscco relativame
ente às diferrentes contraapartes.

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

o política, procura‐se
p
quantificar
q
o potencial das perdas 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 ativoss.
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
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Nas ttécnicas de redução do Risco de Crrédito de Co
ontraparte o Grupo tem
m como políítica a
celeb
bração de aco
ordos ISDA Master
M
Agreeement e respetivos Cred
dit Support A nnex e contrractos
de peenhor, que preveem a acceitação de ccolaterais líqu
uidos, design
nadamente nnumerário.

O Grrupo quantiffica o risco de créditoo de contraparte nas operações
o
c om instrum
mentos
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 fator prudencial em
e função do
d tipo de coontracto e do
d seu
venciimento resid
dual.

Po
osição em
risco original

Instru
umentos deri vados
Insstituições
Em
mpresas
Reetalho

Técnicas de
d
redução do
o
risco de créd
dito

Valor da
ção em
posiç
risco ajustado
a

Montante da
posição
po
onderada pelo
risco

7 188 913

-

7 188 913

2 648 283

1 633 206

216 194

1 417 012

1 417 012

2 854 278

2 850 888
8

3 390

2 543

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

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
a clientes
O Grupo avalia regularmente
r
e se existe eevidência ob
bjetiva de im
mparidade naa 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
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quando exista evvidência obje
etiva que inddique que um
m ou mais evventos que oocorreram após o
seu rreconhecimeento inicial, tenham um
m impacto no valor recu
uperável doss fluxos de caixa
futuros desse créédito, ou cartteira de crédditos.

G
avalia se uma expoosição ou gru
upo de exposições têm eevidência objjetiva
Menssalmente o Grupo
de im
mparidade, co
omo resultad
do de um ouu mais eventtos que ocorram desde o início do crrédito
(even
ntos de perd
da), e se estes tiveram iimpacto noss fluxos de caixa
c
futuross estimados. Para
esta avaliação e na identifica
ação dos crééditos com imparidade em base inddividual, o Grupo
G
considera os segu
uintes fatore
es como evid ência objetivva de imparidade:
o global ao cliente
c
e a exxistência de créditos
c
em situação
s
de iincumprimento;
 a exposição
 a viabilidad
de económicco‐financeiraa do negócio
o ou atividad
de profissionnal do clientte e a
sua capacidade de gerar meios suuficientes paara fazer facce aos serviiços da dívid
da no
futuro;
 potenciais alterações de montannte e prazo
os de recup
peração esttimado devido a
dificuldadees financeirass do cliente.

erda de impaaridade num
ma base indivvidual, o monntante da pe
erda a
Caso seja identificada uma pe
nhecer correesponde à differença entrre o valor co
ontabilístico do
d crédito e o valor atua
al dos
recon
fluxos de caixa futuros
f
estim
mados (conssiderando o período de recuperaçãoo) descontad
dos à
c
com uma taxa d e juro variável, a
taxa de juro efettiva original do contratoo. Para um crédito
de desconto
o a utilizar pa
ara a determ inação da re
espetiva perd
da por imparridade é a taxa de
taxa d
juro eefetiva atual, determinad
da com basee nas regras de
d cada conttrato.

or presente dos fluxos dde caixa futuros estimados de um ccrédito gara
antido
O cállculo do valo
reflette os fluxos de
d caixa que
e possam ressultar da reccuperação e venda do coolateral, deduzido
dos ccustos ineren
ntes com a su
ua recuperaçção e venda.

O Gru
upo utiliza o procedimen
nto de write‐‐off, quando
o o crédito é consideradoo definitivam
mente
incob
brável (e.g. decisão
d
de tribunal) ou o Grupo deccida procede
er a um perrdão de dívid
da ou
cederr o seu direitto sobre os créditos
c
a terrceiros.

28

Banco d
de Investimento Global, S.A. 2016

Impaaridade de outros
o
ativo
os financeirros
O Gru
upo avalia reegularmente se existe evvidência obje
etiva de que um ativo finaanceiro, ou grupo
g
de aativos financceiros, apre
esenta sinaiss de imparridade. Para
a os ativos financeiross que
apressentam sinais de imparridade, é deeterminado o respetivo valor recupperável, send
do as
perdaas por imparridade regista
adas por conntrapartida de
d resultadoss.

Um aativo financeeiro, ou grup
po de ativos financeiros, encontra‐se
e em impariddade sempre
e que
existaa evidência objetiva
o
de imparidade rresultante de um ou mais eventos qque ocorram após
o seu
u reconhecim
mento inicial, tais comoo (i) para as ações e outtros instrum
mentos de ca
apital,
uma desvalorizaçção continua
ada ou de vaalor significaativo no seu valor de meercado abaixxo do
o de aquisiçção, e (ii) para títulos dde dívida, quando
q
esse
e evento tennha um impacto
custo
negattivo no valorr estimado dos
d fluxos dee caixa futuro
os do ativo financeiro, ouu grupo de ativos
a
financeiros, que possa
p
ser esttimado com razoabilidad
de.

ndo existe evvidência de imparidade nnos ativos fin
nanceiros dissponíveis parra venda, a perda
p
Quan
poten
ncial acumullada em rese
ervas, corresspondente à diferença entre o custoo de aquisiçã
ão e o
justo valor atual é transferida para resulltados. Se num período subsequentte o montante da
ui, a perda dde imparidad
de anteriormente reconhhecida é reve
ertida
perdaa por imparidade diminu
por ccontrapartidaa de resultad
dos do exerccício até à re
eposição do custo
c
de aquuisição, exceto no
que sse refere a açções ou outrros instrumeentos de capiital, em que este critérioo não se aplicca e o
aumeento de justo
o valor é reco
onhecido em
m Reservas.
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Para o exercício findo em 31
1 de dezembbro de 2016
6 o total dass posições e m risco origginais,
após compensaçãão contabilística é desagrregado pelass classes de risco
r
conform
me se segue:
Posiçã
ão em
risco original,
após
compen
nsação
contabilística

Posição em
risco origin
nal
((média ao lo
ongo
do período
o)

Administraçõe
es centrais ou bancos ccentrais
Govvernos regiionais ou au
utoridades locais
Enttidades do ssector público
Instituições
Em
mpresas
Carrteira de rettalho
Garrantidas por hipotecass sobre benss imóveis
Situ
uação de in
ncumprimen
nto
Açõ
ões
Outros eleme ntos
Possições de ti tularização

1 063 453
4
508

1 016 925 049
0

34 825
8
341

31 677 593
5

Tottal

Cla
asses de Rissco

30

14 076
0
681

3 519 170

113 576
5
877

0
122 535 090

69 051
0
800

110 906 439
4

62 331
3
975

51 977 200
2

7 445
4
367

7 525 597
5

149
1
648

118 276
2

414
4
003

21 262 297
2

18 474
4
237

21 717 289
2

406 092
0
245

422 084 427
4

1 789 891
8
682

1 810 248 427
4
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Para o exercício findo
f
em 31 de dezembrro de 2016 a distribuição
o geográfica das posiçõe
es em
risco é desagregaada pelas classses de riscoo conforme se segue:
Classees de Risco

Portugal

Espanha

Irlanda

Itália

Admin
nistrações centrais ou bancos centrais
c
Goverrnos regionais o
ou autoridades locais
Entidaades do sector p
público
Institu
uições
Empreesas
Carteiira de retalho
Garan tidas por hipot ecas sobre bens imóveis
Outro s elementos
ões de titularizaação
Posiçõ

27.7%
0.2%
0.8%
0.3%
3.0%
3.5%
0.4%
1.0%
6.9%

10.0%
1.7%

0.6%

15.3%

% do ttotal da posição
o em risco origin
nal

43.8%

12.5%

15.3%

Outros

19.8%

1.9%

5.8%
0.9%

0.2%

19.8%

8.6%

partição por sectores de
e atividade ppara o exerccício findo em
e 31 de deezembro de 2016
A rep
ntra‐se apresentada conforme se seggue:
encon
Classe
es de Risco

Sector
Público

Admin
nistrações centrrais ou bancos centrais
c
Goverrnos regionais o
ou autoridades locais
l
Entida
ades do sector público
p
Institu
uições
Empre
esas
Carteiira de retalho
Garantidas por hipote
ecas sobre benss imóveis
os elementos
Outro
ões de titulariza
ação
Posiçõ

59.6%
1.9%
0.8%

% do ttotal da posição
o em risco origin
nal

62.3%

31

Atividades
Financeiras

6.3%
0.6%

Indústria

Particulares

1.6%
3.4%
0.4%

Outros

1.6%
0.1%
1.0%

22.7%
29.6%

1.6%

3.8%

2.7%
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Para o exercício findo em 31
1 de dezem bro de 2016
6 o prazo de
e vencimentto residual (V
VR) é
desaggregado pelaas diversas classes de ativvos conform
me se segue:
Classees de Risco

VR <= 1 ano

Admi nistrações cen
ntrais ou sobre
e bancos centrrais
Gove rnos regionaiss ou autoridades locais
Entid ades do secto r público
Instit uições
Empresas
Carte ira de retalho
Garan
ntidas por hipo
otecas sobre bens
b
imóveis
Outro
os elementos
Posições de titulariização
em % do total da po
osição em risco original

1 an
no < VR
<= 5 anos

4.1%

6.1%
0.9%
3.3%

5 aanos < VR
<== 10 anos

0.6%
1.1%

13.5%
0.6%

1.6%
0.1%

1.4%

V R > 10 anos
41.4%
0.2%
0.8%
0.2%

0.4%
1.0%
15.4%

3.5%

1.9%

20.7%

17.4%

63.7%

Para o exercício findo em 31
1 de dezem bro de 2016
6 as posiçõe
es objeto de imparidade
e e as
o vencidas po
odem ser an alisadas conforme segue
e:
posiçções em risco
Posições
P
em
risco em
situação
s
de
inccumprimento
Decomposição pelo
os principais Sectores
S
Econó
ómicos:
Ativvidades financceiras
Indú
ústria
Partticulares
Outtros
Decomposição pela
as principais Zonas
Z
Geográfficas:
Porttugal
Espa
anha
Irlan
nda
Itáliia
Outtros

Posiçõess em
risco obje to de
imparidaade

14 746

2 654

1 059

731

119 310

50 409

229 916

90
09 833

462 335

345 468

90
09 833

508 742

12
520
53
18 978

Posiçõe
es em risco em sittuação de incumprrimento e objeto d
de imparidade: posições em risco orriginais

32

Ajustamentos
para
p
risco
esspecífico

7 387
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O mo
ovimento nos ajustame
entos para risco especíífico, para o exercício findo em 31
3 de
dezem
mbro de 201
16, pode ser analisado coonforme se segue:
s
Saldo innicial

Dottações

Utilizações

Anulaçções

31.12.2
2016

01.01.20016
Ajustamentos para rrisco específico

1 920 615

Saldo fiinal

220
2 276

1 370 164

2544 598

516 129

Ativvos livres de
d encarggos (artigo
o 443º)
Em 31 de dezemb
bro de 2016, a oneração dos ativos pode
p
ser anallisada conforrme se segue
e:

Instru
umentos de ca pital próprio
Título s de dívida
Outro s ativos

Quanntia
escritu rada
dos attivos
onera dos

Jus
sto valor
dos
s ativos
one
erados

Quantia
es
scriturada dos
ativos não
onerados

Justo valor dos
ativos nã
ão
onerados

7 600
351 387
500
0 000

351 387 600
-

3 182 956
1 144 873 021
259 086 772

3 182 956
9
1 156 771 724
7
-

351 887
7 600

1 407 142 749

A esta data o montante dos passivos
p
assoociados a ativvos onerados era de 2744 236 949 eurros.

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 objeeto de correçção de valorr por imparid
dade e tendo em conta as garantiass e as
cauçõ
ões que lhe estão associadas, por fim
m as posiçõe
es em risco são
s objeto dde ponderaçã
ão de
acord
do com a resspetiva classe
e.

otações exteernas (rating
gs) utilizadass pelo Grupo para a cla
assificação ddos seus ativvos, e
As no
conseequentemen
nte para obte
enção dos reespetivos ponderadores de risco, segguem as diretrizes
traçadas no artiggo 138.º do
o Regulamennto 575/201
13. Estas nottações exterrnas provêm
m das
dy’s Investorrs Service e Fitch
agênccias de notaação Standard & Poor’ss Ratings Serrvices, Mood
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Ratin
ngs. Quando
o estiver dissponível maiis do que um
u rating, será
s
consideerado o seggundo
melhor para efeittos de cálculo do ponderrador de riscco. Não existtindo qualquuer rating externo
uível, é utilizado o pon
nderador dee risco indiccado pelo Regulamento
R
o, em funçã
ão da
atribu
respeetiva classe de
d 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
ponderador de risco
r
aplicável. Caso nãoo exista será usada um
ma avaliação de crédito geral
sobree o emitentee, conforme estipulado
e
noo artigo 139.º do Regulamento.

f
em 31 de dezembr o de 2016, o valor das posições em rrisco, e os va
alores
Para o exercício findo
posições em risco após re
edução do rissco de créditto pode ser analisado
a
connforme segu
ue:
das p

Ponderadoress de risco
0%
1. Posição em risco original p
por classe de risco
u sobre bancos centtrais
Administtrações centrais ou
Governoss regionais ou auto
oridades locais
Entidades do sector público
o
ões
Instituiçõ
Empresass
Carteira de
d retalho
Garantidaas por hipotecas so
obre bens imóveis
Situação de incumprimento
o
Ações
Outros ellementos
Posições de titularização
ução do risco de crédito
2. Posição em risco após redu
por classe de risco
Administtrações centrais ou
u sobre bancos centtrais
Governoss regionais ou auto
oridades locais
Entidades do sector público
o
ões
Instituiçõ
Empresass
Carteira de
d retalho
Garantidaas por hipotecas so
obre bens imóveis
Situação de incumprimento
o
Ações
Outros ellementos
Posições de titularização

34

20%

35%

778 462 305
30 750 282

50%
%

TOTAL
75%

31 350 239

100%

1550%

250%

229 995 051

1 7667 714

21 878 198
8

350%

1 063
0 453 507

4 075 059

34 825 341
4 035 000

108 950 694

14 076 681

14 076 681

591 183

113 576 877

66 722 753
49 527 330

2 3229 047

69 051 800

12 804 646

62 331 975

7 445 367

7 445 367
312 403

1 370 071
8 189 444

778 462 305
30 750 282

552 628

365 031

414 003

414 003

17 404 911

18 774 983

229 049 346

138 870 989

31 350 239

229 995 051

29 982 466

1 7667 714

21 878 198
8

1 063
0 453 507

4 075 059

34 825 341
4 035 000

108 950 694

14 076 681

14 076 681

591 183

113 576 877

66 722 753
49 527 330

2 3229 047

69 051 800

12 804 646

62 331 975

7 445 367

7 445 367
97 137

1 370 071
8 189 444

406
4 092 245

229 049 346

552 511

149 648

414 003

414 003

17 104 166

18 474 237

138 870 989

29 982 466

406
4 092 245
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Posições em
m risco so
obre açõe
es não in
ncluídas na carteiira de
4
neggociação (artigo 447º)
upo efetua in
nvestimento
os em ações de acordo co
om a estraté
égia de invesstimento em cada
O Gru
mom
mento.

As açções da cartteira bancárria são regisstadas ao ju
usto valor se
endo as resppetivas varia
ações
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 jussto valor doss ativos cotaados é calcu
ulado com ba
ase no seu ppreço de co
ompra
cotad
do em mercaado regulado
o. Na ausênccia de cotação, o Grupo estima
e
o justto valor utilizzando
um m
modelo de valorização
v
entam
que tem poor base um conjunto de providers que aprese
cotaçções que o Grupo conssidera repreesentativos do justo valor. Quandoo não é possível
menssurar com fiaabilidade o justo valor sãão registados ao custo de aquisição líquido de perdas
por im
mparidade.

mação adicio
onal sobre as
a ações da ccarteira banccária, poderá
á ser consulttada no Rela
atório
Inform
e Con
ntas de 2016
6.

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.
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O Gru
upo usa, enttre outras medidas de ri sco de taxa de juro, os bpv’s
b
(basis ppoint value). Este
fator de risco reepresenta a exposição por cada po
onto base (0,01%) e peermite calcu
ular o
eira de ativos de taxa de juro.
impacto económiico dos moviimentos da yyield na carte

Este é o método mais convencional, poiss permite esstimar os ganhos e as peerdas teóricas de
e diferentes variações
v
daa curva de taxa de
uma carteira por maturidade residual tenndo por base
juro.

or total dos aativos e passivos da carteira bancárria, suscetíve
eis ao
Esta análise conssidera o valo
do incluídas as posiçõees da carteirra de
risco de taxa dee juro, por maturidade s, não send
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 refixa ção da taxa dos ativos e passivos. Um
ma vez apurada a
expossição da Carrteira Bancárria por bandda temporal, calcula‐se a exposição líquida para cada
uma das maturid
dades consideradas (dife rença entre ativos 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.

da esta análise torna‐see então posssível realizar testes de eesforço apliccando
Uma vez realizad
ocamentos paralelos
p
na curva de renndimentos, ou aplicando
o choques ccom inclinaçã
ão ao
deslo
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.

o de taxa de
e juro não cconsidera o acionamento de cláusullas de reembolso
A anáálise ao risco
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.
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Os attivos que produzem ma
aior impactoo na análise
e do Risco de
d Taxa de Juro da Carteira
Bancáária são as obrigações
o
de
e taxa fixa, q ue representam mais de
e 68% dos atiivos em carteira.

De acordo com a metodologia descrita na instruçãão nº 19/2005 do Bancco de Portuggal, o
dos próprios decorrente de um choque de 200 p.b. na curva de taxa de juro é
impacto nos fund
P
connforme pode ser
de 177.1%, valor dentro dos limites deffinidos pelo Banco de Portugal,
analissado abaixo::

Impacto

31‐12‐2
2016
1

Valo
or
Effeito na Situação Líquida
a de um
cho
oque de 200
0 p.b. na taxa
a de juro
% da Situaçã
ão Líquida
1
2

+
‐

2
1

‐17.1%
‐

2

17.1%

+
‐

(50 04
47 984)
50 04
47 984

“+” = Choque na taxa de
d juro, no sentid
do ascendente
“‐” = C
Choque na taxa de
d juro, no sentido descendente

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
p
pelo risco de um investim
mento
para cálculo dos requisitos de capital. O montante ponderado
ação objeto de notação
o, calcula‐se através da multiplicaçã
ão do
numaa operação de titulariza
valor da posição
o pelo coeficciente de p onderação, sendo este estabeleciddo em funçã
ão da
classiificação de risco atribuíd
da pelas agênncias de notação externa
a elegíveis, nnos termos artigo
a
138.ºº do Regulam
mento 575/20
013.

As no
otações exteernas (rating
gs) utilizadaas pelo Grup
po para a classificação
c
dos seus ativos,
provêêm das agêências de no
otação Stan dard & Poo
or’s Ratings Services, M
Moody’s Inveestors
Servicce e Fitch Ra
atings.

m
secundário, com
m o objetivvo de
O Grrupo adquiriiu posições de titularizzação em mercado
obten
nção de rend
dimentos pe
eriódicos/maargem financceira, estas posições
p
têm
m o maior gra
au de
senio
oridade, os ativos
a
subjaccentes são eessencialmente créditos à habitaçãoo que têm como
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garan
ntia a primeeira hipoteca
a sobre imóóveis residen
nciais. Os re
elatórios divuulgados (Invvestor
reporrts) para cada uma das emissões, os relatórios daas ECAI para cada título e para o mercado
em ggeral, assim como a infformação geeral divulgad
da sobre as contrapartees envolvida
as na
titulaarização (Serrvicer, Swap
p Counterparrty entre ou
utos) são accompanhadoos, com basse na
inform
mação daí obtida
o
efetua
am‐se análisees aos título
os em carteirra, sob difereentes cenáriios. O
Grupo não participou na emisssão de operrações de titularização.

Políítica de remuner
r
ação (arttigo 450ºº)

A info
ormação req
querida nos termos
t
destee artigo enco
ontra‐se disp
ponível no RRelatório e Contas
de 20016 e na Informação Complementarr ao Relatóriio e Contas, disponível nno site do Banco.
Adicio
onalmente importa refe
erir que duraante o ano de
d 2016 fora
am realizadass 2 reuniõess pela
Comissão de Rem
munerações do
d Banco.

os entre remu
unerações fixxas e variáveeis:
Rácio
A Asssembleia Geral Anual do
o Banco de IInvestimento
o Global, S.A
A. realizada eem 4 de ma
aio de
2017, 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
o valor da co
omponente da remunerração fixa de
esses mesmoos colaborad
dores.
Para os restantes trabalhadores, a coomponente variável nã
ão pode exxceder 100%
% da
ponente fixa da remunerração total paara cada indivíduo.
comp

As informações sobre
s
os crittérios de dessempenho nos
n quais se baseiam os direitos a ações,
a
o descritas nas Política
as de
opções ou as componentess variáveis da remuneração, estão
unerações, bem
b
como os principais parâmetros e fundamen
ntos dos sisteemas de pré
émios
Remu
anuais e de outro
os benefícios não pecuniáários.

Os daados quantittativos agreggados sobre as remunerações da dirreção de toppo e membros do
pesso
oal cujas açõ
ões tenham um
u impacto significativo
o no perfil de
e risco do Grrupo, enconttram‐
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se dissponíveis no
o anexo V da
a informaçãoo complementar ao Relatório e Conttas, disponívvel no
site d
do Banco. Em
m relação ao número de bbeneficiárioss a divisão é a seguinte:

Resp
ponsáveis p
pe la assunçã
ão de riscoss
Resp
ponsáveis p
por funçõe s de control o
Dire ção de topo
o

5
3
9

s
a um
m milhão dee Euros, enco
ontra‐
O número de indivíduos com remuneraçãão igual ou superior
ntar ao Relatório e Conttas, disponívvel no
se dissponível no Anexo II da informaçãoo complemen
site d
do Banco.

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,
mento
imóveis ou outrros ativos) e em casos excecionaiss garantias pessoais (ccomprometim
nte o Grupo
o do cumprimento de rresponsabilid
dades). Apessar de algum
mas das garantias
peran
referidas não seerem elegíve
eis como m
mitigantes de
e risco, de acordo com
m o Regulam
mento
575/22013, reduzeem efetivamente o risco de crédito a que o Grupo está sujeitoo.

das que o Grrupo toma de
d forma a mitigar
m
a expoosição ao rissco de
Abaixxo detalham‐se as medid
créditto:
 Hipotecas imobiliárias;
i
 Colateral fiinanceiro: qu
ue pode tom
mar a forma de numerárrio, ou qualqquer outro tipo de
ativos financeiros send
do que, parra serem acceites como garantia dee risco de crédito
derados eleg
gíveis para coolateral. Esta lista
quaisquer ativos financceiros têm dde ser consid
de ativos elegíveis é revvista periodiicamente;
 Colateral Físico:
F
bem a ser financciado – no caso
c
do Alug
guer Financeeiro ou Leassing o
automóvel e/ou equipa
amento;
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 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;

f
próprrios são usad
dos os instru
umentos prevvistos na Seccção 2
No cáálculo dos reequisitos de fundos
do C
Capítulo 4 do Título 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.

onalmente, importa ain
nda referir qque, na anáálise de investimentos em instrum
mentos
Adicio
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 resppetivas emisssões.
garan
Relattivamente àss operações envolvendo instrumento
os financeiro
os derivadoss, o Grupo re
ecorre
a aco
ordos standa
ard1 como fo
orma de miti gação do rissco de créditto inerente, estabelecen
ndo as
relaçõ
ões contratuais com clientes atravvés da assin
natura de contratos quuadro em que as
obriggações ficam claramente definidas.

onitorização das garantia
as reais connstituídas po
or instrumentos financei ros e depóssitos é
A mo
realizzada numa base
b
diária, permitindo um acompanhamento constante daa evolução do
d seu
valor ao longo do
o tempo. Atendendo à aatual carteira de crédito
o do Grupo, este é o principal
a longo doo tempo, especial
tipo de garantias, motivo pelo qual o Grupo tem dedicado, ao
os ao desenvvolvimento dde processoss de avaliação
o, gestão e ccontrolo efica
azes.
atençção e recurso

à restantes garantias reais, desiggnadamente as cauçõees imobiliárias, é
Relattivamente às
realizzada uma an
nálise casuísttica periódicaa no que con
ncerne ao se
eu valor e vaalidade em te
ermos
de gaarantia de capital.
c
O Grupo considdera este prrocedimento adequado face ao red
duzido
númeero de cauçções desta natureza e ao grau de conhecimento dos pprocessos qu
ue tal
dimensão da cartteira permite
e.

1

ISDA
A – CSA’s e con
ntratos quadrro de operaçõões financeirass
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