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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

Exercício de 2021 
 
 
 

Exmos. Senhores Acionistas, 
 

Em conformidade com o que está previsto no Regulamento da CMVM nº12/2002 e demais disposições 

legais aplicáveis às sociedades de titularização de créditos, submetemos à apreciação de V. Exas. o 

Relatório de Gestão, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas da Sagres - Sociedade de 

Titularização de Créditos, S.A. (“Sagres STC” ou “Sociedade”) referentes ao período findo a 31 dezembro 

de 2021. 

 

 
Atividade 

 
Durante o exercício de 2021, a Sociedade não realizou quaisquer novas operações de titularização de 

créditos, tendo por objeto o exercício de atividades permitidas por lei às sociedades de titularização de 

créditos, mediante a aquisição, gestão e transmissão de créditos e a emissão de obrigações titularizadas 

para o pagamento dos créditos adquiridos. 

Durante o exercício de 2021, foram reembolsadas as emissões Pelican Mortgages Nº5, Pelican Mortgages 
Nº6 e Thetis Finance Nº1. 

 

Operações vivas à data de 31 de dezembro de 2021 

 
 

Operação Data de Início Valor Obrigações (Euro) 

Chaves SME No.1 18/dez/06 8,490,768 

Pelican Mortgages No.3 28/mar/07 119,897,964 

Pelican Mortgages No.4 19/mai/08 438,985,388 

Pelican Mortgages No.5 (1) 24/mar/09 - 

Pelican Mortgages No.6 (1) 05/mar/12 - 

Thetis Finance No.1 (1) 21/jul/15 - 

Ulisses Finance No.1 10/jul/17 35,121,009 

Total Obrigações Titularizadas   602,495,129 

 (1) Operações reembolsadas antes de 31.12.2021 



Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
Avenida Engenheiro Duarte Pacheto , Torre Dois, 6 andar,Sala 12 

1070- 102 Lisboa 
Pessoa Colectiva n° 506 561 461 

2  

Fundos Próprios 
 

 

À data de 31 de dezembro de 2021, os Fundos Próprios da Sociedade, tal como definidos no Regulamento 

da CMVM nº 12/2002, cumpriam com o disposto no Artigo 43º do Decreto-Lei nº 453/99 de 5 de novembro, 

na sua versão atualmente em vigor totalizavam 2.343.807 € correspondendo 250,000 € a capital social 

detido pelo acionista único, o Beka Finance SV S.A.  

A composição dos Fundos Próprios era, portanto, a seguinte: 
 

 
Composição dos Fundos Próprios (Euro) 31.12.2021 

Capital Social 250,000 
Prestações Acessórias - 
Reservas Legais 57,745 
Resultados Transitados 2,733,376 
Resultado Líquido (393,361) 

Desconto Ativo por Impostos Diferidos (246,207) 

Total Fundos Próprios 2,343,807 

 
 

Teste de Imparidade 
 

Foram registados os seguintes montantes de imparidade, calculada e enviada pelos servicers das carteiras 

de crédito afetas às operações de titularização da Sociedade, tendo sido apurados os seguintes valores 

de imparidade: 

 
 

Operação 
Data de 

Vencimento Legal 
Carteira de 

crédito (Euro) 
Imparidade 

(Euro) 
Carteira de 
crédito (%) 

Chaves SME No.1 20 novembro 2034 52,049,108 44,976,361 86,41% 

Pelican Mortgages No.3 15 setembro 2054 116,317,391 658,857 0.57% 

Pelican Mortgages No.4 15 setembro 2056 408,140,745 1,889,805 0.46% 

Ulisses Finance No.1 20 março 2033 33,081,021 3,119,884 9.43% 

Total Imparidade  609,588,265 50,644,907 8.31% 

 

Para a generalidade das operações, o Conselho de Administração considera que, embora os testes 

efetuados indiquem a existência de imparidade nas carteiras de créditos titularizadas, conforme os 

montantes no quadro acima, não existem indícios objetivos de uma incapacidade efetiva por parte da 

Sociedade de amortizar por completo todas as classes de obrigações titularizadas nas suas respetivas 

datas de vencimento legal. No entanto, e no que se refere particularmente à carteira de crédito da operação 

Chaves SME No.1, o Conselho de Administração considera que o elevado montante de imparidade 

apurado é um indício claro da incapacidade de amortizar por completo as classes de obrigações 

titularizadas vivas na data de vencimento legal. 
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Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade 
 

A Sociedade informa que: 
 

 não foi paga qualquer remuneração aos membros do Conselho de Administração durante o exercício 

de 2021, já que os mesmos não são remunerados pelo exercício das suas funções; e 

 não foi paga qualquer remuneração aos do Conselho Fiscal relativa ao desempenho das suas funções 

durante o ano de 2021,  

 
 

Factos Relevantes durante o exercício de 2021 
 

Relacionados com a atividade corporativa da Sagres STC 
 

 
 No dia 28 de Fevereiro de 2021, a Sociedade tomou conhecimento da renúncia do Dr. Fernando 

Delgado Parra ao cargo de vogal do Conselho de Administração. A Sociedade encontra-se a finalizar 

a preparação do processo de autorização prévia a submeter junto da CMVM com vista à nomeação 

de novo membro do Conselho de Administração. 

 
 

 No dia 30 de junho de 2021, reuniu a Assembleia Geral da Sociedade e, após apreciação da ordem de 

trabalhos foi deliberado: (i) aprovar as contas anuais da Sociedade e proposta de aplicação de 

resultados relativa ao exercício findo a 31 de dezembro de 2020; (ii) proceder à eleição dos órgãos 

sociais da Sociedade para o mandato de 2019-2021, onde é aprovada a nomeação como membro do 

Conselho de Administração para completar o mandato de 2019-2021 de Luís Miguel Rogado Carvalhal 

Malato Correia e a nomeação como membro do Conselho Fiscal para completar o mandato 2019-202 1de  

Francisco Simões de Almeida da Franca de Horta Machado (iii) aprovar um voto de louvor na 

Administração    e Fiscalização da Sociedade; 

 
Relacionados com as operações da Sagres STC 
 
 No dia 1 de junho de 2021, a Sociedade informou o mercado sobre a intenção de proceder ao 

reembolso antecipado das obrigações titularizadas Thetis Finance  Nª. 1 emitidas em julho de 2015. 

Na subsequente data de pagamento de juros, 25 de junho de 2021 o reembolso antecipado ocorreu  

na sequência da deliberação do obrigacionista único (concretamente, o originador da carteira de 

créditos desta operação Banco Credibom, S.A) exercendo a Put Option prevista na Condition 8.8(B) 

(Optional Redemption in Whole), dos Terms and Conditions of the Notes, para proceder ao reembolso 

antecipado da totalidade das obrigações 

 

 No dia 10 de dezembro de 2021, a Sociedade informou o mercado sobre a intenção de proceder ao 

reembolso antecipado das obrigações titularizadas Pelican Mortgages 5 emitidas em março de 2009. 

Na   subsequente data de pagamento de juros, 15 de dezembro de 2021 o reembolso antecipado 

ocorreu  na sequência da deliberação do obrigacionista único (concretamente, o originador da carteira 

de créditos desta operação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONOMICA 
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BANCARIA, SA) exercendo a Put Option prevista no parágrafo 8.9.2 da Condition 8.9 (Redemption in 

whole at the option of the Issuer or the Noteholders), dos Terms and Conditions of the Notes, para 

proceder ao reembolso antecipado da totalidade das obrigações.  

 

 No dia 22 de dezembro de 2021, a Sociedade informou o mercado sobre a intenção de proceder ao 

reembolso antecipado das obrigações titularizadas Pelican Mortgages 6 emitidas em março de 2012. 

Na   subsequente data de pagamento de juros, 30 de dezembro de 2021 o reembolso antecipado 

ocorreu  na sequência da deliberação do obrigacionista único (concretamente, o originador da carteira 

de créditos desta operação CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONOMICA 

BANCARIA, SA) exercendo a Put Option prevista no parágrafo 8.8.2 da Condition 8.8 (Redemption in 

whole at the option of the Issuer or the Sole Noteholder), dos Terms and Conditions of the Notes, para 

proceder ao reembolso antecipado da totalidade das obrigações. 

 

 Nenhum outro facto relevante há a registar no período em análise. 

 
 
 

Perspetivas Futuras  

O Conselho de Administração continuará a acompanhar atentamente a atividade das operações de 

titularização de créditos em Portugal. 

Neste sentido a companhia começará uma política de revisão de custos e contratos, mudando para outras 

entidades do grupo certas despesas, assim como manter uma posição ativa e negociadora com entidades 

financeiras e de crédito do mercado continuando a apostar pela constituição de novas operações no ano 

2022. 

 

Resultados a 31 de dezembro de 2021 
 

Resultados operacionais 
 

Os Resultados operacionais cifraram-se em Euro (490,986) (quatrocentos e noventa mil e novecentos e 

oitenta e oito euros) 

Resultados antes de impostos 
 

Os Resultados antes de impostos resultaram em Euro (490,986) (quatrocentos e noventa mil e novecentos 

e oitenta e oito euros) 

IRC 

O IRC calculado para o período foi de 97,625 (noventa e sete mil e seiscentos e vinte e cinco euros) 

resultantes de imposto diferido calculado sobre o prejuízo fiscal da Sociedade, numa perspetiva de que 

em exercícios futuros a atividade da Sociedade irá gerar Lucros Tributáveis que absorvam as diferenças 

temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (prejuízos fiscais reportáveis). 



Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
Avenida Engenheiro Duarte Pacheto , Torre Dois, 6 andar,Sala 12 

1070- 102 Lisboa 
Pessoa Colectiva n° 506 561 461 

5  

Resultado líquido do período 

O Resultado líquido do exercício foi de Euro (393,363) (trezentos e noventa e três mil e trezentos e 

sessenta e três euros) o qual será transferido na totalidade para Resultados Transitados. 

 
Notas aos Resultados a 31 de dezembro de 2021 

 

Importa referir que a Sociedade registou um resultado de serviços e comissões de Euro 221,919 pelo que 

o prejuízo registado no exercício resultou maioritariamente dos Gastos Administrativos de Euro 487,254 e 

dos Gastos com o Pessoal de Euro 266,942 verificados no exercício. A Sociedade registou ainda Juros e 

proveitos equiparados no valor de 67,114, resultantes dos juros a receber referentes aos financiamentos 

contratualizados com entidades do Grupo, conforme detalhado na nota 21- Partes Relacionadas. 

 

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 
 

 No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma invasão militar sobre o seu país vizinho a 

sudoeste, a Ucrânia. Este conflito, que envolve por um lado, a Rússia e as denominadas forças 

ucranianas pró-russas, e por outro, a Ucrânia, teve origem em fevereiro de 2014 com o controlo militar 

das forças russas da região da Crimeia, tendo-se acentuado significativamente em 2022 após Moscovo 

ter reconhecido a independência das regiões de Lugansk e Donetsk e, posteriormente, com o início 

de várias ações militares de larga escala em grande parte do território ucraniano. Em resposta àquelas 

iniciativas militares de larga escala, a maioria dos países ocidentais (especialmente da União Europeia, 

do Reino-Unido, dos EUA e do Canadá) e o Japão impuseram à Rússia e à Bielorrússia um conjunto 

alargado de sanções económicas, visando principalmente os sectores financeiro, energético e do 

transporte aéreo. O impacto destas sanções desencadeou de imediato o aumento acentuado os 

preços de commodities como o petróleo e do gás natural, encontrando-se as respetivas cotações a 

atingir valores históricos máximos nos mercados internacionais. A forte escalada do preço do petróleo 

e do gás natural recentemente ocorrida nos mercados internacionais associada à guerra na Ucrânia 

demonstra que ainda existe vulnerabilidade da economia mundial no que diz respeito à mudança da 

matriz energética que tem ocorrido nos últimos anos. Esta subida acentuada no preço do brent terá 

impacto na economia portuguesa, com grande relevo para as famílias e as empresas. 

Atualmente, a Sociedade não tem exposições diretas a ativos de origem russa nem intermedeia 

operações financeiras com origem ou destino naquele território, estando continuamente a monitorizar 

os eventos entre a Rússia e a Ucrânia. De acordo com o referencial contabilístico em vigor, este evento 

foi considerado um evento subsequente não ajustável.  

 

 Não ocorreram outros eventos materialmente relevantes que afetem a situação patrimonial e o 

equilíbrio financeiro da Sociedade, e que, consequentemente, devam ser objeto de referência, ou que 

pela sua relevância devam ser objeto de divulgação. 
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Impacto da pandemia COVID-19 

 
Uma nova estirpe do vírus corona (COVID-19), a qual foi pela primeira vez identificada na China, foi 

classificada como uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. 

Face ao contexto da atual pandemia COVID-19 e das consequências económicas que daí resultarem, 

poderão resultar potenciais incumprimentos por parte dos devedores de créditos que se encontram 

titularizados em significativamente maior volume do que seria de esperar na ausência desta pandemia. 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, foi aprovado um regime legal de moratória, a 

que respeitados certos requisitos, a generalidade dos mutuários em cumprimento (empresas, ou mutuários 

de crédito hipotecário para habitação própria permanente) poderiam aderir até 30 de setembro de 2020. 

Este prazo foi estendido até 31 de março de 2021 com a publicação do Decreto-Lei n.º 26/2020, e voltou 

a ser novamente estendido até 30 de setembro de 2021 com a publicação do Decreto-Lei n.º 78-A/2020. 

Em dezembro de 2020, e face a um agravamento da situação epidemiológica, foi publicada legislação que 

possibilita novas adesões à moratória pública até 31 de março de 2021, através do Decreto-Lei n.º 

107/2020, de 31 de dezembro. Estabelece também um período máximo de nove meses para empresas e 

particulares beneficiarem dessas moratórias. 

 

Este regime legal inclui a suspensão de pagamentos de juros e / ou de capital durante o prazo da moratória, 

sem que tal suspensão constitua incumprimento por parte dos mutuários e com ajustamento legal do 

calendário de reembolso ou data de maturidade originariamente contratados, considerando o prazo da 

moratória.  

 

Após 31 de dezembro de 2021, este regime legal de moratória deixa de estar em vigor, no entanto muitos 

dos bancos concedentes de crédito estão atualmente a dar um período de carência de 6 a 12 meses, no 

sentido de colmatar as dificuldades financeiras de alguns devedores. Assim, dependendo da adesão dos 

mutuários relevantes a esta medida, as futuras operações de titularização de créditos da Sociedade que 

incluam créditos de mutuários aderentes poderão ser impactadas por esta medida legal.  

 
 

Informação exigida nos termos do artigo 244.º-A do Código dos Valores Mobiliários 
 

Para efeitos da Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004 

(Diretiva da Transparência) e do artigo 244.º- A do Código dos Valores Mobiliários, a Sociedade optou por 

escolher como Estado Membro competente aquele onde se situa a sua sede social, em detrimento de 

outros Estados Membros onde também tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado. 

 

Informação exigida nos termos do artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliários 
 

Em cumprimento com o que está estipulado no n.º4 e no que concerne às alíneas c), d) e f) do n.º1 do 



Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
Avenida Engenheiro Duarte Pacheto , Torre Dois, 6 andar,Sala 12 

1070- 102 Lisboa 
Pessoa Colectiva n° 506 561 461 

7  

referido artigo, a Sociedade informa que nenhum facto adicional há a reportar no período em análise. 

Relativamente às regras aplicáveis à nomeação e substituição dos membros do órgão de administração e 

à alteração dos estatutos da Sociedade referidas na alínea h), é de referir que qualquer nomeação e/ou 

substituição dos membros do Conselho de Administração bem como alteração dos seus estatutos, apenas 

poderá ser deliberada em sede de Assembleia-Geral em conformidade com o que está previsto legalmente 

para as sociedades comerciais. 

 

Quanto à alínea i) e de acordo com o artigo 6.º dos estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração 

poderá determinar o aumento do capital social por uma ou mais vezes, durante um período de cinco anos, 

até um limite máximo de quinze milhões de euros. 

Por último e no que respeita à informação requerida na alínea m), é de referir que os principais elementos 

dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na Sociedade relativamente ao 

processo de divulgação de informação financeira enquadram-se na política interna do grupo Beka Finance, 

S.V, S.A., do qual a Sagres STC faz parte. 

 

 
Declaração nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários 

Cada um dos membros do Conselho de Administração, signatários do presente Relatório de Gestão, 

declara, sob sua responsabilidade própria e individual, que, tanto quanto é do seu conhecimento, e de 

acordo com o entendimento da CMVM nesta matéria, as demonstrações financeiras da Sociedade foram 

elaboradas em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e 

apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, do ativo e do passivo, da situação financeira 

e dos resultados da Sagres STC e que o Relatório de Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, a 

indicação dos acontecimentos importantes ocorridos no período a que se refere e o impato nas respetivas 

demonstrações financeiras da Sociedade. 

 

Regulamentos da CMVM 

De salientar que à data de 31 de dezembro de 2021, os Fundos Próprios da Sagres são de Euros 2.343.807 

(2020: Euros 2.983.376), de acordo com o Regulamento da CMVM nº 12/2002, fazendo com que a 

sociedade a essa data cumpra com os fundos próprios mínimos exigidos legalmente, de Euros 260.060. 

Porém, o valor de Ativos Líquidos não cumpre com este requisito mínimo, pelo que na sequência da 

verificação de que os Requisitos Prudenciais não estavam a ser cumpridos, nomeadamente o nível de 

“Ativos Líquidos”, reportado no carregamento “STC”, nos termos e para os efeitos da al. a) do n.º 2 do 

artigo 361.º do Código de Valores Mobiliários, a Sociedade enviou à CMVM no dia 02 de março de 2021 

o Plano de Viabilidade Económica e Financeira de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 

2.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2020 na redação atual, com o detalhe das medidas que serão adotadas 

para regularizar a situação prudencial, a calendarização dessas medidas e outra informação relevante 

para o efeito. 

Assim, o nível de liquidez da sociedade (“Ativos Líquidos”) será reposto, no decorrer do mês de março de 
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2022 por meio de um crédito na conta bancária de um montante no valor de 200.000€, pelo que o 

incumprimento deste requisito prudencial estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 71.º-M do Regime 

Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (“RGOIC”) será resolvido em março de 2022. 

Adicionalmente, durante os meses de abril a junho de 2022 (ou seja, durante o segundo trimestre do ano) 

serão reembolsados mais 600.000€ do contrato de financiamento celebrado entre a Sociedade e a Beka 

Finance SV. 

 

 
 
 

 
Lisboa, 31 de março de 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

O Conselho de Administração 
 
 
 

 

                                                                              

 

Paulo Santa Marta                                  Abigail  Sánchez del  Río             Luis Malato Correia 


