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Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras 

 

 

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

Demonstração da Posição Financeira em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 
 

Total Operações Geral Total

30/jun/21 31/dez/20 30/jun/21 31/dez/20 30/jun/21 31/dez/20

Ativo (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000) (Euros '000)

Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito 86.426 99.893 613 1.539 87.039 101.432

Crédito a clientes 1.570.984 1.901.343 - - 1.570.984 1.901.343

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 5.775 5.272 - - 5.775 5.272

Outros Ativos Tangiveis - - 41 49 41 49

Ativos por Impostos Diferidos - - 201 149 201 149

Outros ativos 1.631 6.190 2.409 1.572 4.040 7.762

1.664.815 2.012.698 3.264 3.309 1.668.079 2.016.007 

Passivo

Recursos de Instituições de Crédito 7.099 8.349 - - 7.099 8.349

Títulos de dívida emitidos 1.656.115 2.002.205 - - 1.656.115 2.002.205

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 1.129 1.540 - 1.129 1.540

Outros passivos 472 604 439 279 911 883

Outros passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado - - 37 47 37 47

   Total do Passivo 1.664.815 2.012.698 477 326 1.665.292 2.013.025 

Capitais Próprios

Capital - - 250 250 250 250

Reservas e resultados acumulados - - 2.733 3.292 2.733 3.292

Lucro do Exercício - - (196) (559) (196) (559)

   Total de Capitais Próprios - - 2.787 2.983 2.787 2.983 

1.664.815 2.012.698 3.264 3.309 1.668.079 2.016.007 

 



 

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras 

 

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
para os exercícios findos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 
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Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 

Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
30 de junho de 2021  

 

1. Políticas contabilísticas significativas 
 

 
1.1 Bases de apresentação 

  
A Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., doravente designada por “Sagres” ou “Sociedade”, foi 
constituída em 10 de julho de 2003, ao abrigo do Decreto-lei nº 453/99, de 5 de novembro, republicado pela Lei 
n.º 69/2019, de 28 de agosto e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro e 
pela Lei nº25/2020, de 07 de julho, os quais regulamentam as sociedades de titularização de créditos. A Sociedade 
foi devidamente autorizada pela Comissão do Mercado. de Valores Mobiliários, através de uma resolução do 
Conselho de Administração da CMVM, obtida em 18 de junho de 2003 por um período ilimitado de tempo, com o 
número de registo 9090. 
 
A Sociedade tem a sua sede social na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre Dois, 6º andar, Sala 12 1070-
102 Lisboa. 

 
A Sociedade tem por objeto o exercício de atividades permitidas por lei às sociedades de titularização de créditos, 
nomeadamente a realização de operações de titularização de créditos, mediante a aquisição, gestão e transmissão 
de créditos e a emissão de obrigações titularizadas para o pagamento dos créditos adquiridos. 
 
A 16 de junho de 2020, fruto da venda das ações representativas do capital da Sociedade pelo Citigroup Financial 
Products Inc., o capital passou a ser detido pela BEKA Finance, Sociedad de Valores, S.A., correspondendo o 
mesmo a Euros 250.000, integralmente subscrito e realizado pelo único acionista, encontrando-se representado por 
50.000 ações ordinárias com o valor nominal de 5 euros cada.  
 
De acordo com as disposições legais aplicáveis, as demonstrações financeiras da Sociedade, para o exercício findo 
em 30 de junho de 2021 foram preparadas em conformidade com as IFRS aprovadas pela UE e em vigor nessa 
data. 
 
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de julho 
de 2002, na sua transposição para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de fevereiro e 
do Regulamento da CMVM nº 11/2005, as demonstrações financeiras da Sociedade devem ser preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (‘IFRS’) conforme endossadas pela União Europeia 
(‘UE’) até 31 de dezembro de 2015. As IFRS incluem os standards emitidos pelo International Accounting 
Standards Board (‘IASB’), bem como as interpretações emitidas pelo Internacional Financial Reporting 
Interpretations Committee (‘IFRIC’) e pelos respetivos órgãos antecessores.  
 
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros, arredondadas ao milhar mais próximo. 
 
No primeiro semestre de 2021 foi reembolsada a operação de titularização Thetis Finance n.º 1. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 

 
1.2 Instrumentos financeiros 

 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na Posição Financeira da Sociedade na data de pagamento ou 
recebimento, salvo se decorrer de expressa estipulação contratual ou de regime legal ou regulamentar aplicável 
que os direitos e obrigações inerentes aos valores transacionados se transferem em data diferente, casos em que 
será esta última a data relevante. 
 
1.2.1 - Ativos Financeiros 
 
No momento do seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros são classificados numa das seguintes categorias: 
 

• Ativos financeiros ao custo amortizado; 
• Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral; 
 • Ativos financeiros ao justo valor através de resultados. 

 
A classificação é efetuada tendo em consideração os seguintes aspetos: 
 

• O modelo de negócio da Sociedade para a gestão do ativo financeiro; e 
• As características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. 

 
1.2.2 - Avaliação do modelo de negócio 
 
A Sociedade avalia o modelo de negócio no qual o instrumento financeiro é detido ao nível do portfolio, que 
reflete a forma como os grupos de ativos financeiros são geridos de forma a atingir um determinado objetivo de 
negócio. 
 
A Sociedade procedeu, com referência a 1 de janeiro de 2021, à avaliação do modelo de negócio dos seus 
portfólios de ativos financeiros com referência a 1 de janeiro de 2021, a qual teve em consideração os seguintes 
aspetos: 
 

• a forma como o desempenho do modelo de negócio e dos ativos financeiros detidos no âmbito do 
respetivo modelo de negócio são avaliados e reportados à gestão; 

• os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócio (e os ativos financeiros detidos no âmbito do 
respetivo modelo de negócio) e, em particular, a forma como esses riscos são geridos; e, 

• a forma como os gestores do negócio são compensados. 
 
No âmbito da análise efetuada, a Sociedade concluiu que todos portfolios de instrumentos financeiros por si 
detidos eram enquadráveis no conceito de “Detenção para obtenção de fluxos de caixa contratuais” previsto na 
IFRS 9. 
 
1.2.3 - Avaliação dos fluxos de caixa contratuais 
 
A avaliação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro é efetuada no momento do seu reconhecimento 
inicial, de forma a verificar se estes correspondem ou não apenas ao recebimento de capital e juros (SPPI – Solely 
Payments of Principal and Interest). Para efeitos desta avaliação, “capital” é definido como o justo valor do ativo 
financeiro no seu reconhecimento inicial. “Juro” corresponde à contrapartida pelo valor temporal do dinheiro, pelo 
risco de crédito associado ao montante em dívida durante um determinado período de tempo e para outros riscos e 
custos associados à atividade (ex. risco de liquidez e custos administrativos), bem como uma margem de lucro. 
 
Esta avaliação inclui a análise da existência de situações em que os termos contratuais possam modificar a 
periodicidade e o montante dos fluxos de caixa de forma a que não cumpram a condição de serem apenas 
pagamentos relativos a capital e a juros calculados sobre o montante de capital em dívida (SPPI). 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
 
1.2.4 – Ativos financeiros ao custo amortizado 
 
Um ativo é classificado nesta categoria se cumprir cumulativamente as seguintes condições: 
 

• O ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo principal é a detenção de ativos para 
recolha dos seus fluxos de caixa contratuais; e  

• Os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a pagamentos 
de capital e juro do montante em dívida (SPPI). 

 
Os ativos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, acrescidos dos 
custos de transação, e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado. Estes ativos são sujeitos ao 
apuramento de perdas por imparidade para perdas de crédito esperadas. Os juros de ativos financeiros ao custo 
amortizado são reconhecidos na rubrica “juros e rendimentos similares” com base no método da taxa de juro 
efetiva. 
 
Os ganhos ou perdas geradas no momento do seu desreconhecimento são registadas na rubrica “Resultado de 
ativos e passivos financeiros ao custo amortizado”. 
 
Os ativos adquiridos no âmbito das operações de titularização são, pelos Originadores, registados a custo 
amortizado tendo em consideração contratuais dos fluxos de caixa (SPPI) e a definição do modelo de negócio.  
A Sociedade tem registado os ativos financeiros (Aplicações em instituições de crédito e Crédito a clientes) ao 
custo amortizado em conformidade com as regras de classificação da IFRS 9. 
 
1.2.5 - Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
 
Um ativo é classificado nesta categoria se cumprir cumulativamente as seguintes condições: 
 

• O ativo é detido num modelo de negócio em que o objetivo é a recolha dos seus fluxos de caixa 
contratuais e a venda desse ativo financeiro; 

• Os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a pagamentos 
de capital e juro do montante em dívida (SPPI). 

 
Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos inicialmente pelo 
justo valor, acrescidos dos custos de transação, e subsequentemente são mensurados ao justo valor. As variações 
no justo valor são registadas por contrapartida de outro rendimento integral e, no momento da sua alienação, os 
ganhos ou perdas acumuladas em outro rendimento integral são reclassificadas para resultados. Os instrumentos 
de dívida, nesta categoria, estão sujeitos a testes de imparidade para perdas de crédito esperadas. As perdas por 
imparidade estimadas são reconhecidas em resultados por contrapartida de outro rendimento integral. 
 
Os juros, prémios ou descontos dos ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são 
reconhecidos na rubrica “juros e rendimentos similares” com base no método da taxa de juro efetiva. 
 
Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral, 
sendo os respetivos ganhos ou perdas registadas em outro rendimento integral transferidos para resultados 
transitados, no momento do seu desreconhecimento. 
 
1.2.6 - Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 
 
Um ativo financeiro é classificado nesta rubrica se o modelo de negócio definido para a sua gestão ou as 
características dos seus fluxos de caixa contratuais não cumprirem as condições dos ativos mensurados ao custo 
amortizado ou ao justo valore através de outro rendimento integral. 
 
Estes ativos são reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, com os custos associados às transações 
reconhecidos em resultados no momento inicial. As variações subsequentes de justo valor são reconhecidas em 
resultados. A periodificação de juros e do prémio/desconto é reconhecida na rubrica “juros e rendimentos 
similares”, com base na taxa de juro efetiva, assim como a periodificação dos juros dos derivados. Os dividendos 
são reconhecidos em resultados quando for atribuído o direito ao seu recebimento. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
 
1.2.7 - Contabilidade de cobertura 
 
Critérios de classificação: 
 
Os instrumentos financeiros derivados utilizados para fins de cobertura, podem ser classificados 
contabilisticamente como de cobertura desde que cumpram, cumulativamente, com as seguintes condições: 
 

 
• À data de início da transação a relação de cobertura encontra-se identificada e formalmente documentada, 

incluindo a identificação do item coberto, do instrumento de cobertura e a avaliação da efetividade da 
cobertura; 

• Existe a expectativa de que a relação de cobertura seja altamente efetiva, à data de início da transação e 
ao longo da vida da operação; 

• A eficácia da cobertura possa ser mensurada com fiabilidade à data de início da transação e ao longo da 
vida da operação; e, 

• Para operações de cobertura de fluxos de caixa os mesmos devem ser altamente prováveis de virem a 
ocorrer. 

 
A Sociedade classifica como derivados para gestão do risco os derivados de cobertura. 
 
Existem três tipos de relacionamentos de cobertura: 
 
Cobertura de justo valor (fair value hedge): Numa operação de cobertura de justo valor de um ativo ou passivo 
(fair value hedge), o valor de balanço desse ativo ou passivo, determinado com base na respetiva política 
contabilística, é ajustado por forma a refletir a variação do seu justo valor atribuível ao risco coberto. As variações 
do justo valor dos derivados de cobertura são reconhecidas em resultados, conjuntamente com as variações de 
justo valor dos ativos ou dos passivos cobertos, atribuíveis ao risco coberto. 
 
Se a cobertura deixar de cumprir com os critérios exigidos para a contabilidade de cobertura, o instrumento 
financeiro derivado é transferido para a carteira de negociação e a contabilidade de cobertura é descontinuada 
prospectivamente. Caso o ativo ou passivo coberto corresponda a um instrumento de rendimento fixo, o 
ajustamento de revalorização é amortizado até à sua maturidade pelo método da taxa efetiva. 
 
Cobertura de fluxos de caixa (cash flow hedge): Numa operação de cobertura da exposição à variabilidade de 
fluxos de caixa futuros de elevada probabilidade (cash flow hedge), a parte efetiva das variações de justo valor do 
derivado de cobertura são reconhecidas em reservas, sendo transferidas para resultados nos períodos em que o 
respetivo item coberto afeto resultados. A parte inefetiva da cobertura é registada em resultados. 
 
Cobertura de um instrumento líquido numa unidade operacional estrangeira tal como definido na IAS 21. 
 
Reconhecimento e mensuração 
 
Os instrumentos financeiros derivados são reconhecidos na data da sua negociação (trade date), pelo seu justo 
valor. Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base regular, 
sendo os ganhos ou perdas resultantes dessa reavaliação registados diretamente em resultados do exercício, exceto 
no que se refere aos derivados de cobertura. O reconhecimento das variações de justo valor dos derivados de 
cobertura depende da natureza do risco coberto e do modelo de cobertura utilizado. 
 
O justo valor dos instrumentos financeiros derivados corresponde ao seu valor de mercado, quando disponível, ou 
é determinado tendo por base técnicas de valorização incluindo modelos de desconto de fluxos de caixa 
(discounted cash flows) e modelos de avaliação de opções, conforme seja apropriado. 

 
Quando um instrumento de cobertura expira ou é vendido, ou quando a cobertura deixa de cumprir os critérios 
exigidos para a contabilidade de cobertura, as variações de justo valor do derivado acumuladas em reservas são 
reconhecidas em resultados quando a operação coberta também afetar resultados. Se for previsível que a operação 
coberta não se efetuará, os montantes ainda registados em capital próprio são imediatamente reconhecidos em 
resultados e o instrumento de cobertura é transferido para a carteira de negociação. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
1.2.8 - Passivos financeiros 
 
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação 
ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. 
 
Estes passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transação 
incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efetiva, com a exceção das 
vendas a descoberto e dos passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados, os quais são 
registados ao justo valor. 

 
A Sociedade designa, no seu reconhecimento inicial, certos passivos financeiros como ao justo valor através de 
resultados quando: 
 

• são contratadas operações de derivados com o objetivo de efetuar a cobertura económica desses passivos, 
assegurando-se assim a consistência na valorização dos passivos e dos derivados (accounting mismatch); 
ou, 

• tais passivos financeiros contêm derivados embutidos. 
 
Os outros passivos financeiros são todos os passivos financeiros que não se encontram registados na categoria de 
passivos financeiros ao justo valor através de resultados (passivos financeiros detidos para negociação). Esta 
categoria inclui os títulos de dívida emitidos e empréstimos. 
 
Os juros de títulos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efetiva do passivo financeiro. 
 
Nas situações em que existe prémio ou desconto associado, o prémio ou desconto é incluído no cálculo da taxa de 
juro efetiva. 
 
Os títulos de dívida afetos às operações refletem também a diferença entre o valor contabilístico dos ativos e dos 
passivos afetos à operação, na medida em que qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao 
detentor dos títulos emitidos e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das 
operações 

 
1.3 Crédito a clientes 
 
 

A rubrica crédito a clientes inclui os ativos adquiridos no âmbito das operações de titularização, para os quais não 
existe uma intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efetuado na data em que os ativos são adquiridos 
aos originadores. 
 
O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor, acrescido dos custos de transação, e é 
subsequentemente valorizado ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efetiva, sendo apresentado 
na Posição Financeira deduzido de perdas por imparidade. 
 
Imparidade 
 
A política da Sociedade consiste na avaliação regular da existência de evidência objetiva de imparidade dos ativos 
das suas operações. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados na 
rubrica imparidade de crédito, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do 
montante da perda estimada, num período posterior. 

 
Após o reconhecimento inicial, um ativo ou um conjunto de ativos, definido como um conjunto de ativos com 
características de risco semelhantes, poderá ser classificado como uma carteira com imparidade quando existe 
evidência objetiva de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando estes tenham impacto no valor 
estimado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou conjunto de ativos, que possa ser estimado de forma fiável. 

 
A imparidade registada é reportada pelos originadores das operações, apurada de acordo com os requisitos de 
IFRS 9. O cálculo efetuado segue a metodologia e os parâmetros do modelo de cada originador. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
A IFRS 9 determina que o conceito de imparidade baseado em perdas esperadas, seja aplicado a todos os ativos 
financeiros exceto os ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados e os instrumentos de 
capital próprio mensurados ao justo valor através de capital próprio. 
 

 
Com exceção dos ativos financeiros adquiridos ou originados com imparidade (designados por POCI), as perdas 
por imparidade devem ser estimadas através de uma provisão para perdas num montante igual a: 
 

• perda esperada por risco de crédito a 12 meses, ou seja, perda total estimada resultante dos eventos de 
incumprimento do instrumento financeiro que são possíveis no prazo de 12 meses após a data de relato 
(denominada Stage 1);  

 
• ou perda esperada por risco de crédito até à maturidade, ou seja, perda total estimada resultante de todos 

os possíveis eventos de incumprimento ao longo da vida do instrumento financeiro (referido como Stage 
2 e Stage 3).Uma provisão para perda esperada por risco de crédito até à maturidade é exigida para um 
instrumento financeiro se o risco de crédito desse instrumento financeiro tiver aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial ou se o instrumento financeiro estiver em imparidade. 

 
1.4 Desreconhecimento 

  
A Sociedade desreconhece os ativos financeiros quando expiram todos os direitos a fluxos de caixa futuros ou aos 
ativos que foram transferidos. No âmbito de uma transferência de ativos, o desreconhecimento apenas pode 
ocorrer quando substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos foram transferidos ou a Sociedade não 
detém controlo sobre os mesmos. A Sociedade procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando os 
mesmos são cancelados ou extintos. 
 
A atividade da Sociedade encontra-se regulamentada pelo Decreto-lei nº 453/99, de 5 de novembro, republicado 
pela Lei n.º 69/2019, de 28 de agosto e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de 
setembro e pela Lei nº25/2020, de 07 de julho que define claramente a obrigatoriedade de património autónomo 
de cada operação, respondendo os ativos de cada operação exclusivamente pelos passivos correspondentes. O 
património da Sociedade não pode ser afeto a qualquer das operações. 
 

1.5 Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros 
  
Os ativos financeiros são reclassificados entre categorias apenas se o modelo de negócio utilizado na sua gestão 
for alterado. 
 
A reclassificação é aplicada prospectivamente a partir da data da reclassificação. Não é permitida a reclassificação 
de instrumentos de capital mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral e de ativos financeiros 
designados ao justo valor através de resultados. 
 
A Sociedade não efetuou quaisquer reclassificações durante o exercício de 2021. 

 

1.6 Instrumentos de capital 
 
Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação 
contratual de a sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro a terceiros, 
independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos de uma entidade após a 
dedução de todos os seus passivos.  
 
Os custos de transação diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados por 
contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos e recebidos pelas 
compras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital próprio, líquidos dos custos de transação. 

 
Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são reconhecidos quando o direito ao seu recebimento é 
estabelecido e deduzidos ao capital próprio. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
1.7 Reconhecimento de juros 

 
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros ativos e passivos mensurados ao custo amortizado são 
reconhecidos na margem financeira, utilizando o método da taxa de juro efetiva. 
 
A taxa de juro efetiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante 
a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um período mais curto), para o valor 
líquido atual da posição financeira do ativo ou passivo financeiro.  

 
Para a determinação da taxa de juro efetiva procede-se à estimativa dos fluxos de caixa futuros considerando todos 
os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipado), não 
considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas consideradas 
como parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os prémios ou descontos diretamente 
relacionados com a transação, exceto para ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

 
No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros semelhantes para os quais foram reconhecidas 
perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na taxa de juro utilizada para 
desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda por imparidade. 
 
Para os instrumentos financeiros derivados, com exceção daqueles que forem classificados como instrumentos de 
cobertura do risco de taxa de juro, a componente de juro corrido não é autonomizada das alterações no seu justo 
valor, sendo classificada como Resultados em operações financeiras. 
 

1.8 Reconhecimento de rendimentos resultantes de serviços e comissões 
 
Os rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos como rédito de contratos com clientes: 

 
- Os rendimentos de serviços e comissões obtidos à medida que os serviços são prestados são reconhecidos em 
resultados no exercício a que se referem; 
- Os rendimentos de serviços e comissões que são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um instrumento 
financeiro são registados em resultados pelo método da taxa de juro efetiva, na margem financeira. 
 
 

1.9 Resultados em operações financeiras  
 
Os Resultados em operações financeiras registam os ganhos e perdas dos ativos e passivos financeiros 
classificados como de negociação (incluindo variações de justo valor e juros de derivados).  

 
1.10 Caixa e equivalentes de caixa 

 
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores registados na 
posição financeira com maturidade inferior a três meses a contar da data da posição financeira, onde se incluem a 
caixa e as disponibilidades e aplicações em instituições de crédito. 
 

 
1.11 ‘Offsetting’ 

 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido registado na posição financeira quando a 
Sociedade tem um direito legal de compensar os valores reconhecidos e as transações podem ser liquidadas pelo 
seu valor líquido. 
 

1.12 Transações em moeda estrangeira 
 
As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio da data da transação. Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira, que estão contabilizados ao custo histórico, são convertidos à 
taxa de câmbio da data da posição financeira. As diferenças cambiais resultantes da conversão são reconhecidas 
em resultados. Os ativos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira, registados ao custo 
histórico, são convertidos à taxa de câmbio da data da transação. Ativos e passivos não monetários registados ao 
justo valor são convertidos à taxa de câmbio da data em que o justo valor foi determinado. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
1.13 Terrenos e edifícios arrendados  

 
Esta norma estabelece requisitos relativamente ao âmbito, classificação/reconhecimento e mensuração de 
locações: 

•  Na ótica do locador, as locações continuam a ser classificadas como locações financeiras ou locações 
operacionais; e, 

• Na ótica do locatário, a norma define um único modelo de contabilização de contratos de locação, que 
resulta no reconhecimento de um ativo sob direito de uso e de um passivo da locação para todos os 
contratos de locação à exceção das locações com um período inferior a 12 meses ou para as locações que 
incidam sobre ativos de valor reduzido em que o locatário poderá optar pela isenção de reconhecimento 
prevista na IFRS 16, sendo que, nesse caso, deverá reconhecer os pagamentos de locação associados a 
esses contratos como despesas. 
 

A Sociedade optou por não aplicar esta norma aos contratos de locação a curto prazo, menor ou igual a um ano e 
aos contratos de locação em que o ativo subjacente tenha pouco valor, considerando para este efeito o montante de 
5 milhares de euros, tendo sido utilizada a opção de não aplicar esta norma a locações de ativos intangíveis. 
 
Definição de locação 
 
A definição de locação acarreta um enfoque no controlo do ativo identificado, ou seja, um contrato constitui ou 
contém uma locação se transmitir o direito de controlar a utilização de um ativo identificado, ou seja, obtendo 
substancialmente todos os benefícios económicos da utilização do mesmo e o direito de orientar o uso desse ativo 
identificado, durante um certo período de tempo em troca de uma retribuição. 
 
Impactos na ótica do locatário 
 
A Sociedade reconhece para todas as locações, com exceção das locações com um período inferior a 12 meses ou 
para as locações que incidam sobre ativos de valor unitário reduzido: 
 

• Um ativo sob direito de uso, inicialmente mensurado ao custo, tendo em conta o Net Present Value 
(NPV) do passivo da locação, acrescido de pagamentos efetuados (fixos e/ou variáveis) deduzidos de 
incentivos à locação recebidos, penalidades por término (se razoavelmente certas), bem como eventuais 
estimativas de custo a serem suportadas pelo locatário com o desmantelamento e remoção do ativo 
subjacente e/ou com a restauração do local onde este está localizado. Subsequentemente é mensurado de 
acordo com o modelo do custo (sujeito a depreciações/amortizações de acordo com o prazo de locação de 
cada contrato e a testes de imparidade);  

 
• Um passivo da locação, registado inicialmente pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros da locação 

(NPV), o que inclui: 
 

• Pagamentos fixos, deduzidos os incentivos à locação a receber; 
 

• Pagamentos de locação variáveis que dependam de um índice ou taxa, mensurados inicialmente e 
utilizando o índice ou a taxa à data de início do contrato; 

 
• As quantias que deverão ser pagas pelo locatário a título de garantias de valor residual; 

 
• O preço do exercício de uma opção de compra, se o locatário estiver razoavelmente certo de exercer essa 

opção; e, 
 

• Pagamentos de sanções por rescisão da locação, se o prazo da locação refletir o exercício de uma opção 
de rescisão da locação pelo locatário. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 

Dado que não é possível determinar facilmente a taxa de juro implícita na locação (parágrafo 26 da IFRS 16), os 
pagamentos da locação são descontados segundo a taxa de juro incremental de financiamento do locatário a qual 
incorpora a curva de taxa de juro sem risco (curva swap), acrescido de um spread de risco da Sociedade, aplicada 
sobre o prazo médio ponderado de cada contrato de locação. Para os contratos com termo é considerada essa data 
como data fim da locação, para os outros contratos sem termo é avaliado o prazo no qual o mesmo terá força 
executória. Na avaliação da força executória são consideradas as cláusulas particulares dos contratos bem como a 
legislação vigente relativamente ao Arrendamento Urbano. 
 
Subsequentemente é mensurado da seguinte forma: 
 

• Pelo aumento da sua quantia escriturada de forma a refletir os juros sobre o mesmo; 
 

• Pela diminuição da sua quantia escriturada de forma a refletir os pagamentos de locação; e, 
 

• A quantia escriturada é remensurada de forma a refletir quaisquer reavaliações ou alterações da locação, 
bem como para incorporar a revisão de pagamentos de locação fixos em substância e a revisão do prazo 
da locação. 

 
 

A Sociedade reavalia um passivo de locação, e calcula o respetivo ajustamento relacionado ao ativo sob direito de 
uso, sempre que: 
 

• Houver uma alteração do prazo da locação, ou na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente, 
o passivo de locação é remensurado, descontando os pagamentos de locação revistos e utilizando uma 
taxa de desconto também revista; 

 
• Houver uma alteração dos montantes a pagar ao abrigo de uma garantia de valor residual, ou dos 

pagamentos futuros de locação resultantes da alteração de um índice ou taxa utilizados para determinar 
esses pagamentos, o passivo de locação é remensurado, descontando os pagamentos de locação revistos 
utilizando uma taxa de desconto inalterada (a menos que a alteração dos pagamentos de locação resulte 
de uma alteração das taxas de juro variáveis, nesse caso deverá ser utilizada uma taxa de desconto 
revista); e, 

 
• Um contrato de locação é alterado, mas essa alteração à locação não é contabilizada como uma locação 

distinta, o passivo de locação é remensurado, descontando os pagamentos de locação revistos utilizando 
uma taxa de desconto revista. 
 

Os ativos sob direito de uso são depreciados/amortizados desde a data de entrada em vigor até ao fim da vida útil 
do ativo subjacente, ou até ao final do prazo da locação, caso este seja anterior. Se a locação transferir a 
propriedade do ativo subjacente, ou se o custo do ativo sob direito de uso refletir o facto de a Sociedade ir exercer 
uma opção de compra, o ativo sob direito de uso dever ser depreciado/amortizado desde a data de entrada em 
vigor até ao fim da vida útil do ativo subjacente. A depreciação/amortização começa na data de entrada em vigor 
da locação. 
 
O registo contabilistico referente à aplicação desta norma é o seguinte: 
 

• Na Demonstração dos resultados: 
 

(i)registo em Margem financeira do gasto de juros relativo aos passivos de locação; 
 

(ii) registo em Gastos gerais administrativos dos montantes relativos a contratos de locação de curto prazo e 
contratos de locação de ativos de baixo valor; e, 
 
(iii) registo em Amortizações do custo de depreciação dos ativos sob direito de uso. 
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1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 
 

• No Balanço: 
 

(i) registo em Outros ativos tangíveis, pelo reconhecimento dos ativos sob direito de uso; e, 
 

(ii) registo em Outros passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado 
 

 
• Na demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica Fluxos de caixa de atividades operacionais — 

Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores inclui montantes relativos a contratos de locação 
de curto prazo e a contratos de locação de ativos de baixo valor e a rubrica Diminuição em outros 
passivos inclui montantes relativos a pagamentos de partes de capital do passivo de locações, conforme 
detalhado nas Demonstrações de fluxos de caixa. 

 
Impacto na ótica do locador 
 
De acordo com a IFRS 16, os locadores continuarão a classificar as locações como financeiras ou operacionais, 
não implicando alterações significativas face ao definido na IAS 17. 
 

1.14 Imposto sobre lucros 
 

A Sociedade está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (CIRC) e correspondente Derrama. 
 
Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos correntes e impostos diferidos. O 
imposto é reconhecido na demonstração de resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam registados 
em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.  

 
 
Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do exercício, 
utilizando a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas autoridades à data da posição 
financeira e quaisquer ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. 
 
Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base na posição financeira, sobre 
as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as 
taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data da posição financeira em cada jurisdição e que 
se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 
 
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). 
 
A Sociedade procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à compensação dos ativos e passivos por 
impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar ativos por impostos 
correntes e passivos por impostos correntes; e (ii) os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com 
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou 
diferentes entidades tributáveis que pretendam liquidar passivos e ativos por impostos correntes numa base 
líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos 
ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados. 
 

 



Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
Notas às Demonstrações Financeiras 

30 de junho de 2021 
 

16 
 

1. Políticas contabilísticas (continuação) 
 

1.15 Relato por segmentos 
 
Um segmento de negócio é uma componente identificável da Sociedade, que se destina a fornecer um produto ou 
serviço individual ou um grupo de produtos ou serviços relacionados, e que esteja sujeito a riscos e benefícios que 
sejam diferenciáveis dos restantes segmentos de negócio.  
 
Cada uma das operações, contabilisticamente segregadas com riscos e benefícios claramente diferenciáveis bem 
como a componente da Sociedade não afeta diretamente a nenhuma das operações (Geral), estão identificadas 
como segmentos distintos da Sociedade. A 30 de junho de 2021, estes segmentos são os seguintes: 
 
- Geral; 
- Chaves SME; 
- Pelican Mortgages nº. 3; 
- Pelican Mortgages nº. 4; 
- Pelican Mortgages nº. 5; 
- Pelican Mortgages nº. 6; 
- Thetis Finance n.º 1 (Operação reembolsada em 25 de junho); 
- Ulisses Finance nº.1. 
 
 
O detalhe de cada uma das operações é apresentado na nota 3. 
 

1.16 Provisões 
 
São reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou decorrente de práticas 
passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas responsabilidades), (ii) seja provável 
que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa 
obrigação. 
 
As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para refletir a melhor estimativa, sendo 
revertidas por resultados na proporção dos pagamentos que não sejam prováveis.  
 
As provisões são desreconhecidas através da sua utilização, para as obrigações para as quais foram inicialmente 
constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar. 
 
 

1.17 Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 
 
As IFRS estabeleceram um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que o Conselho de 
Administração utilize o julgamento e faça as estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento 
contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos 
princípios contabilísticos pela Sociedade são analisadas nos parágrafos seguintes, no sentido de melhorar o 
entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados da Sociedade e a sua divulgação. 
 
Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas permitem um tratamento contabilístico 
alternativo em relação ao adotado pelo Conselho de Administração, os resultados reportados pela Sociedade 
poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente fosse escolhido. O Conselho de Administração considera 
que os critérios adotados são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a 
posição financeira da Sociedade e das suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes. 
 
Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento 
das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas são mais 
apropriadas. 
 
Perdas por imparidade em créditos a clientes  
 
A Sociedade obtém as perdas por imparidade com base em taxas e restante informação fornecidas pelos 
originadores dos créditos referentes às carteiras securitizadas, conforme referido na nota 1.3. 
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O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade deve ser 
reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui fatores como a probabilidade de 
incumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais associado a cada operação, as taxas de recuperação e 
as estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do momento do seu recebimento. 
 
Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em níveis 
diferentes das perdas por imparidade reconhecidas. 
 
Justo valor dos instrumentos financeiros derivados 
 
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na sua ausência é determinado com base 
na utilização de preços de transações recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado ou com base 
em metodologias de avaliação, baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros descontados considerando as 
condições de mercado, o efeito do tempo, a curva de rentabilidade e fatores de volatilidade. Estas metodologias 
podem requerer a utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor. 
 
Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na 
aplicação de determinado modelo poderiam originar resultados financeiros diferentes daqueles reportados. 
 
Impostos sobre os lucros 
 
Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efetuar determinadas interpretações 
e estimativas. Existem diversas transações e cálculos para os quais a determinação dos impostos a pagar é incerta 
durante o ciclo normal de negócios. 
 
Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre os lucros, correntes e 
diferidos, reconhecidos no exercício. 
 
As Autoridades Fiscais Portuguesas têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria coletável efetuado pela 
Sociedade durante um período de quatro ou seis anos, independentemente de haver prejuízos reportáveis. Desta 
forma, é possível que haja correções à matéria coletável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação 
da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho de Administração da Sociedade, que eventuais 
correções aos impostos sobre lucros não têm impacto material nas demonstrações financeira.  
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2.   Situação Líquida 
 
Conforme referido na nota 1.1, o capital social da Sociedade é de Euros 250.000, representado por 50.000 acções 
de 5 euros de valor nominal. 
 
Em 24 de fevereiro de 2020, foi aprovada uma alteração à Lei n.º 16/2015 do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo (RGOIC), a qual introduziu uma nova fórmula de cálculo dos fundos próprios para as 
sociedades de titularização de créditos de acordo com o artigo 71º-M do RGOIC, com entrada em vigor a 1 de 
janeiro de 2020.  

 
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a rubrica Reservas e resultados acumulados é analisada como 
segue: 
 

 
 

 
De acordo com a deliberação da Assembleia-Geral datada de 29 de junho de 2021, a Sociedade procedeu à 
aprovação da proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2020, que consistiu na transferência da 
totalidade do resultado líquido para resultados acumulados. 
 
Nos termos da legislação portuguesa, a Sociedade deverá reforçar anualmente a reserva legal em pelo menos 5% 
dos lucros líquidos anuais, até à concorrência de 20% do capital social, não podendo normalmente esta reserva ser 
distribuída. Com referência a 30 de junho de 2021 o valor registado na reserva legal é superior ao limite mínimo 
exigido pelo Código das Sociedades Comerciais. 
 
À data de 31 de junho de 2021, os Fundos Próprios da Sagres são de Euros 2.787.077,10; de acordo com o 
Regulamento da CMVM nº12/2002. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações 
  

1 - Operação Chaves SME 
 
A 18 de dezembro de 2006 a Sociedade efetuou a Operação “Chaves SME CLO Nº 1” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos de pequenas e médias empresas (‘SME’) com o valor nominal de Euros 
601.210.000 originado pelo Banco Português de Negócios (BPN), pelo valor nominal. No âmbito desta aquisição, 
foi efetuada uma emissão ao par de obrigações divididas em 6 tranches: Euros 527.550.000 Class A, Euros 
21.000.000 Class B, Euros 38.050.000 Class C, Euros 4.900.000 Class D, Euros 9.600.000 Class E e Euros 
15.613.000 Class F. Em 2012 o banco BIC comprou o BPN. Contudo a partir de julho de 2017, o banco BIC, 
passará a chamar-se EuroBic depois de uma decisão do tribunal ter forçado o banco a mudar a marca. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

Original Atual Original Atual

Class A Aaa Baa3 AAA A-
Class B Aa2 Ba2 AA A-
Class C A1 Caa2- A - BBB-
Class D A3 Ca- BBB BB-
Class E Baa2 C BBB B-
Class F - - - -

S&PMoody's

 
 
A remuneração das diferentes tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que a classe 
F poderá ter direito a remuneração adicional conforme estipulado nas condições da operação. A maturidade legal 
das obrigações é novembro de 2034. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 
 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e 
vencidos enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não 
disponibiliza esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a 
carteira de crédito global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em 
consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos 
em mora e a imparidade média da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações. 

 
1.1 – Crédito a clientes 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Chaves SME regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela operação de 
titularização no montante de Euros 601.210.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos, acrescido do montante de recompras de novos créditos efectuadas, bem como os respectivos 
juros periodificados. Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos e aos montantes de 
recompras de novos créditos efectuadas são analisados como segue: 
 
 

 
 
O período de recompra de novos créditos (revolving) terminou no primeiro semestre de 2009.  
 
A rubrica Imparidade – Chaves SME resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido na acima. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do período/exercício 
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contragarantidos por contragarantias reais e contragarantias pessoais. As garantias 
reais constituídas correspondem a hipotecas sobre imóveis e penhores mercantis sobre bens dos clientes. Os 
colaterais são reavaliados periodicamente e considerando as políticas contabilísticas do originador. De acordo com 
o definido nas Normas Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, 
os valores dos imóveis deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por 
entidades avaliadoras certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que 
refletem a tendência de evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  

  
 

Na Offering Circular da operação encontra-se estipulado que o valor dos créditos garantidos por garantias reais de 
1º grau não poderá ser inferior a 40% do total da carteira e a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos 
não poderá exceder os 70%. 

 
Segundo o Servicer Report de junho de 2021 o valor dos créditos garantidos por garantias reais de 1º grau 
corresponde a 49,16% (dezembro de 2020: 51,27%) do total da carteira e a média ponderada do Loan-to-Value 
destes créditos é de 15,75% (dezembro de 2020: 17.76%). 
 
 
 
1.2 – Títulos de dívida emitidos 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 

 
A rubrica Obrigações de titularização – Chaves SME divide-se nas seguintes tranches com referência a 30 de junho 
de 2021:  
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 30/06/2021

Class A novembro de 2034 - Euribor+0,18% 0,000%
Class B novembro de 2034 - Euribor+0,25% 0,000%
Class C novembro de 2034 - Euribor+0,45% 0,000%
Class D novembro de 2034 - Euribor+0,55% 0,000%
Class E novembro de 2034 - Euribor+0,60% 0,047%
Class F novembro de 2034 10.296 Euribor+0,75% 0,197%  
 
 
 
A rubrica Obrigações de titularização – Chaves SME divide-se nas seguintes tranches com referência a 31 de 
dezembro de 2020:  
 
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro

Maturidade Legal Euros '000 Teórica 31/12/2020

Class A novembro de 2034 - Euribor+0,18% 0,000%
Class B novembro de 2034 - Euribor+0,25% 0,000%
Class C novembro de 2034 - Euribor+0,45% 0,000%
Class D novembro de 2034 - Euribor+0,55% 0,067%
Class E novembro de 2034 - Euribor+0,60% 0,117%
Class F novembro de 2034 12.608 Euribor+0,75% 0,267%  
 
 
As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades 
da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
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3. Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
2- Operação Pelican Mortgages Nº 3 
 
A 30 de março de 2007 a Sociedade efectuou a Operação “Pelican Mortgages Nº 3” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 750.000.000 originado pela Caixa 
Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 754.928.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor 
nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão ao 
par de obrigações divididas em 6 tranches: Euros 717.375.000 Class A, Euros 14.250.000 Class B, Euros 
12.000.000 Class C, Euros 6.375.000 Class D, Euros 8.250.000 Class E e Euros 4.125.000 Class F.  
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

Original Atual Original Atual Original Atual

Class A AAA BBB - Aaa A3 AAA BBB - 
Class B AA - BBB - Aa2 Ba1 AA - B-
Class C A BB A3 B2 A B-
Class D BBB B Baa3 Caa1 BBB B-
Class E BBB - PIF N/R N/R BBB - -
Class F - - - - - -

Fitch Moody's S&P

 
 
A remuneração das 5 primeira tranche encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que em 
junho de 2018 o valor desse spread aumentou (step-up date). As obrigações de classe F não têm uma taxa de juro 
definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da operação, 
como estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das obrigações é setembro de 2054. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 
 
A Sociedade celebrou, no dia 7 de dezembro de 2011, um Acordo de Liquidez Contingente com o Royal Bank of 
Scotland PLC no seguimento da ocorrência de um Evento de Liquidez Contingente (Contingent Liquidity Event), e 
conforme previsto na documentação da operação. Os montantes disponibilizados no âmbito deste Acordo de 
Liquidez Contingente, os quais estão legalmente afetos à operação, são equivalentes a seis meses de juros das 
obrigações titularizadas e poderão ser utilizados pela Sociedade para suprir uma eventual escassez de fundos numa 
qualquer data de pagamento de juros. 
 
Imparidade 
 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e 
vencidos enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não 
disponibiliza esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a 
carteira de crédito global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em 
consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos 
em mora e a imparidade média da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
 
2.1 – Crédito a clientes 

 
 
 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 3 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 750.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e respetivos juros periodificados e dos write-offs.  
 
 Os valores referentes aos recebimentos de capital e write-off’s entretanto ocorridos são analisados como segue: 
 

Recebimentos Write-Off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2007 79.936 - - 

2008 182.590 - - 

2009 51.584 - - 

2010 39.768 - - 

2011 25.900 - - 

2012 22.810 - - 

2013 23.964 5 - 

2014 23.611 33 - 

2015 23.963 443 - 

2016 24.778 135 - 

2017 27.306 45 - 

2018 24.748 6 - 

2019 26.144 436 - 

2020 26.181 471 148 

2021 17.170 61 102 

620.453 1.634 249

  
 
A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 3 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do período/exercício 
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contragarantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de e 69,23% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 
 
Segundo o Servicer Report de junho de 2021 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 42,80% 
(dezembro de 2020: 43,70%). 
 
 
2.2 – Títulos de dívida emitidos 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 3 divide-se nas seguintes tranches com referência a 
30 de junho de 2021: 
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 30/06/2021

Class A setembro de 2054 121.069 Euribor+0,195% 0,000%
Class B setembro de 2054 3.126 Euribor+0,30% -0,189%
Class C setembro de 2054 2.632 Euribor+0,36% -0,182%
Class D setembro de 2054 1.398 Euribor+0,675% 0,133%
Class F setembro de 2054 4.125 - -  
 
 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 3 divide-se nas seguintes tranches com referência a 
31 de dezembro de 2020:   

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 31/12/2020

Class A setembro de 2054 138.350 Euribor+0,195% 0,000%
Class B setembro de 2054 3.572 Euribor+0,30% -0,184%
Class C setembro de 2054 3.008 Euribor+0,36% -0,124%
Class D setembro de 2054 1.598 Euribor+0,675% -0,191%
Class F setembro de 2054 4.125 - - 
         
 
Após março de 2016 (step-up date) o spread de cada uma das tranches aumentou, conforme definido nas condições 
da operação. As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
 
As obrigações da Class E foram totalmente reembolsadas no decorrer de 2008. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
3 - Operação Pelican Mortgages Nº 4 
 
A 19 de maio de 2008 a Sociedade efectuou a Operação “Pelican Mortgages Nº 4” – esta operação consistiu na 
aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 1.000.000.000 originado pela 
Caixa Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 1.004.688.000. A diferença entre o valor de aquisição e o 
valor nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma 
emissão ao par de obrigações divididas em 6 tranches: Euros 832.000.000 Class A, Euros 55.500.000 Class B, 
Euros 60.000.000 Class C, Euros 25.000.000 Class D, Euros 27.500.000 Class E e Euros 28.600.000 Class F.  
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

Original Atual Original Atual

Class A AAA A+ AAA AA
Class B AA A+ - -
Class c A - BBB - -
Class D BBB BB - -
Class E BB B - -
Class F - - - -

DBRSFitch

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontram-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações 
de classe F não têm uma taxa de juro definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das 
restantes responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. A maturidade legal das 
obrigações é setembro de 2056. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 
 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e 
vencidos enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não 
disponibiliza esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a 
carteira de crédito global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em 
consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos 
em mora e a imparidade média da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das ob rigações. 

 
3.1 – Créditos a clientes 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 4 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.000.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos 
de capital entretanto ocorridos e dos write-offs. Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto 
ocorridos são analisados como segue: 

 
Recebimentos Write-Off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2008 40.242 - - 

2009 52.420 - - 

2010 41.551 - - 

2011 29.678 - - 

2012 24.976 - - 

2013 28.942 193 - 

2014 29.856 195 - 

2015 36.772 836 - 

2016 43.290 1.272 - 

2017 53.012 1.050 - 

2018 57.748 747 - 

2019 57.476 3.945 - 

2020 43.354 343 554 

2021 22.382 43 401 

561.699 8.623 955

 
 
A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 4 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 
 
A rúbrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do período/exercício 
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
Os créditos da operação são contragarantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de90,45% e estipula que o Loan-to-Value de cada crédito em termos individuais não poderá exceder os 100%. 
 
Segundo o Servicer Report de junho de 2021 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 61,30% 
(dezembro de 2020: 62,80%). 
 
 
3.2 – Títulos de dívida emitidos 

 
 
     
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 4 divide-se nas seguintes tranches com referência a 
30 de junho de 2021:  
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 30/06/2021

Class A setembro de 2056 340.636 Euribor+0,30% -0,242%
Class B setembro de 2056 30.154 Euribor+0,45% -0,092%
Class C setembro de 2056 32.599 Euribor+0,60% 0,058%
Class D setembro de 2056 13.583 Euribor+0,90% 0,358%
Class E setembro de 2056 14.941 Euribor+1,25% 0,708%
Class F setembro de 2056 28.600 - -  
 
A rubrica Obrigações de titularização – Pelican Mortgages Nº 4 divide-se nas seguintes tranches com referência a 
31 de dezembro de 2020: 
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 31/12/2020

Class A setembro de 2056 357.937 Euribor+0,30% -0,184%
Class B setembro de 2056 31.686 Euribor+0,45% -0,034%
Class C setembro de 2056 34.255 Euribor+0,60% 0,116%
Class D setembro de 2056 14.273 Euribor+0,90% 0,416%
Class E setembro de 2056 15.700 Euribor+1,25% 0,766%
Class F setembro de 2056 28.600 - -  

 
 
As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades 
da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
4 - Operação Pelican Mortgages Nº 5 
 
A 24 de março de 2009 a Sociedade efectuou a Operação “Pelican Nº 5” – esta operação consistiu na aquisição de 
um portfólio de créditos hipotecários com o valor nominal de Euros 1.000.000.000 originado pela Caixa 
Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 1.003.386.000. A diferença entre o valor de aquisição e o valor 
nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta aquisição, foi efetuada uma emissão de 
obrigações divididas em 6 tranches com os seguintes valores de nominais: Euros 750.000.000 Class A, Euros 
195.000.000 Class B, Euros 27.500.000 Class C, Euros 27.500.000 Class D, Euros 4.500.000 Class E e Euros 
23.000.000 Class F.  
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

Original Atual Original Atual

Class A AAA A+ AAA AAH
Class B BBB - A- - -
Class c B BBB - -
Class D - - - -
Class E - - - -
Class F - - - -

DBRSFitch

 
 
A remuneração das 5 primeiras tranches encontram-se indexada à Euribor, acrescida de um spread, sendo que em 
junho de 2018 o valor desse spread aumentou (step-up date) conforme definido nas condições da operação. As 
obrigações de classe F não têm uma taxa de juro definida, tendo direito aos montantes disponíveis após 
cumprimento das restantes responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. A maturidade 
legal das obrigações é dezembro de 2061. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 
 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e 
vencidos enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não 
disponibiliza esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a 
carteira de crédito global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em 
consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos 
em mora e a imparidade média da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações. 
 
4.1 – Créditos a clientes 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 5 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.000.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos 
de capital entretanto ocorridos e juros periodificados e dos write-offs. Os valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos são analisados como segue: 
 

 

Recebimentos Write-Off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2009 43.028 - - 

2010 51.944 - - 

2011 38.973 - - 

2012 32.981 - - 

2013 36.961 46 - 

2014 35.422 104 - 

2015 43.175 402 - 

2016 46.505 1.106 - 

2017 54.928 769 - 

2018 57.086 - - 

2019 53.529 4.238 - 

2020 45.484 621 497 

2021 19.152 62 357 

559.168 7.348 854

 
A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 5 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
  
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 

 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do período/exercício 
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
Os créditos da operação são contragarantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
 
O Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de e 80,13%. 
 
Segundo o Servicer Report de junho de 2021 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 54,80% 
(dezembro de 2020: 55,70%). 
 
4.2 – Títulos de dívida emitidos 
 

 
 
 
As obrigações de titularização da Pelican Mortgages Nº 5 dividem-se nas seguintes tranches com referência a 30 de 
junho de 2021:       

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 30/06/2021

Class A dezembro de 2061 300.954 Euribor+0,30% -0,242%
Class B dezembro de 2061 105.405 Euribor+0,50% 0,042%
Class C dezembro de 2061 14.865 Euribor+0,90% 0,358%
Class D dezembro de 2061 14.865 Euribor+1,25% 0,708%
Class E dezembro de 2061 - Euribor+1,50% 0,958%
Class F dezembro de 2061 23.000 - -  

 
 
As obrigações de titularização da Pelican Mortgages Nº 5 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 31 
de dezembro de 2020: 

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 31/12/2020

Class A dezembro de 2061 314.320 Euribor+0,30% -0,184%
Class B dezembro de 2061 110.086 Euribor+0,50% 0,016%
Class C dezembro de 2061 15.525 Euribor+0,90% 0,416%
Class D dezembro de 2061 15.525 Euribor+1,25% 0,766%
Class E dezembro de 2061 - Euribor+1,50% 1,016%
Class F dezembro de 2061 23.000 - -  
 
Após junho de 2018 (step-up date) o spread de cada uma das tranches aumentará, conforme definido nas condições 
da operação. As obrigações da classe F têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
5 - Operação Pelican Nº 6 
 
A 2 de março de 2012, a Sociedade concretizou a operação de titularização “Pelican Mortgages Nº 6” – esta 
operação consistiu na aquisição de um portfolio de créditos hipotecários com um valor nominal de Euros 
1.040.151.000 originados pela Caixa Económica Montepio Geral, pelo preço de Euros 1.041.923.000. A diferença 
entre o valor de aquisição e o valor nominal dos créditos respeita ao juro corrido dos mesmos. No âmbito desta 
aquisição, foi efetuada uma emissão ao par de obrigações divididas em 5 tranches com os seguintes valores 
nominais: Euros 750.000.000 Class A, Euros 250.000.000 Class B, Euros 1.800.000 Class C, Euros 65.000.000 
Class D e Euros 40.200.000 Class S. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

 
Original Atual Original Atual Original Atual

Class A A A+ AA AA+ A - A
Class B - - - - - - 
Class C - - - - - - 
Class D - - - - - - 
Class S - - - - - - 

S&PDBRSFitch

 
 

 
A remuneração das 3 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de 
classe D e S não têm uma taxa de juro definida. A maturidade legal das obrigações é dezembro de 2063. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 

 
 
Imparidade 
 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e 
vencidos enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não 
disponibiliza esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a 
carteira de crédito global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em 
consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos 
em mora e a imparidade média da carteira de crédito do originador para ativos similares. 

 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações. 
 

 
5.1 – Crédito a clientes 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
A rubrica Crédito – Pelican Mortgages Nº 6 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 1.040.151.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos 
de capital entretanto ocorridos e dos write-offs. Os valores referentes aos recebimentos de capital entretanto 
ocorridos são analisados como segue:  
 

Recebimentos Write-off Juros Capitalizados

Anos Eur '000 Eur '000 Eur '000

2012 20.389 - - 

2013 26.829 87 - 

2014 32.278 348 - 

2015 38.032 1.486 - 

2016 43.936 3.114 - 

2017 57.331 3.740 - 

2018 79.979 - - 

2019 81.358 14.337 - 

2020 63.371 4.056 1.143 

2021 25.851 116 868 

469.354 27.285 2.011   
 
 
A rubrica Imparidade – Pelican Mortgages Nº 6 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

 
 

A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do período/exercício 
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 
Os créditos da operação são contragarantidos por hipotecas sobre imóveis. De acordo com o definido nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro e, de forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, os valores dos imóveis 
deverão ser revistos regularmente com base em avaliações independentes efetuadas por entidades avaliadoras 
certificadas e independentes ou através da utilização de coeficientes de reavaliação que refletem a tendência de 
evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva.  
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
A Offering Circular da operação indica que a média ponderada do Loan-to-Value dos créditos na data de emissão é 
de e 63.85%. 
 
Segundo o Servicer Report de junho de 2021 a média ponderada do Loan-to-Value destes créditos é de 92,90% 
(dezembro de 2020: 81,65%). 
 
 
5.2 – Títulos de dívida emitidos 
 

 
 
As obrigações de titularização da operação Pelican Mortgages Nº 6 dividem-se nas seguintes tranches, com 
referência a 30 de junho de 2020:  
          

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 30/06/2021

Class A dezembro de 2063 268.352 Euribor+0,30% -0,237%
Class B dezembro de 2063 250.000 Euribor+0,50% -0,037%
Class D dezembro de 2063 65.000 - -
Class S dezembro de 2063 40.200 - -  

 
 
As obrigações de titularização da operação Pelican Mortgages Nº6 dividem-se nas seguintes tranches, com 
referência a 31 de dezembro de 2020: 
 
 

Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 31/12/2020

Class A dezembro de 2063 292.880 Euribor+0,30% -0,198%
Class B dezembro de 2063 250.000 Euribor+0,50% 0,002%
Class D dezembro de 2063 65.000 - -
Class S dezembro de 2063 40.200 - -  

 
As obrigações da classe D e S têm direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 

 
6 - Operação Thetis Finance No. 1 

 
No dia 16 de julho de 2015, a Sociedade concluiu uma nova operação de titularização de crédito, denominadaThetis 
Finance No.1. Esta operação consistiu na aquisição de uma carteira de crédito aoutomóvel originada pelo Banco 
Credibom, S.A., pelo montante nominal de 640.000.000. No âmbito desta aquisição foi efetuada uma emissão de 
obrigações divididas em duas classes: a Classe A emitida ao par no valor de Euros 500.000.000 e a Classe B, no 
valor de 146.300.000, emitida com um prémio de 3.682.000. 
 
Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

Original Atual Original Atual

Class A A A+ A A+
Class B NR NR NR NR

FitchDBRS

 
 
A remuneração da classe A tem taxa de juro anual fixa de 1,10 por cento. As obrigações de classe B não têm taxa 
de juro definida, tendo direito aos montantes disponíveis após cumprimento das restantes responsabilidades da 
operação, como estipuladonas condições da mesma. A maturidade legal é julho de 2038. 
 
Os valores recebidos dos ativos adquiridos são veiculados para o conjunto das responsabilidades da operação de 
acordo com os termos da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos ativos será pago ao detentor das 
obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data do cancelamento das mesmas, não existindo 
resultado nas contas de exploração da Sociedade. 
 

Imparidade 
 

Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e 
vencidos enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não 
disponibiliza esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a 
carteira de crédito global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em 
consideração o tipo de crédito concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos 
em mora e a imparidade média da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações. 
 
6.1 – Crédito a clientes 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 

 
A rubrica Crédito – Thetis Finance Nº 1 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela 
operação de titularização no montante de Euros 640.000.000, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de 
capital entretanto ocorridos e dos write-offs., acrescido do montante de recompra de novos créditos efetuadas. Os 
valores referentes aos recebimentos de capital entretanto ocorridos e aos montantes de recompra de novos créditos 
efetuadas são analisados como segue: 

 
 

A rubrica Imparidade – Thetis Finance Nº 1 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afetos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. Em 2019 foi reavaliado o enquadramento contabilístico relativamente aos 
Write-off existentes, sendo o mesmo alterado, causando assim impacto no crédito existente, enquanto que em anos 
anteriores o impacto era refletito no montante de imparidade existente á data de reporte. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 13.237 13.210 

Dotação do exercício - 2.388 

Reversão do exercício (12.458) (113)

Utilização de imparidade (779) (2.249)

Saldo à data - 13.237 

jun 2021

Euros '000

dez 2020

 
 
A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do período/exercício 
determinadas de acordo com a avaliação da evidência objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
6.2 – Títulos de dívida emitidos 

 

 
 

 
 
As obrigações de titularização da operação Thetis Finance Nº 1 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 
31 de dezembro de 2020:  
 

Montante Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica

Class A julho de 2038 95.431 1,10% 1,100%
Class B julho de 2038 142.550 - -

Taxa de juro 

31-12-2020

 
 

 
 

 
As obrigações da classe B têm direito aos montantes disponíveis após o cumprimento das restantes 
responsabilidades da operação, como estipulado nas condições da mesma. 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 

9 – Ulisses Finance 1 
 

No dia 07 de julho de 2017, a Sociedade concluiu uma nova operação de titularização de créditos, denominada 
Ulisses Finance 1. Esta operação consistiu na aquisição de uma carteira de crédito originada pela 321 Crédito, 
pelo montante nominal de Euros 144.800.000. No âmbito desta aquisição foi efectuada uma emissão de 
obrigações dividida em 5 classes: a Classe A emitida ao par no valor de Euros 120.100.000, Classe B emitida ao 
par no valor de Euros 7.000.000, Classe C emitida ao par no valor de Euros 7.100.000, Classe D emitida ao par 
no valor de Euros 7.100.000, e a Classe E, emitida a prémio, no valor de Euros 3.500.000.  

 
 

Os ratings atribuídos às diferentes classes foram os seguintes: 
 

Original Atual Original Atual

Class A A A A2 A2
Class B BBB BBB Baa3 Baa3
Class C BB(low) BB(low) Ba2 Ba2
Class D - - - - 
Class E - - - - 

Moody'sDBRS

 
 
 
A remuneração das 4 primeiras tranches encontra-se indexada à Euribor, acrescida de um spread. As obrigações de 
classe E não têm uma taxa de juro definida. A maturidade legal das obrigações é 2033. 

 
 
Os valores recebidos dos créditos adquiridos são veiculados para o conjunto de responsabilidades da operação de 
acordo com os termos e condições da mesma. Qualquer excesso dos valores gerados pelos créditos será pago ao 
detentor das obrigações e qualquer insuficiência será assumida pelo mesmo na data de cancelamento das mesmas, 
não existindo resultado nas contas de exploração da Sociedade. 
 
Imparidade 
 
Numa base semi-anual é efetuada pela Sociedade a revisão da imparidade da carteira de ativos vincendos e vencidos 
enviada pelos Originadores (com exceção da operação Chaves SME No.1 para a qual o originador não disponibiliza 
esta informação) de acordo com as suas políticas contabilísticas de cálculo da imparidade para a carteira de crédito 
global de cada originador. A Sociedade efetua uma análise de razoabilidade tendo em consideração o tipo de crédito 
concedido, as contragarantias existentes, a antiguidade e o comportamento dos ativos em mora e a imparidade média 
da carteira de crédito do originador para ativos similares. 
 
As perdas por imparidade dos ativos securitizados, ou quaisquer outros factos no âmbito da operação poderão 
conduzir a uma insuficiência de fundos para liquidação do capital e juros das obrigações. Estas perdas serão 
assumidas exclusivamente pelos detentores das obrigações. 
 
 

9.1 – Crédito a clientes 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 

A rubrica Crédito – Ulisses Finance 1 regista o valor nominal dos créditos adquiridos no âmbito daquela operação 
de titularização no montante de Euros 141.225.836, deduzido dos valores referentes aos recebimentos de capital 
entretanto ocorridos, acrescido do montante de recompra de novos créditos efectuadas. Os valores referentes aos 
recebimentos de capital, entretanto ocorridos efectuadas são analisados como segue: 

 
 

Recebimentos Recompra

Anos Eur '000 Eur '000

2017 25.855 24.056 

2018 45.978 27.396 

2019 39.086 - 

2020 29.560 - 

2021 10.366 - 

150.845 51.452 

 
 

A rubrica Imparidade – Ulisses Finance 1 resulta da avaliação da imparidade dos ativos afectos às obrigações 
titularizadas, conforme definido acima. 
 
Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como segue: 
 

Euros '000

Imparidade para crédito:

Saldo em 1 janeiro 3.160 2.575 

Dotação do exercício - 852 

Reversão do exercício (29) (267)

Utilização de imparidade - - 

Saldo à data 3.131 3.160 

Euros '000

jun 2021 dez 2020

 
 

A rubrica Imparidade do Crédito regista a estimativa de perdas incorridas à data de fim do exercício determinadas 
de acordo com a avaliação da evidência objectiva de imparidade, conforme descrito na nota 1.3. 
 

 
9.2 – Títulos de dívida emitidos 
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3.  Síntese de Indicadores das operações (continuação) 
 
 
As obrigações de titularização da operação Ulisses Finance 1 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 
30 de junho de 2021: 
 

 
Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 30/06/2021

Class A julho de 2033 19.680 Euribor + 0.85% 0,291%
Class B julho de 2033 7.000 Euribor + 1.60% 1,041%
Class C julho de 2033 7.100 Euribor + 3.75% 3,191%
Class D julho de 2033 7.100 Euribor + 4,00% 3,441%
Class E julho de 2033 3.500

  
 
As obrigações de titularização da operação Ulisses Finance 1 dividem-se nas seguintes tranches, com referência a 
31 de dezembro de 2020: 
 

 
Montante Taxa de juro Taxa de juro 

Maturidade legal Euros '000 teórica 31/12/2020

Class A julho de 2033 30.402 Euribor+0,85% 0,304%
Class B julho de 2033 7.000 Euribor+1,60% 1,054%
Class C julho de 2033 7.100 Euribor+3,75% 3,204%
Class D julho de 2033 7.100 Euribor+4,0% 3,454%
Class E julho de 2033 3.500 - -  
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4.  Eventos Subsequentes 
 
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. 
 


