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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
1º Semestre de 2019 

 
 

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 em 30 de Junho de 2019. 

 

Atividade 

Durante o primeiro semestre de 2019, a Sociedade não realizou quaisquer novas operações de 

titularização de créditos, tendo a sua atividade consistido na manutenção das operações existentes 

em carteira no período em causa. 

Operações vivas à data de 30 de Junho de 2019  

Operação Data de Início Valor Obrigações (Euro) 

Douro Mortgages No.1(1) 22 Novembro 2005 0 

Douro Mortgages No.2 26 Setembro 2006 345,252,443 

Chaves SME No.1 18 Dezembro 2006 20,487,423 

Pelican Mortgages No.3 28 Março 2007 191,087,728 

Douro Mortgages No.3 31 Julho 2007 537,553,278 

Pelican Mortgages No.4 19 Maio 2008 555,123,842 

Pelican Mortgages No.5 24 Março 2009 551,536,049 

Douro SME No.2 11 Fevereiro 2011 3,335,700,000 

Pelican Mortgages No.6 5 Março 2012 750,572,210 

Thetis Finance No.1 21 Julho 2015 440,059,714 

Lusitano SME No.3 22 Novembro 2016 164,309,279 

Ulisses Finance No.1 10 Julho 2017 104,904,063 

Total Obrigações Titularizadas  6,996,586,029 
(1) Operação reembolsada no dia 21 de Junho de 2019 
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Fundos Próprios 

À data de 30 de Junho de 2019, 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 e totalizavam Euro 11,767,673 

correspondendo Euro 250,000 a capital social e Euro 2,500,000 a prestações acessórias 

realizadas pelo acionista único, o Citigroup Financial Products, Inc. (“CFPI”).  

 

A composição dos Fundos Próprios era portanto a seguinte: 
 

Composição dos Fundos Próprios (Euro)  30.06.2019

Capital Social  250,000
Prestações Acessórias 2,500,000
Reservas Legais  57,745
Resultados Transitados  8,960,009
Resultado Líquido  (81,271)

Total Capital Próprio        11,686,483
 

Teste de Imparidade 

Em conformidade com o disposto na alínea 2 do art.1º do Regulamento da CMVM nº 12/2002, 

efetuaram-se os testes de imparidade das carteiras de crédito afetas às operações de titularização 

da Sociedade, tendo sido apurados os seguintes valores de imparidade:  
 

Operação Data de  
Vencimento Legal 

Imparidade  
(Euro) 

% Carteira de 
crédito 30.06.2019 

Douro Mortgages No.2 21 Abril 2059 5,776,717 1.7% (1.7%) 

Chaves SME No.1 20 Novembro 2034 51,032,039 77.7% (76.4%) 

Pelican Mortgages No.3 15 Setembro 2054 1,697,359 0.9% (0.9%) 

Douro Mortgages No.3 21 Novembro 2060 7,934,304 1.5% (1.4%) 

Pelican Mortgages No.4 15 Setembro 2056 5,354,597 1.0% (0.9%) 

Pelican Mortgages No.5 15 Dezembro 2061 4,733,416 0.9% (0.8%) 

Douro SME No.2 21 Dezembro 2039 160,070,918 4.7% (4.3%) 

Pelican Mortgages No.6 25 Dezembro 2063 22,683,631 3.3% (3.1%) 

Thetis Finance No.1 25 Julho 2038 17,843,962 3.9% (3.1%) 

Lusitano SME No.3 21 Dezembro 2037 1,840,255 1.2% (0.8%) 

Ulisses Finance No.1 20 Março 2033 2,939,235 2.9% (2.2%) 

Total Imparidade  281,906,436 4.0% (3.6%) 

           (  ) % Carteira de Crédito a 31.12.2018    
           
 

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 
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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.  

 

Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscaliza ção da Sociedade 

A Sociedade informa que não foi paga qualquer remuneração aos membros do Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal durante o primeiro semestre de 2019. 

 

Factos Relevantes durante o primeiro semestre de 20 19 

Relacionados com a atividade corporativa da Sagres STC 

• No dia 30 de abril de 2019, 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 2018; (ii) proceder à 

eleição dos órgãos sociais da Sociedade para o mandato de 2019-2021, e (iii) aprovar um voto 

de louvor na Administração e Fiscalização da Sociedade; 

 

• No dia 22 de maio de 2019, foi submetida, junto do Ministério da Justiça, Instituto dos Registos 

e do Notariado, I.P. a Declaração relativa ao Registo do Beneficiário Efetivo da Sociedade com 

o Código RCBE: 4a4168ff-14b1-4ca4-86ad-509a77bd246c; e 

 
• No dia 27 de junho de 2019, foi submetido à CMVM, o Relatório de Controlo Interno e Gestão 

de Risco da Sociedade, referente ao período entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019. 

 
Relacionados com as operações da Sagres STC 

• No contexto da operação Pelican Mortgages No.4, a Sociedade entrou num Amendment 

Agreement no dia 4 de março de 2019, a ratificar as alterações resultantes da abertura de uma 

nova conta para colocação de colateral (“Swap Collateral Account”), devido à ocorrência de um 

evento de descida de notação de risco do NatWest Markets plc, na qualidade de Hedge 

Counterparty, que, nos termos desta operação, despoletou a exigência de abertura da referida 

conta. Estas alterações foram objeto de aprovação pela Caixa Económica Montepio Geral, 

através de deliberação do obrigacionista único; e 

 

• No dia 17 de Maio de 2019, a Sociedade informou o mercado sobre a intenção de proceder ao 

reembolso antecipado das obrigações titularizadas Douro Mortgages No.1 emitidas em 

Novembro de 2005, na subsequente data de pagamento de juros, 21 de Junho de 2019. O 



Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

Rua Barata Salgueiro, nº 30, 5º Andar, 1269-056 Lisboa, Portugal 

Tel 351 21 311 63 00    Fax 351 21 311 63 99 
Pessoa Colectiva n° 506 561 461 

4

reembolso antecipado ocorreu na sequência da verificação dos pressupostos constantes da 

Condição 8.9.2 dos termos e condições desta operação, tendo sido realizado com o produto da 

retransmissão dos créditos titularizados ao respetivo cedente, o Banco BPI S.A.. 

 

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

 

Resultados a 30 de Junho de 2019  

Resultados operacionais 

Os Resultados operacionais cifraram-se em Euro (€81,271) 

 

Resultados antes de impostos 

Os Resultados antes de impostos resultaram em Euro (€81,271) 

 

IRC 

O IRC calculado para o período foi de Euro 0 

 

Resultado líquido do período  

O Resultado líquido do exercício foi de Euro (€81,271) 

 

Notas aos Resultados a 30 de Junho de 2019 

Importa referir que a Sociedade registou um resultado se serviços e comissões  de Euro 503,271 

pelo que o prejuízo registado no exercício resultou exclusivamente da alocação de custos internos 

no montante de Euro 377,453 conforme detalhado no Relatório e Contas da Sociedade, em linha 

com os resultados de Dezembro de 2018. As alocações globais de despesas são parte da 

metodologia definida na Política de Preços de Transferência Global desenvolvida pelo Citigroup 

Inc. em 2016, a qual foi objeto de revisão pela empresa de auditoria KPMG. 

 

As despesas contabilizadas no âmbito da alocação global de despesas (Global Revenue Allocation 

- GRA) dizem respeito às alocações pagas pela Sagres ao Citibank Europe Plc, sucursal em 

Portugal (CEP Portugal), enquanto país dos originadores das operações geridas pela Sociedade 

(Parent Location - PL), assim como localização de vendas / cobertura (Sales Location - SL). No 

caso do Citigroup Global Markets, UK (CGML, UK) a alocação paga pela Sagres cobre o serviço 

prestado enquanto Centro de Produto (“Product Center – “PC”) e localização do suporte de vendas 

/ cobertura (Sales Location - SL). A percentagem da alocação tem como base de cálculo o valor de 

proveito gerado pela Sociedade. 
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Factos relevantes ocorridos após o termo do exercíc io  

• No dia 6 de Junho de 2019, a Sociedade informou o mercado sobre a intenção de proceder ao 

reembolso antecipado das obrigações titularizadas Douro Mortgages No.2 emitidas em 

Setembro de 2006, na subsequente data de pagamento de juros, 22 de Julho de 2019. O 

reembolso antecipado ocorreu na sequência da verificação dos pressupostos constantes da 

Condição 8.9.2 dos termos e condições desta operação, tendo sido realizado com o produto da 

retransmissão dos créditos titularizados ao respetivo cedente, o Banco BPI S.A.; e 

 

• No dia 19 de Julho de 2019, a Sociedade informou o mercado sobre a intenção de proceder ao 

reembolso antecipado das obrigações titularizadas Douro Mortgages No.3 emitidas em Julho 

de 2007, na subsequente data de pagamento de juros, 21 de Agosto de 2019. O reembolso 

antecipado ocorreu na sequência da verificação dos pressupostos constantes da Condição 

8.9.2 dos termos e condições desta operação, tendo sido realizado com o produto da 

retransmissão dos créditos titularizados ao respetivo cedente, o Banco BPI S.A.. 

 

 
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 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. 
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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 Citigroup, Inc do qual a Sagres STC faz parte.  

 

Declaração nos termos da alínea c) do n.º 1 do arti go 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. 

 

Lisboa, 30 de Agosto de 2019  

 

O Conselho de Administração 

 

_________________                        __________________                 __________________ 
  Raquel Pacheco         José Miguel Chambel    Alexandre David    
     Presidente                     Vogal            Vogal 


