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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 
O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) e Nota Informativa foram 
elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e 
respectivas normas complementares e regulamentares. 
 
Nos termos do artigo 17º do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente Nota 
Informativa são da inteira responsabilidade do BPN - Banco Português de Negócios, S.A. 
(“Emitente”), o qual autorizou o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na qualidade de Agente 
Pagador do Programa, a proceder à sua divulgação. 
 
O Caixa – Banco de Investimento, S.A. não preparou, analisou ou confirmou a informação 
prestada pelo Emitente. 
 
Em conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso 
ou garantia por parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., quanto à suficiência, veracidade, 
objectividade e actualidade do conteúdo da informação nela prestada pelo Entidade Emitente, 
nem envolve, por parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., qualquer avaliação ou juízo de 
valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à qualidade dos valores 
mobiliários que constituem o Programa, ou ainda quanto à oportunidade e validade do 
investimento nos mesmos, o que depende exclusivamente do critério dos Investidores. 
 
A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 
actualizada e reformulada exclusivamente pelo Emitente, não assumindo assim o  
Caixa – Banco de Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas 
condições previstos na lei. 
 
As Emissões serão admitidas à negociação em mercado regulamentado da Euronext Lisbon - 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 
 
A Garantia de Subscrição é prestada pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., até à totalidade do 
Programa. 
 
O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões realizadas ao 
abrigo do Programa é objecto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro 
definido pela Lei n.º 62-A/2008, de 11 de Novembro. 
 
Para efeitos da alínea j), do n.º 1, do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, informa-se que 
poderão estar em curso processos judiciais e/ou administrativos relativamente a elementos que 
integraram órgãos de gestão e/ou de administração da Entidade Emitente e que esta foi 
objecto de nacionalização pela Lei n.º 62-A/2008, de 11 de Novembro. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

EMITENTE 

BPN - Banco Português de Negócios, S.A. (“Emitente”). 

 
 
ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”) e Banco Efisa, S.A. (“Efisa”) 

 
 
AGENTE 

CaixaBI. 

 
 
GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”). 

A CGD subscreverá todas as Emissões do Programa. 

 
 
GARANTIA 

O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões do Programa é 

objecto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro definido pela  

Lei n.º 62-A/2008, de 11 de Novembro. 

 
 
MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

Até € 1.000.000.000 (mil milhões de Euro). 

 
 
PRAZO DO PROGRAMA 

De 3 de Novembro de 2009 até 3 de Novembro de 2019, inclusivé. 

Quer o Emitente quer a CGD têm o direito de, em cada data de aniversário do Programa, 

extinguir o Programa (mediante notificação de denúncia do Contrato), desde que comuniquem 

a sua intenção ao Agente com um pré-aviso mínimo de 30 (trinta) dias relativamente à data 

indicada para a extinção. 
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REPRESENTAÇÃO 

Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário de  

€ 50.000 (cinquenta mil Euro). 

 
 
MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição directa da CGD, e por montantes nominais não inferiores a € 25.000.000 (vinte 

e cinco milhões de Euro), sempre em múltiplos de € 5.000.000 (cinco milhões de Euro). 

A realização de cada Emissão deverá ser comunicada pela Emitente, através da Notificação, 

ao CaixaBI e à CGD no máximo até às 15 horas de Lisboa do terceiro Dia Útil anterior à data 

pretendida para a subscrição, sendo a colocação efectuada no segundo Dia Útil anterior à 

mesma. 

 
 
DIA ÚTIL 

Dia em que os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário, se 

encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa e em que o sistema de pagamentos 

TARGET2 esteja em funcionamento. 

 
 
MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pelo Emitente antes de cada Emissão, observando sempre e em cada momento o 

montante mínimo e o múltiplo definido, assim como o montante nominal das Emissões ainda 

não reembolsadas. 

 
 
PRAZOS DE EMISSÃO 

O Papel Comercial poderá ser emitido por prazos entre os 3 (três) e 12 (doze) meses, de 

acordo com a opção do Emitente antes de cada Emissão e observando sempre o último dia de 

vigência do Programa. 

 
 
TAXA DE JURO 

Em cada Emissão, será definida pela CGD a respectiva Taxa de Juro, a qual não poderá 

exceder a Taxa de Juro Máxima.  

A taxa de juro aplicável a cada Emissão mantém-se inalterada durante o respectivo Prazo de 

Emissão. 
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TAXA DE JURO MÁXIMA 

A taxa correspondente à Euribor para o Prazo de Emissão respectivo, cotada para o segundo 

Dia Útil anterior à Data de Subscrição, adicionada de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por 

cento). 

Nas Emissões com um Prazo de Emissão não idêntico aos prazos para os quais a Euribor seja 

oficialmente divulgada, será aplicada a maior das taxas Euribor para o prazo, para o qual esta 

seja oficialmente divulgada, imediatamente inferior e imediatamente superior ao Prazo de 

Emissão, em vigor no segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, adicionada de 0,35% 

(zero vírgula trinta e cinco por cento). 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS 

Os valores mobiliários serão emitidos ao par, isto é, ao seu valor nominal.  

Os juros serão pagos pelo Emitente na Data de Reembolso de cada Emissão e serão 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE / 360         em que: 

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor Nominal; 

TJ = Taxa de Juro; 

PE = Prazo de Emissão (em dias).  

 
 
REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na Data de Subscrição. 

 
 
REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na Data de Reembolso de cada Emissão. 

 
 
VENCIMENTO ANTECIPADO 

O Emitente obriga-se a reembolsar de imediato todas as Emissões por si efectuadas e ainda 

não reembolsadas, com os juros calculados até à data em que se efectue aquele reembolso, 

caso se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

a) O Emitente não pagar, na data-valor prevista, qualquer uma das Emissões e/ou qualquer 

outro montante devido por força do Programa e/ou do Contrato, desde que esse 
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incumprimento não seja sanado no prazo de 7 dias a contar da data do vencimento da 

obrigação de pagamento; 

b) A Garantia deixar, por qualquer motivo, de constituir um compromisso válido e nos seus 

precisos termos relativamente a alguma das Emissões já realizadas e subscritas;  

c) O Emitente ficar sujeito a um procedimento de insolvência, liquidação, administração 

judicial, processo especial de recuperação de empresas ou se for qualquer um destes 

meios requerido por terceiros, ou se der azo à cessação, suspensão ou interrupção das 

suas actividades comerciais; 

d) Se ocorrer a resolução do Contrato; 

e) Se ocorrer a extinção antecipada do Programa. 

 
 
ADMISSÃO À COTAÇÃO 

As Emissões serão admitidas à negociação em mercado regulamentado da Euronext Lisboa – 

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

 
 
REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 

título definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de 

actividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 

11,08% e 45,88%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto 

devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, exceptuando-se os 

casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 
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Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de taxas 

progressivas em função da matéria colectável.  

Assim, o quantitativo da matéria colectável até € 12.500 encontra-se sujeito a tributação à taxa 

de 12,5%1, sendo que ao excedente deverá ser aplicada uma taxa de 25% (às quais acrescerá 

uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de IRC). Sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 2.000.000, 

incide ainda uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual.  

O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, a qual assume a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 20%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um 

outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de legislação interna, 

que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. No caso de 

não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento seja afecto, a 

tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 

título definitivo, à taxa de 21,5%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

                                                      
1 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em consequência de 
operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a partir de 1 de Janeiro de 
2009, uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a € 12.500, ou nos casos em que o 
capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão de elementos patrimoniais, incluindo activos 
incorpóreos afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou profissional, por uma pessoa singular, e a actividade exercida 
por aquela seja substancialmente idêntica à que era exercida a título individual.  
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Residentes:  

As mais e as menos-valias de títulos de dívida concorrem para o apuramento do saldo global 

das mais e menos-valias. No caso de ser apurado um saldo global positivo, o mesmo é 

tributado à taxa de 20%, podendo os rendimentos em causa ser englobados por opção dos 

respectivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará entre 11,08% e 45,88%, nos 

moldes supra referidos. 

Fica, no entanto, isento de tributação o saldo positivo entre as mais e menos-valias obtido por 

residentes em Portugal, que não ultrapasse o valor anual de € 500. 

Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a pessoas singulares não 

residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam residentes em 

país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de 

lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março. 

Caso o referido artigo 27.º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação.  

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas nos 

moldes supra referidos. 

Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a entidades não residentes 

e sem estabelecimento estável em território português que sejam detidas, directa ou 

indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes, e a entidades não residentes e sem 

estabelecimento estável em território português que sejam domiciliadas em país, território ou 

região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela 

Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 

31/2004, de 10 de Março. 

Caso o referido artigo 27.º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. No caso de 

não residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja imputável, a 

tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes.  
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Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

O saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultante da alienação de títulos de dívida 

encontra-se excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos 

ou fechados de subscrição particular, caso em que as mais e as menos-valias de títulos de 

dívida concorrem para o apuramento do saldo global das mais e menos-valias.  

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 

concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação às 

taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais acrescerá uma taxa 

de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, 

bem como uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual, aplicável à parte do lucro 

tributável sujeito e não isento de IRC que exceda € 2.000.000).  

Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao 

preço de mercado dos títulos de papel comercial, o qual não pode ser inferior ao que resultar 

da aplicação das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do 

Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%.   

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de 
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transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses 

anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão; 

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à 

transmissão até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a 

metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados 

na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da 

Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e 

arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos 

estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de 

IRC, ainda que dele isentos. 

 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial é regulado pela Lei Portuguesa.  
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O EMITENTE  
 

3.1. Elementos de Identificação 
 

Denominação social:    BPN - Banco Português de Negócios, S.A. (“BPN”) 

Sede social:     Avenida de França, n.º 680 a 708 , 4250-213 Porto 

Matrícula e Pessoa Colectiva:  Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o 
     número 503159093 

CAE:      65121-R2 

Objecto Social:    Exercício de actividades consentidas por lei aos Bancos. 
 

 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 
 

Constituição 

Constituído a 25 de Março de 1993 por tempo ilimitado. 

Capital Social  

O Capital Social é composto por 76.000.000 de acções de € 5 cada, totalizando  

€ 380.000.000 (trezentos e oitenta milhões de Euros). 

Estrutura Accionista  

O capital social é 100% detido pelo Estado português através da Direcção Geral do Tesouro e 

Finanças. 

 

 

3.3. Legislação Especial 

Lei 62-A/2008 que nacionalizou todas as acções representativas do capital social do Banco 

Português de Negócios, S. A. 
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3.4. Órgãos Sociais 
 
Mesa da Assembleia Geral  
 
Presidente 
Miguel Galvão Teles 
 
Secretário  
Paulo Taveira de Sousa 
 
Conselho de Administração   
 
Presidente  
Francisco Manuel Marques Bandeira 
 
Vice-Presidente  
Norberto Emílio Sequeira da Rosa 
 
Administradores  
Pedro Manuel de Oliveira Cardoso 
Rui Manuel Correia Pedras 
José Lourenço Soares 
Mário Manuel Garcia Faria Gaspar 
Jorge António Beja Pessoa 
 
Fiscal Único   
 
Efectivo  
Oliveira Rego & Associados, SROC 
 
Suplente  
Pedro Miguel Marques Antunes Bastos (ROC) 
  

  

3.5. Principais Instalações 

Sede: Avenida António Augusto de Aguiar n.º 132, 1050-020 Lisboa. 

 

 

3.6. Responsáveis por esta Publicação e Contacto do Emitente 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é do Conselho de Administração do BPN, 

que declara que os elementos nela inscritos estão em conformidade com as disposições legais 

aplicáveis e confirma a exactidão das informações. 

Os Estatutos, os Relatórios e Contas do Emitente e cópia da Garantia poderão ser consultados 

na sua sede. 
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Contacto do Emitente: 

Contacto:  José António Pereira da Silva / Luís Miguel Pinto Pereira 

Morada:  Avenida António Augusto de Aguiar n.º 132, 1050-020 Lisboa 

Telefone:  +351 21 094 86 64 

Fax:   +351 21 359 85 79 

E-mail:  jose.pereirasilva@banco.bpn.pt / joao.brito@banco.bpn.pt    

mailto:jose.pereirasilva@banco.bpn.pt
mailto:joao.brito@banco.bpn.pt
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3.7. Informação Financeira do Emitente 
 
3.7.1. Contas Consolidadas 

3.7.1.1. Balanços 

 

milhares €

31.12.09 31.12.08

Valor líquido Valor líquido Valor líquido

(Proforma) (Proforma)

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 156.620 187.547 517.630 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 201.996 209.689 221.052 

Activos financeiros detidos para negociação 78.727 72.053 137.361 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 38.185 26.516 13.210 

Activos financeiros disponíveis para venda 313.624 263.653 490.407 

Aplicações em instituições de crédito 233.761 461.032 221.231 

Crédito a clientes 5.189.743 5.278.384 4.718.478 

Investimentos detidos até à maturidade 17.518 - - 

Activos com acordo de recompra - - - 

Derivados de cobertura 2.132 6.857 115 

Activos não correntes detidos para venda 78.266 - - 

Propriedades de investimento 537.505 545.874 60.829 

Outros activos tangíveis 151.628 405.925 377.731 

Activos intangíveis 10.512 23.739 11.111 

Investimentos em associadas 59.409 67.853 66.856 

Activos por impostos correntes 1.655 6.878 5.249 

Activos por impostos diferidos - - - 

Provisões técnicas de resseguros cedido 7.869 7.569 7.913 

Outros activos 431.414 624.464 524.086 

Total de Activo 7.510.564 8.188.033 7.373.259 

Passivo

Recursos de instituições de crédito e bancos centrais 1.760.476 2.220.273 907.096 

Recursos de clientes e outros empréstimos 3.206.668 5.128.262 4.800.255 

Responsabilidades representadas por títulos 3.520.330 1.008.563 807.286 

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 62.402 55.801 24.669 

Derivados de cobertura com avaliação negativa 1.000 360 1.295 

Provisões e imparidade 297.546 548.306 681.492 

Provisões técnicas de contratos de seguros 206.400 250.856 344.678 

Passivos por impostos correntes 917 2.828 4.982 

Passivos por impostos diferidos 184 3.607 4.252 

Outros passivos subordinados 245.443 246.675 150.465 

Outros passivos 222.616 346.687 841.037 

Total de Passivo 9.523.982 9.812.218 8.567.507 ,

Capital Próprio

Capital 380.000 380.000 300.000 

Prémios de emissão 6.790 6.790 6.790 

Outros instrumentos de capital - - - 

Acções próprias - - - 

Reservas de reavaliação 3.690 358 539 

Outras reservas e resultados transitados (2.218.117) (1.633.849) (1.280.526) 

Resultado líquido (216.584) (575.238) (295.792) 

Dividendos antecipados - - - 

Interesses minoritários 30.803 197.754 74.741 

Total de Capital Próprio (2.013.418) (1.624.185) (1.194.248) 

Total de Passivo e de Capital Próprio 7.510.564 8.188.033 7.373.259 

31.12.07
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3.7.1.2. Demonstrações de Resultados 

 
 

Milhares €

31.12.09 31.12.08 31.12.07

Valor líquido Valor líquido Valor líquido

(Proforma) (Proforma)

Juros e rendimentos similares 351.883 542.696 456.665

Juros e encargos similares (261.870) (433.831) (275.735)

Margem financeira 90.013 108.865 180.930 

Rendimentos de instrumentos de capital 1.012 2.071 4.319

Rendimentos de serviços e comissões 54.682 61.391 68.644

Encargos com serviços e comissões (23.617) (20.957) (25.440)

Resultados em operações financeiras 18.552 (105.868) (4.052)

Prémios líquidos de resseguro 15.954 51.641 80.809

Custos com sinistros líquidos de resseguro (15.084) (55.744) (92.689)

Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro - - - 

Outros resultados de exploração 13.055 49.291 88.826

Produto da actividade 154.567 90.690 301.348 

Custos com pessoal 105.205 132.278 102.178

Gastos gerais administrativos 90.259 115.357 123.039

Amortizações do exercício 26.004 28.162 17.357

Custos operacionais 221.468 275.798 242.574 

Provisões liquidas de reposições e anulações (17.294) (139.431) (134.578)

Imparidade do crédito líquido de reversões e recuperações (79.667) (130.549) (171.148)

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões

 e recuperações (13.845) (90.191) (19.153)

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações (19.580) (23.580) (10.588)

Resultado operacional (197.287) (568.859) (276.693) 

Resultados de associadas e  empreendimentos conjuntos (MEP) (21.572) (1.975) (109)

Resultado antes de impostos (218.859) (570.834) (276.802) 

Impostos

Correntes (4.612) (9.680) (16.201)

Diferidos 3.246 645 237

Resultado após impostos (220.225) (579.869) (292.766) 

Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas (6.558) - -

Interesses minoritários 3.641 4.631 (3.026)

Resultado consolidado do exercício (216.584) (575.238) (295.792) 
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3.7.1.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 
 
 
 
 

milhares €

2009.12 2008.12 2007.12

(Proforma) (Proforma)

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais:

Juros e comissões recebidas 500.078 530.716 510.521

Rendimentos adquiridos nos activos disponíveis para venda 4.507 (2) 25.463

Pagamento de juros e comissões (302.641) (394.678) (286.582)

Pagamentos ao pessoal e fornecedores (282.387) (270.061) (160.533)

Resultados cambiais e outros resultados operacionais 131.883 98.230 38.178

Recuperação de créditos incobráveis - - 266

Prémios e custos com sinistros, liquidos de resseguro - - 4.247

Resultados operacionais antes das alterações nos activos e passivos operacionais 51.440 (35.795) 131.559

(Aumentos) Diminuições dos activos operacionais

Activos financeiros detidos para negociação e outros activos ao justo valor 371.918 195.679 10.453

Aplicações em instituições de crédito (97.957) (168.697) (148.255)

Créditos a clientes (161.890) (1.012.269) (858.853)

Activos ao justo valor por resultados (36.608) 205.847 (15.410)

Derivados de Cobertura (144) 80 1.304

Activos não correntes detidos para venda (18.746) (14.461) (25.186)

Outros activos (195.116) (168.003) (95.439)

Fluxo dos activos operacionais (138.543) (961.824) (1.131.386)

Aumentos (diminuições) de passivos operacionais:

Recursos de bancos centrais 52.404 99.254 181.062

Recursos de instituições de crédito (416.090) 1.066.747 61.230

Recursos de clientes e outros empréstimos (1.927.902) 295.470 682.385

Passivos financeiros detidos para negociação (6.866) 1.809 1.418

Outros passivos (280.630) 294.499 (181.115)

Fluxo dos passivos operacionais (2.579.084) 1.757.780 744.980

Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento (2.666.187) 760.161 (254.847)

Impostos pagos (12.137) (27.358) (25.336)

Caixa líquida das actividades operacionais (2.678.324) 732.802 (280.183)

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento:

Dividendos recebidos 282 237 2.918

Aquisição de activos disponíveis para venda (191.567) (1.128.137) (320.772)

Alienação de activos disponíveis para venda 6.645 5.318 405.376

Aquisições de activos tangíveis e intangíveis (10.556) (76.224) (69.924)

Vendas de activos tangíveis e intangíveis 12.843 21.079 4.109

Aquisições/ alienações  de propriedades de investimento (1.140) (970) (97)

Investimentos em empresas filiais e associadas - (57.435) 7.048

Caixa líquida das actividades de investimento (183.493) (1.236.133) 28.658

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento:

Aumento de capital - 80.000 - 

Dividendos pagos - (37.000) (32.000)

Emissão de dívida titulada e subordinada 2.850.119 94.318 (8.123)

Remuneração paga relativa às obrigações de caixa e outros (11.366) - (5.282)

Remuneração paga relativa a passivos subordinados (14.619) (13.261) (8.739)

Juros e custos similares - - - 

Caixa líquida das actividades de financiamento 2.824.134 124.056 (54.145)

Aumento (Diminuição) líquida de caixa e seus equivalentes (37.683) (379.274) (305.670)

Caixa e equivalentes no inicio do exercício 397.236 738.682 603.558

Alterações no perímetro de consolidação (937) 37.828 440.794

Caixa e equivalentes no fim do exercício 358.616 397.236 738.682
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3.7.2. Contas Individuais 
 

3.7.2.1. Balanços 

 

milhares €

31.12.09 31.12.08

Valor líquido Valor líquido Valor líquido

(Proforma) (Proforma)

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 155.382 183.645 512.955 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 166.834 165.035 162.248 

Activos financeiros detidos para negociação 25.423 22.985 29.320 

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 

Activos financeiros disponíveis para venda 839.061 689.322 222.439 

Aplicações em instituições de crédito 917.433 917.227 936.608 

Crédito a clientes 4.573.853 4.402.737 3.725.099 

Investimentos detidos até à maturidade - - - 

Activos com acordo de recompra - - - 

Derivados de cobertura - - 77 

Activos não correntes detidos para venda 49.834 - - 

Propriedades de investimento - - - 

Outros activos tangíveis 37.792 34.039 26.062 

Activos intangíveis 2.198 4.408 4.168 

Investimentos em associadas 16.587 51 18.187 

Activos por impostos correntes - 2.324 2.763 

Activos por impostos diferidos - - - 

Outros activos 68.443 131.973 221.019 

Total de Activo 6.852.840 6.553.746 5.860.945 

Passivo

Recursos de bancos centrais 70.179 20.003 - 

Passivos financeiros detidos para negociação 65.206 55.788 22.294 

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 

Recursos de outras instituições de crédito 1.648.361 2.250.077 1.136.919 

Recursos de clientes e outros empréstimos 2.963.890 4.469.204 4.081.943 

Responsabilidades representadas por títulos 3.028.336 22.441 22.243 

Passivos financeiros associados a activos transferidos 407.429 580.345 570.753 

Derivados de cobertura - 3 - 

Passivos não correntes detidos para venda - - - 

Provisões 412.238 594.802 708.984 

Passivos por impostos correntes 280 4 4 

Passivos por impostos diferidos - 2.719 2.719 

Instrumentos representativos de capital - - - 

Outros passivos subordinados 245.443 246.675 150.465 

Outros passivos 68.928 170.629 254.419 

Total de Passivo 8.910.290 8.412.690 6.950.743 

Capital Próprio

Capital 380.000 380.000 300.000 

Prémios de emissão 6.790 6.790 6.790 

Outros instrumentos de capital - - - 

Acções próprias - - - 

Reservas de reavaliação 11.955 358 538 

Outras reservas e resultados transitados (2.246.092) (1.685.624) (1.176.673) 

Resultado líquido (220.103) (560.468) (220.453) 

Dividendos antecipados - - - 

Total de Capital Próprio (2.067.450) (1.858.944) (1.089.798) 

Total de Passivo e de Capital Próprio 6.842.840 6.553.746 5.860.945 

31.12.07
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3.7.2.2. Demonstrações de Resultados 

 

 

Milhares €

31.12.09 31.12.08 31.12.07

Valor líquido Valor líquido Valor líquido
(Proforma) (Proforma)

Juros e rendimentos similares 294.613 448.731 380.720 

Juros e encargos similares (233.532) (353.569) (245.720) 

Margem financeira 61.081 95.162 135.000 

Rendimentos de instrumentos de capital 503 1.407 29.666 

Rendimentos de serviços e comissões 40.197 45.721 44.394 

Encargos com serviços e comissões (21.185) (16.451) (16.845) 

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através

 de resultados (6.949) (34.785) 177 

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 4.482 1.187 (2.924) 

Resultados de reavaliação cambial 4.433 306 1.550 

Resultados de alienação de outros activos (1.127) 79 3.361 

Outros resultados de exploração (1.665) 2.993 6.350 

Produto da actividade 79.770 95.619 200.729 

Custos com pessoal 76.202 90.704 68.516 

Gastos gerais administrativos 64.272 65.448 82.443 

Amortizações do exercício 7.933 6.028 4.206 

Custos operacionais 148.407 162.180 155.165 

Provisões liquidas de reposições e anulações 12.391 (210.872) (109.224) 

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber

de outros devedores (liq. reposições e anulações) (101.498) (130.387) (132.260) 

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões

 e recuperações (39.780) (84.528) (14.409) 

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações (22.123) (62.947) (2.820) 

Resultado antes de impostos (219.647) (555.295) (213.149) 

Impostos

Correntes (2.997) (5.173) (7.304) 

Diferidos 2.541 - - 

Resultado após impostos (220.103) (560.468) (220.453) 
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3.7.2.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 

milhares €

2009.12 2008.12 2007.12

(Proforma) (Proforma)

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais:

Juros e comissões recebidas 355.537 481.177 399.669

Rendimentos adquiridos nos activos disponíveis para venda 4.482 - 25.463

Pagamento de juros e comissões (266.655) (331.625) (249.371)

Pagamentos ao pessoal e fornecedores (140.474) (142.954) (113.023)

Resultados cambiais e outros resultados operacionais (683) 4.956 21.130

Recuperação de créditos incobráveis 25 - 154

Prémios e custos com sinistros, liquidos de resseguro - - - 

Resultados operacionais antes das alterações nos activos e passivos operacionais (47.768) 11.554 84.022

(Aumentos) Diminuições dos activos operacionais

Activos financeiros detidos para negociação 16.345 436 42.036

Aplicações em instituições de crédito (6.459) 21.771 (100.671)

Créditos a clientes (456.365) (1.126.296) (695.836)

Activos ao justo valor por resultados (6.960) (547) (2.747)

Derivados de Cobertura 6 80 473

Activos não correntes detidos para venda (710) - - 

Outros activos 14.367 (305.579) (51.099)

Fluxo dos activos operacionais (439.776) (1.410.135) (807.844)

Aumentos (diminuições) de passivos operacionais:

Recursos de bancos centrais 50.176 20.003 - 

Recursos de instituições de crédito (601.015) 1.125.917 125.697

Recursos de clientes e outros empréstimos (1.479.456) 365.947 604.580

Passivos financeiros detidos para negociação (9.419) 2.949 (307)

Outros passivos (275.282) 215.387 (189.276)

Fluxo dos passivos operacionais (2.314.996) 1.730.203 540.694

Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento (2.802.540) 331.622 (183.128)

Impostos pagos (398) (4.732) (15.795)

Caixa líquida das actividades operacionais (2.802.938) 326.890 (198.923)

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento:

Dividendos recebidos - (12.500) 28.851

Aquisição de activos disponíveis para venda (177.796) (674.814) (260.149)

Alienação de activos disponíveis para venda - - 389.353

Aquisições de activos tangíveis e intangíveis (704) (35.338) (17.448)

Vendas de activos tangíveis e intangíveis (69) - 3.938

Aquisições/ alienações  de propriedades de investimento - - - 

Investimentos em empresas filiais e associadas (35.000) (55.000) 6.472

Caixa líquida das actividades de investimento (213.569) (777.652) 151.017

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento:

Aumento de capital - 80.000 - 

Dividendos pagos - (37.000) (32.000)

Emissão de dívida titulada e subordinada 3.016.028 94.500 (14.758)

Remuneração paga relativa às obrigações de caixa e outros (11.366) - (5.282)

Remuneração paga relativa a passivos subordinados (14.619) - - 

Recursos de instituições de crédito - (13.261) (8.739)

Juros e custos similares - - - 

Caixa líquida das actividades de financiamento 2.990.043 124.239 (60.779)

Aumento (Diminuição) líquida de caixa e seus equivalentes (26.464) (326.523) (132.896)

Caixa e equivalentes no inicio do exercício 348.680 675.203 808.099

Caixa e equivalentes no fim do exercício 322.216 348.680 675.203


