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 Prossecução da estratégia de recapitalização:   

 

Cumprimento das 

responsabilidades do 

Plano de Recapitalização 

 

 Aumento de capital de 138,5 milhões de euros por 

oferta pública de subscrição ocorrida em Maio 

deste ano tendo a procura total excedido em 

141% o montante da oferta. Com esta 

operação encerrou-se o processo de aumento de 

capital previsto no Plano de Recapitalização.  

 
 O reembolso da última tranche relativa aos 

instrumentos de dívida subordinada de conversão 

contingente subscritos pelos Estado (CoCos), no 

montante de 125 milhões de euros, será proposto 

até ao final do ano. Entretanto, já ocorreu a 

recompra de cerca de 70% destes 

instrumentos: 150 milhões de euros em Agosto de 

2013 e 125 milhões de euros em Abril de 2014.  

  

 Processo transformacional com visibilidade já em 2014: 

 

Antecipação das medidas 

de reestruturação por 

forma a maximizar a 

criação de valor através de 

uma maior racionalização 

da estrutura e maior 

eficiência operacional  

No âmbito do processo de transformação em curso e 

que visa o ajustamento do seu modelo de negócio, o 

Banif decidiu antecipar a implementação de medidas 

com vista a acelerar a redução de custos 

significativos a partir de 2015. Nesse sentido, foi 

anunciado: 

 

 
1. A aceleração do programa de encerramento 

de agências bancárias em Portugal: 60 até 

final de 2014, das quais já foram encerradas 

40 agências no 1º Semestre de 2014.  

  

 

2. A implementação de um programa de redução 

do quadro de colaboradores que abrange até 

300 pessoas no Banif, SA (actividade 

doméstica) em resultado da agilização dos 

 RESULTADOS CONSOLIDADOS: Janeiro a Junho de 2014 
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processos de pré-reforma, reformas e 

revogações de contratos de trabalho por 

mútuo acordo já celebrados e cuja produção 

de efeitos terá reflexo no 2º Semestre de 

2014.  

 

3. Uma parceria estratégica estabelecida com a 

IBM na área de IT e manutenção aplicacional 

que irá permitir a obtenção de poupanças 

significativas estimadas em 15 milhões de 

euros para um período de 10 anos.  

 

 Destaques da actividade: 

 

Recuperação da 

margem financeira e 

do produto bancário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalização da 

estrutura com 

impacto positivo em 

termos de 

poupanças de custos  

 

 

 

 

Melhoria da margem financeira: que registou uma 

subida de 29,1% em termos homólogos para 66,1 

milhões de euros reflectindo os efeitos do processo de 

ajustamento do modelo de negócio em curso, que se 

consubstancia numa estratégia de reposicionamento 

comercial do Banif, direcionada para a oferta de produtos 

de maior valor para o segmento empresarial e focada 

numa política de redução de custos de financiamento 

através de uma maior selectividade na captação de 

recursos de clientes. 

 

Melhoria do produto bancário, que registou uma 

subida de 69,0%, em termos homólogos, para 216,1 

milhões de euros em resultado da recuperação da margem 

financeira, da melhoria do resultado em operações 

financeiras e outros resultados de exploração. 

 

Prossecução da política de redução de custos que 

diminuíram 7,7% face ao 1º Semestre de 2013 

excluindo o efeito de custos relacionados com o programa 

de rescisões por mútuo acordo (9,0 milhões de euros no 

1º Semestre de 2014 e que compara com 0,3 milhões de 

euros no 1º Semestre de 2013).  
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Dotações líquidas 

para imparidade 

afectada por 

eventos 

extraordinários 

 

 

 

Aumento pouco significativo das provisões e 

imparidades líquidas de 3,4% em termos 

homólogos para 146,2 milhões de euros. Este 

montante inclui a imparidade adicional constituída por 

indicação transversal do BdP em relação à exposição 

a entidades do GES.    

 
 

 Resultado líquido consolidado situou-se em -97,7 

milhões de euros e compara favoravelmente com o 

resultado líquido obtido no período homólogo (-196,0 

milhões de euros) em consequência da melhoria do 

produto bancário e da evolução menos desfavorável 

das unidades operacionais descontinuadas. Esta 

evolução apesar de positiva foi penalizada pelo 

aumento de custos com pessoal relacionados com o 

programa de redução de colaboradores (8,7 milhões 

de euros).  
 

 

Reforço da liquidez 

 

 

 

 

 

 

Redução expressiva 

do recurso ao BCE  

 

 

 

 

Aumento 

significativo dos 

activos disponíveis 

para desconto junto 

do BCE 

Melhoria do gap comercial: redução de 440 

milhões de euros face a Dezembro de 2013 

(excluindo o efeito das unidades descontinuadas), 

com o rácio de transformação a registar uma 

melhoria de 7,6pp para 118,8% em resultado de uma 

evolução positiva dos depósitos de clientes.  

 

Redução superior a 950 milhões de euros entre 

Dezembro de 2013 e Junho de 2014 no 

financiamento junto do BCE, após redução de cerca 

de 700 milhões de euros no quarto trimestre de 

2013. Ao mesmo tempo, registou-se um aumento 

superior a 80% no valor dos activos livres 

pertencentes à pool junto do BCE, totalizando 925 

milhões de euros no final do 1º Semestre. De referir 

ainda a amortização no montante de 280 milhões de 

euros dos Empréstimos Obrigacionistas garantidos 

pela República Portuguesa que ocorreu em Julho. 
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 Solidez financeira: 

 

Rácio de capital 

acima do limite 

regulamentar 

Rácio de Common Equity Tier 1: Em 30 de Junho 

de 2014 o rácio de Common Equity Tier 1, calculado 

de acordo com as regras da CRD IV/CRR aplicáveis 

em 2014 (regime transitório) situou-se em 10,0%, 

acima do nível mínimo requerido pelas autoridades 

reguladoras. 
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Principais Indicadores  

 

 
 

Valores em milhões de euros, excepto se indicado de outra forma.  

Reexpresso

Resultados

Produto bancário
216,1 127,8 69,0%

Custos de estrutura 
114,7 114,8 -0,1%

Imparidades
-146,2 -141,4 3,4%

Resultado de Operações descontinuadas
-41,0 -78,3 47,7%

Resultado Líquido
-97,7 -196,0 50,2%

Jun-14 Dez-13 D 

Liquidez

Rácio de transformação de depósitos em crédito 
118,8% 126,4% -7,6pp

Capital

Rácio Common Equity Tier 1  CRD IV/CRR
 
(regime transitório 2014)

10,0% 10,9% -0,9pp

Jun-13
D Jun-14
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 Produto bancário: 216,1 milhões de euros, +69,0%  

variação homóloga (D Vh); 

 

 Margem Financeira: 66,1 milhões de euros,  

+29,1% D Vh;  

 

 Comissões Líquidas: 33,4 milhões de euros,  

-9,7% D Vh;  

 

 Resultado em Operações Financeiras: 81,7 milhões 

de euros; 

 

 Outros resultados de exploração: 34,2 milhões de 

euros. 
  

 Custos de estrutura: 114,7 milhões de euros. Estes custos 

diminuíram 7,7% em termos homólogos excluindo o efeito 

de custos não recorrentes relacionados com o processo de 

redução de colaboradores (9,0 milhões de euros no 1º 

Semestre de 2014 e que compara com 0,3 milhões de euros 

no 1º Semestre de 2013).  

 
 Provisões e imparidades líquidas: situaram-se em 146,2 

milhões de euros, +3,4% D Vh e incluem imparidade 

adicional constituída para exposição ao GES.  

 

  Os resultados líquidos no valor de -97,7 milhões de 

euros, que compara com –196,0 milhões de euros no 1º 

Semestre 2013.  

   

 

 

 

 

 

  Recursos totais de clientes no balanço: 7,0 mil milhões de 

euros.  

  
 Crédito a clientes (bruto): 8,9 mil milhões de euros.       

 

 
 
 
 
 

  Redução expressiva do recurso ao BCE: decréscimo 

superior a 950 milhões de euros desde Dezembro de 2013.  

 Rácio de transformação de depósitos em crédito: 118,8% 

que compara com 126,4% em Dezembro de 2013. 

 
 

 
 

 Rácio Common Equity Tier I Em 30 de Junho de 2014 o 

rácio de Common Equity Tier I, calculado de acordo com as 

regras da CRD IV/CRR aplicáveis em 2014 (regime 

transitório) situou-se em 10,0%. 

Resultados 

Capital 

Liquidez 

Balanço 

Destaques – 1º Semestre 2014 
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Balanço (milhões de euros)  

 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 221,6 152,3

Disponibilidades em outras instituições de crédito 191,4 186,8

Activos financeiros detidos para negociação 42,3 40,1

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 42,6 73,7

Activos financeiros disponíveis para venda 2.024,2 1.782,0

Aplicações em instituições de crédito 228,6 117,5

Crédito a clientes 7.739,2 7.969,0

Investimentos detidos até à maturidade 8,1 12,1

Activos com acordo de recompra - -

Activos não correntes detidos para venda 1.555,3 1.607,0

Propriedades de investimento 809,9 827,6

Outros activos tangíveis 234,0 247,7

Activos intangíveis 14,5 17,1

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 162,4 129,6

Activos por impostos correntes 3,1 3,4

Activos por impostos diferidos 238,1 240,4

Outros activos 178,4 197,2

Total do Activo 13.693,9 13.603,5

Recursos de Bancos Centrais 2.119,9 3.077,6

Passivos financeiros detidos para negociação 31,2 28,8

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 12,5 12,4

Recursos de outras instituições de crédito 523,8 348,7

Recursos de clientes e outros empréstimos 6.513,7 6.303,3

Responsabilidades representadas por títulos 1.810,1 1.258,1

Passivos não correntes detidos para venda 1.017,6 994,3

Provisões 11,2 13,4

Passivos por impostos correntes 8,4 5,4

Passivos por impostos diferidos 62,3 48,4

Instrumentos representativos de capital 130,2 260,1

Outros passivos subordinados 157,2 154,3

Outros passivos 294,0 219,30,0

Total do Passivo 12.691,9 12.723,9

Capital 1.720,7 1.582,2

Prémios de emissão 199,8 199,8

Outros instrumentos de capital - -

Acções próprias - -

Reservas de reavaliação 62,1 -18,8

Outras reservas e resultados transitados -953,6 -483,0

Resultado do exercício -97,7 -470,3

Interesses minoritários 70,7 69,7

Total do Capital 1.001,9 879,6

Total do Passivo + Capital 13.693,9 13.603,5

Jun-14 Dez-13
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Demonstração de Resultados (milhões de euros)  

  

Jun-14 Jun-13 D  14/13

Reexpresso

Juros e rendimentos similares 224,9 252,7 -11,0%

Juros e encargos similares -158,8 -201,5 -21,2%

Margem financeira 66,1 51,2 29,1%

Rendimentos de instrumentos de capital 0,8 1,1 -33,5%

Comissões e outros proveitos líquidos 33,4 37,0 -9,7%

      Rendimentos de serviços e comissões 43,6 48,2 -9,5%

      Encargos com serviços e comissões -10,2 -11,2 -9,0%

Resultados em operações financeiras 81,7 33,4 -

Outros resultados de exploração 34,2 5,1 -

Produto Bancário 216,1 127,8 69,0%

Custos com pessoal -67,9 -61,8 10,0%

Gastos gerais administrativos -36,4 -39,7 -8,3%

Amortizações do exercício -10,4 -13,3 -22,1%

Provisões líquidas de reposições e anulações 0,6 -3,8 -

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações -121,5 -120,7 0,6%

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações -17,1 -5,5 -

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações -8,2 -11,3 -27,6%

Resultados por equivalência patrimonial -5,9 1,1 -

Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam -50,7 -127,3 60,1%

Impostos -4,8 8,8 -

Resultado após impostos e antes de interesses que não controlam -55,5 -118,5 53,1%

Resultado de operações descontinuadas -41,0 -78,3 47,7%

Interesses Minoritários -1,2 0,8 -

Resultado líquido -97,7 -196,0 50,2%
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Dando seguimento ao redesenho da presença geográfica, seguindo um dos principais 

vectores do Plano de Reestruturação, está em curso a alienação das participações de 

controlo no Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA, Banif Bank (Malta), PLC e 

Banco Caboverdiano de Negócios (BCN), perspectivando-se que sejam executadas 

durante o ano de 2014. Neste contexto, estas unidades de negócio estão classificadas 

como unidades operacionais descontinuadas nas demonstrações financeiras consolidadas 

com referência a 30 de Junho de 2014. 

Resultados 

No 1º Semestre de 2014, o produto bancário registou uma subida de 69,0%, em 

termos homólogos, para 216,1 milhões de euros. Para esta variação contribuíram 

diversos factores, entre os quais se destacam:  

 A subida de 29,1% na margem financeira para 66,1 milhões de euros reflecte os 

efeitos do processo de ajustamento em curso do modelo de negócio, que se 

consubstancia numa estratégia de reposicionamento comercial do Banif, direccionada 

para a oferta de produtos de maior valor para o segmento empresarial e focada numa 

política de redução de custos de financiamento através de uma maior selectividade na 

captação de recursos de clientes. Esta evolução positiva da margem financeira foi 

obtida num contexto económico fortemente condicionado pelo efeito do volume de 

crédito, enquadrado pela desalavancagem dos sectores não financeiros da economia, 

pela manutenção das taxas de juro de referência em níveis reduzido e pelo custo com 

CoCo’s. 

 

De referir que o reembolso integral de CoCo’s, estando prevista ocorrer a recompra 

da última tranche, no montante de 125 milhões, durante este ano, irá contribuir para 

a redução de custos de financiamento e consequente melhoria da margem financeira. 

 

 Uma diminuição de 9,7% nas comissões (líquidas), para 33,4 milhões de euros, 

reflectindo o impacto negativo da alteração introduzida pelas novas regras do Banco 

de Portugal a partir do 2º Semestre de 2013, bem como da diminuição da actividade 

da banca comercial e da banca de investimento. 

 

 O resultado em operações financeiras no montante de 81,7 milhões de euros, 

fundamentalmente relacionado com mais-valias obtidas na alienação de títulos de 

rendimento fixo de dívida pública portuguesa (90,7 milhões de euros no 1º Semestre 

de 2014).  

Síntese da Actividade 
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 Os outros resultados de exploração que registaram um resultado de 34,2 milhões 

de euros, essencialmente relacionados com proveitos de 41,5 milhões de euros da 

alienação de carteira de crédito vencido (carteira de write-offs) e perdas de 17,1 

milhões de euros de desvalorização e alienação de activos imobiliários. 

 

Produto Bancário: Estrutura  

 

 

Os custos de estrutura no 1º Semestre de 2014 totalizaram 114,7 milhões de euros, 

reflectindo as medidas de racionalização e optimização em termos de adequação da 

estrutura organizativa do Banco, tendo em conta o actual contexto em que se desenvolve 

a actividade bancária e o processo de restruturação em curso. Excluindo os custos 

relacionados com o programa de rescisões por mútuo acordo, que teve início em Março 

(9,0 milhões de euros no 1º Semestre de 2014 e que compara com 0,3 milhões de euros 

no 1º Semestre de 2013), os custos de estrutura diminuíram 7,7% face ao 1º 

Semestre de 2013.   

Os custos com pessoal situaram-se em 67,9 milhões de euros. Excluindo o impacto 

relacionado com custos não recorrentes relacionados com os processos de rescisão, os 

custos com pessoal diminuíram 4,1% em termos homólogos, beneficiando do impacto 

do programa de redução do quadro de colaboradores e do aprofundamento do processo 

de reestruturação em curso no Banif, nomeadamente através da aceleração do 

encerramento das agências. Face à agilização dos processos de pré-reforma, reformas e 

revogações de contratos de trabalho por mútuo acordo já celebrados, cuja produção de 

efeitos terá reflexo no 2º Semestre de 2014, e à continuidade dos processos de 

encerramento de agências e de reorganização dos serviços centrais, o Banif SA 

40,0%
30,6%

0,9%

0,3%

28,9%

15,4%

26,2%

37,8%

4,0%

15,8%

Jun-13 Jun-14

Margem financeira Rendimentos de instrumentos de capital

Comissões e outros proveitos líquidos Resultados em operações financeiras

Outros resultados de exploração
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(actividade doméstica) prevê terminar o corrente ano com um quadro de pessoal de 

2.000 colaboradores, uma redução de 14% face aos 2.328 colaboradores registados 

em Dezembro do ano passado. 

Os gastos gerais administrativos totalizaram 36,4 milhões de euros no 1º Semestre 

de 2014, registando uma descida de 8,3% em termos homólogos, apesar do registo de 

custos significativos associados ao processo de recapitalização e reestruturação em 

curso. Esta diminuição reflecte a estratégia implementada em termos de racionalização e 

optimização em processos operacionais, mas também a renegociação de contratos e o 

redimensionamento da rede de distribuição, tanto a nível doméstico como internacional. 

Entre outras rubricas, importa destacar as poupanças significativas obtidas com custos 

de comunicação, conservação e reparação e consultores e auditores externos. Neste 

contexto, importa também salientar a parceria estratégica estabelecida na área de IT e 

manutenção aplicacional com a IBM, em regime de outsourcing e por um período de 10 

anos, que permitirá um aumento significativo ao nível da eficiência e simultaneamente 

gerar poupanças importantes nos custos de estrutura estimadas em cerca de 15 milhões 

de euros.   

Adicionalmente, no âmbito do processo de transformação em curso e que visa o 

ajustamento do seu modelo de negócio, o Banif decidiu antecipar a implementação de 

medidas com vista a acelerar o programa de redução de colaboradores e encerramento 

de agências bancárias em Portugal, o que se consubstanciará em reduções de custos 

significativos a partir de 2015, inclusive.  

As amortizações do exercício totalizaram 10,4 milhões de euros no 1º Semestre de 

2014 tendo diminuído 22,1% em termos homólogos. Esta evolução reflecte, em parte, 

a redução da estrutura do Banco e racionalização da política de investimento tendo em 

conta o ajustamento do modelo de negócio actualmente em curso.  

As provisões e imparidades líquidas, no 1º Semestre de 2014, situaram-se em 146,2 

milhões de euros o que compara com 141,4 milhões de euros no 1º Semestre de 2013, 

correspondendo a uma subida homóloga de 3,4%. Este montante reflecte um 

aumento das dotações líquidas para imparidade de crédito no montante de 121,5 milhões 

de euros no final do 1º Semestre de 2014, que se deveu essencialmente a um reforço de 

imparidade  nas actividades domésticas e, em particular no Banif, SA, onde a dotação 

líquida ascendeu a 117,9 milhões de euros. Este montante inclui a constituição de uma 

imparidade por indicação transversal do BdP em relação à exposição a entidades do GES.    

O Resultado das unidades operacionais descontinuadas totalizou -41,0 milhões de 

euros no 1º Semestre de 2014 que compara com -78,3 milhões de euros no 1º Semestre 
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de 2013. Estes resultados reflectem a melhoria na operação do Brasil tendo em conta 

o processo de reestruturação em curso, nomeadamente ao nível do impacto de redução 

de custos fruto das iniciativas tomadas, entre as quais se destaca a integração 

operacional do banco comercial e de investimento; redução da rede de distribuição 

(19 agências bancárias em Dezembro de 2012 para 2 agências em Junho de 2014); 

programa de redução de colaboradores (233 colaboradores em Dezembro de 2012 

para 126 em Junho de 2014 tendo os custos com pessoal registado uma redução de 23% 

em termos homólogos) e redução das despesas com gastos gerais administrativos. 

Simultaneamente procedeu-se a um reforço prudencial da imparidade no montante de 33 

milhões de euros. 

Relativamente às restantes unidades classificadas como unidades operacionais 

descontinuadas, de referir que: 

 O Banif Malta consolidou a sua operação no 1º Semestre de 2014 através de um 

crescimento ligeiro e sustentado da base de activos (+63,3 milhões de euros) e 

geração de resultados positivos (0,3 milhões de euros), para o qual contribuiu 

a redução dos custos com gastos gerais administrativos (-6% em termos 

homólogos) enquanto os custos com pessoal registaram uma ligeira subida (+3% 

em termos homólogos). 

 

 O Banco Caboverdiano de Negócios encetou, ao longo do 1º Semestre de 

2014, um programa de aumento de eficiência operacional que se traduziu 

em poupanças significativas sobretudo em custos com pessoal (-10% em termos 

homólogos) enquanto os custos com gastos gerais administrativos registaram 

uma ligeira descida (-1% em termos homólogos). O resultado líquido no 1º 

Semestre situou-se em 0,8 milhões de euros.  

  

 O resultado líquido obtido no 1º Semestre de 2014, de -97,7 milhões de euros, 

registou uma evolução positiva face ao resultado líquido obtido no período homólogo 

(-196,0 milhões de euros) em consequência da melhoria do produto bancário e da 

evolução menos desfavorável das unidades operacionais descontinuadas, apesar 

de penalizado pelo aumento de custos com pessoal relacionados com o programa de 

redução de colaboradores (8,7 milhões de euros). 

 

 

 

Balanço 
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O activo líquido totalizava 13.693,9 milhões de euros a 30 de Junho de 2014, 

registando um ligeiro aumento de 0,7% face ao final do exercício de 2013.  

O crédito bruto concedido a clientes atingiu 8.916,0 milhões de euros a 30 de Junho de 

2014, diminuindo cerca de 2,3% em comparação com Dezembro de 2013. Esta evolução 

continua a reflectir o esforço de desalavancagem levado a cabo pelo Banco, 

essencialmente em sectores não estratégicos, e uma menor procura de crédito, 

associado ao contexto recessivo que tem afectado em particular a economia portuguesa.  

Contudo, importa referir que, no contexto do apoio ao tecido empresarial português, e 

como resultado da estratégia de reposicionamento comercial encetada, que se 

consubstancia numa aposta forte nos segmentos de empresas (Micro e SME), no âmbito 

da qual está a decorrer o programa de Leads comerciais do Banif materializado num 

montante de 500 milhões de euros de financiamento destinado a PME’s do sector 

industrial e agro-alimentar, o crédito concedido a empresas registou uma subida de 2,7% 

no 1º Semestre de 2014 face a Dezembro de 2013. Adicionalmente, o Banif manterá e 

reforçará a sua estratégia de acompanhamento às PMEs, através do alargamento da sua 

rede de gestores dedicados aos segmentos de empresas (Micro e SME) e elegendo como 

principais eixos os negócios de crédito comercial e de crédito financeiro, apoiando os 

seus clientes através de contas correntes e do crédito protocolado. 

 

Crédito a Clientes Bruto (milhões de euros)  

  

A rubrica Outros inclui crédito vencido há mais de 30 dias. 

A subida do crédito concedido pelas unidades descontinuadas é explicada pela unidade de Malta. 

 

No 1º Semestre de 2014, manteve-se a tendência no que respeita a uma clara inversão 

na trajectória descendente dos depósitos que, face a Dezembro de 2013, registaram 

Jun-14 Mar-14 Dez-13 D 

Empresas 3.718 3.827 3.620 2,7%

Particulares 3.927 3.970           4.064   -3,4%

   Habitação 2.819 2.845 2.885 -2,3%

   Consumo 525 530 522 0,5%

   Outros 584 596 657 -11,1%

Outros 1.271 1.303 1.445 -12,1%

Total 8.916 9.101 9.129 -2,3%

Crédito concedido pelas unidades descontinuadas 814 802 788 3,4%

Total 9.730 9.903 9.918 -1,9%
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uma subida de 3,3% (excluindo o impacto das unidades descontinuadas). A manutenção 

da estratégia de acompanhamento dos clientes particulares de maior valor, sedimentada 

no crescimento da rede de Gestores Affluent, bem como um acompanhamento atento 

aos clientes do segmento da emigração, deverá permitir que a meta de crescimento 

nesta rubrica para 2014 seja atingida.  

Estrategicamente, o Banif tem continuado, com sucesso, a prosseguir uma redução do 

custo de funding, direcionando a oferta para produtos de poupança normalizados em 

detrimento dos depósitos a prazo com taxa negociada. 

 

Quanto aos recursos “fora de balanço”, o seu total ascendia a 1.902 milhões de euros a 

30 de Junho de 2014. 

 

Recursos totais de Clientes (milhões de euros)  

  
 
Evolução do Rácio de Transformação 

 

(*) A partir do 4T2013, exclui unidades operacionais descontinuadas.  

A 30 de Junho de 2014, o rácio de transformação de depósitos em crédito (crédito 

líquido/depósitos) atingiu 118,8%, que corresponde a uma melhoria significativa face a 

Jun-14 Dez-13 D 

Recursos  totais de clientes no balanço
       7.039          6.847   2,8%

Depósitos 6.514 6.303 3,3%

Outros débitos 525 544 -3,5%

Recursos de clientes fora balanço
1.902 1.993 -4,5%

Total 8.941 8.840 1,1%

Recursos das unidades descontinuadas 913 962 -5,1%

Total 9.854 9.802 0,5%

131,2%
128,4% 131,8% 126,4%

121,8% 118,8%

1T13 2T13 3T13 4T13 (*) 1T14 (*) 2T14 (*)
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Dezembro de 2013 (126,4%), em resultado de uma evolução positiva dos depósitos de 

clientes.  

 

Os capitais próprios, deduzidos de Interesses Minoritários, registaram um aumento de 

15,0% face a Dezembro de 2013, ascendendo a 931,2 milhões de euros no final de 

Junho de 2014, explicado essencialmente pelo aumento de capital no montante de 138,5 

milhões de euros, aumento de reservas de reavaliação no montante de 80,0 milhões de 

euros e resultado líquido do período no montante de -97,7 milhões de euros.  

  

Gestão de Liquidez 

 

No 1º Semestre de 2014 o Banif reforçou a solidez da sua estrutura financeira, no 

seguimento do verificado ao longo de 2013. As linhas gerais do Plano de Funding do 

Banif para 2014 foram definidas tendo em atenção o cumprimento de dois objectivos 

principais: (i) assegurar a existência de uma folga de liquidez suficiente para fazer face 

aos desembolsos previstos para o ano e (ii) diversificar as fontes de financiamento, 

promovendo a redução progressiva do peso do BCE e a extensão da maturidade média 

do funding obtido. 

 

Tal como previsto, no 1º Semestre de 2014, foram colocados 438 milhões de euros de 

uma operação de securitização (Atlantes SME3) de carteiras de crédito a PME. Foi 

também realizada uma emissão ao abrigo do Programa de Covered Bonds do Banif, no 

valor nominal de 100 milhões de euros. Por outro lado, foram vendidos em mercado 

secundário 537 milhões de tranches seniores de securitizações próprias detidas em 

carteira. Foi ainda executada uma operação de financiamento colateralizado a médio 

prazo de 150 milhões de euros. Por último, como referido, o comportamento verificado 

nos primeiros seis meses de 2014 em Recursos de clientes e Crédito a clientes permitiu 

uma melhoria do gap comercial de sensivelmente 440 milhões de euros (excluindo o 

efeito das unidades descontinuadas). 

 

Estes factores proporcionaram a manutenção da tendência de queda na utilização de 

recursos de bancos centrais. De facto, depois de no quarto trimestre de 2013 se ter 

observado uma redução de cerca de 700 milhões de euros desse recurso, verificou-se um 

decréscimo adicional superior a 950 milhões de euros entre Dezembro de 2013 e Junho 

de 2014. Ao mesmo tempo, registou-se um aumento acima de 80% no valor dos activos 

livres pertencentes à pool junto do BCE, totalizando 925 milhões de euros no final do 1º 

Semestre. 
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Desta forma, como é evidente nos seguintes gráficos, o Banif alterou a sua estrutura de 

recursos totais nos primeiros seis meses de 2014. 

 

 

Recursos totais: 31 Dezembro 2013 30 Junho 2014 

  

 

  

 

 

 

Solvabilidade 

Em 30 de Junho de 2014 o rácio de Common Equity Tier 1, calculado de acordo com as 

regras da CRD IV/CRR aplicáveis em 2014 (regime transitório) situou-se em 10,0%, 

acima do limite regulamentar. 

  
Unidade: (milhões de euros)   

47%

23%

11%

7%
7% 5%

Recursos de clientes

Bancos centrais

Dívida emitida

Recursos de unidades 
descontinuadas
Capitais próprios

49%

16%

15%

8%
7% 5%

Dez-13 Jun-14

Common Equity Tier 1 1.081,7 951,9

Activos ponderados pelo risco 9.923,7 9.539,8

Rácio Common Equity Tier 1 10,9% 10,0%

CRD IV/CRR 

Phasing in  (2014)



 

 

 

Resultados Consolidados – 1S2014 

18 

 

 

No âmbito do processo de transformação em curso e que visa o ajustamento do modelo 

de negócio, foi anunciada, no final de Março, a aceleração em 2014 das medidas 

previstas no plano de reestruturação, nomeadamente através do encerramento de 60 

agências e de um programa de rescisões voluntárias e amigáveis de até 300 

colaboradores.  

No que respeita à rede de pontos de venda(*),o Grupo Banif passou de 384 para 338, 

entre Dezembro de 2013 e Junho de 2014 tendo o número de agências bancárias em 

Portugal diminuído 40 agências no mesmo período situando-se em 255 em Junho de 

2014. No período compreendido entre Junho de 2013 e Junho de 2014, em Portugal 

foram encerradas 54 agências bancárias. 

O número de colaboradores do Grupo(*) em Junho de 2014 ascendeu a 2.980, que 

compara com 3.196 em Dezembro de 2013.  

No que concerne ao Banif SA (actividade doméstica), em Junho de 2014 o número de 

colaboradores situou-se em 2.147 e que compara com 2.353 colaboradores em Junho de 

2013. face à agilização dos processos de pré-reforma, reformas e revogações de 

contratos de trabalho por mútuo acordo já celebrados, cuja data de produção de efeitos 

terá reflexo no 2º Semestre de 2014, e à continuidade dos processos de encerramento 

de agências e de reorganização dos serviços centrais, prevê-se terminar o corrente ano 

com um quadro de pessoal de 2.000 colaboradores, uma redução de 14% face aos 2.328 

colaboradores registados em Dezembro do ano passado.  

 

(*) exclui a rede da Açoreana Seguros e Banca Pueyo, entidades consolidadas por método de equivalência patrimonial.  

  

Rede comercial e Colaboradores 
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 7 de Janeiro de 2014: Criação do Fundo de Capital de Risco “Banif Portugal 

Crescimento” que contará com uma dotação de 50 milhões de euros integralmente 

subscritos pelo Banif nos próximos 5 anos, para investir em PME e Mid-Caps com 

sede em Portugal. 

 

 14 de Janeiro de 2014: Lançamento do serviço Banif@st Pay, uma solução online de 

gestão de pagamentos empresariais. 

 

 24 de Janeiro de 2014: Colocação no mercado internacional da operação de 

securitização Atlantes SME3 no montante de 438 milhões de euros assentes em 

carteiras de crédito a PME originadas em Portugal. 

  

 27 de Janeiro de 2014: Assinatura de um Memorando de Entendimento não 

vinculativo com a República da Guiné Equatorial com o objectivo de promover a 

colaboração no sector financeiro daquele país e de perspectivar a entrada no capital 

social do Banif de empresa da Guiné Equatorial. 

 

 28 de Fevereiro de 2014: Renúncia ao cargo de Vogal do Conselho de Administração 

do Eng. Diogo da Silveira. 

 

 17 de Março de 2014: Anúncio de um programa de rescisões amigáveis, abrangendo 

até 300 colaboradores, e encerramento de 60 agências durante 2014, antecipando as 

metas do Plano de Reestruturação. 

 

 31 de Março de 2014: Renúncia do Membro do Conselho Fiscal do Banco, o Dr. 

Rogério Pereira Rodrigues, nomeado por despacho nº 3454-A/2013 do Sr. Ministro de 

Estado e das Finanças, por razões de incompatibilidade de acordo com o regime dos 

titulares de cargos públicos, por ter sido nomeado para o desempenho de funções de 

vogal do Conselho de Administração da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, E.P.E.. 

 

 11 de Abril de 2014: Recompra da 2ª tranche das CoCo’s ao Estado Português no 

montante de 125 milhões de euros. 

 

 14 de Abril de 2014: Anúncio de parceria com a IBM na área da prestação de serviços 

de infraestruturas de Tecnologias de Informação e manutenção aplicacional, assente 

Principais Eventos em 2014  



 

 

 

Resultados Consolidados – 1S2014 

20 

num contrato de outsourcing por 10 anos que deverá gerar uma poupança acumulada 

de 15 milhões de euros. 

 

 14 de Abril de 2014: Anúncio de realização de oferta pública para o aumento de 

capital de até 138,5 milhões de euros, a realizar até ao final de Maio de 2014.  

 

 16 de Abril de 2014: Nomeação por despacho nº 5838/2014 da Ministra de Estado e 

das Finanças do Dr. Issuf Ahmad como membro do Conselho Fiscal do Banco. Este 

Despacho foi publicado em Diário da República, 2ª Série, nº 85, de 5 de Maio de 

2014. 

 

 15 de Maio de 2014: Publicação do Prospecto de oferta pública de subscrição de 

aumento de capital de 138,5 milhões de euros dirigida ao público em geral e com 

alocação prioritária a Accionistas, com período de subscrição de, respectivamente, 16 

a 30 de Maio de 2014.  

 

 30 de Maio de 2014: Aprovação do Relatório de Gestão do Banif – Banco 

Internacional do Funchal, SA, Individual e Consolidado, respeitante ao exercício de 

2013 e as Contas do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, Individuais e 

Consolidadas, respeitantes ao mesmo exercício em Assembleia Geral realizada a 30 

de Maio de 2014 . 

 

 2 de Junho de 2014: Divulgação do Resultado de aumento de capital de 138,5 

milhões de euros que foi totalmente subscrito e que compreendeu a emissão de 

13.850.477.957 acções tendo a procura total representado cerca de 141% do 

montante da Oferta. 

 

 4 de Junho de 2014: Registo na Conservatória do Registo Comercial do aumento de 

capital de 138,5 milhões de euros, por subscrição pública de 13.850.477.957 acções 

subscritas ao valor unitário de €0,01. 

 

 6 de Junho de 2014: Alterações na composição dos órgãos de administração e de 

fiscalização. Na sequência do conjunto de alterações ao Contrato de Sociedade 

aprovadas em reunião da Assembleia Geral de 30 de Maio de 2014, que 

consubstanciam o abandono do modelo de governação monista clássico e a adopção 

do modelo anglo-saxónico, extinguiu-se nesta data o Conselho Fiscal, com a cessação 

de funções dos respectivos membros, e foi criada uma Comissão de Auditoria do 

Conselho de Administração. Por sua vez, os membros do Conselho Fiscal passaram a 
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integrar o Conselho de Administração, para exercício de funções na respectiva 

Comissão de Auditoria. 

 

 25 de Junho de 2014: Venda de carteira de crédito vencido, junto de um investidor 

institucional internacional, cujo valor nominal em dívida ascendia aproximadamente a 

485 milhões de euros e com impacto de cerca de 40 milhões de euros em capitais 

próprios.  

 

 30 de Junho de 2014: Anúncio de primeiro período de exercício da faculdade de 

aquisição de acções ao Estado Português, pelos accionistas a 25 de Janeiro de 2013, 

nos termos do parágrafo 9º do Despacho nº 1527-B/2013, de 23/01, cujo período de 

exercício decorreu entre 03 e 16 de Julho de 2014. 

 

 18 de Julho de 2014: Divulgação do resultado do primeiro período de exercício da 

faculdade de aquisição de acções ao Estado Português prevista no parágrafo 9º do 

Despacho nº 1527-B/2013, de 23 de Janeiro, não tendo sido vendidas acções 

representativas do capital social do Banif. 

 

 22 Julho de 2014: Amortização no montante de 280 milhões de euros, da totalidade 

das obrigações emitidas no dia 19 de Julho de 2011, no âmbito dos Empréstimos 

Obrigacionistas garantidos pela República Portuguesa à banca nacional. 
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