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Principais indicadores consolidados
31-12-2004 31-12-2004 31-12-2005 2005/2004

PCSB IAS / IFRS IAS / IFRS IAS / IFRS
(mil euros) (mil euros) (mil euros) (mil euros) %

Activo líquido consolidado 1.734.839 1.969.661 2.146.456 176.795 9,0%
Desintermediação 356.265 356.265 383.150 26.885 7,5%
Activo líquido consolidado + desintermediação 2.091.104 2.325.926 2.529.606 203.680 8,8%

Crédito a clientes (bruto) (1) 1.446.188 1.672.427 1.777.881 105.454 6,3%
Recursos de clientes (2) 1.494.559 1.736.865 1.807.964 71.099 4,1%
Recursos de clientes + desintermediação (2) 1.850.824 2.093.131 2.191.114 97.984 4,7%

Margem financeira 70.053 85.520 86.727 1.207 1,4%
Outros resultados correntes 39.807 30.431 39.740 9.309 30,6%
Produto bancário 109.860 115.951 126.467 10.516 9,1%

Provisões e imparidades para crédito / crédito vencido (1) 116,6% 111,4% 108,2% -3,1 p,p, -
Provisões e imparidades para crédito / crédito vencido há mais de 90 dias (1) 127,3% 122,6% 121,3% -1,3 p,p, -

Crédito vencido / crédito total (1) (3) 1,7% 1,8% 1,8% 0,0 p,p, -
Crédito vencido há mais de 90 dias / crédito total líquido (1) (3) 1,3% 1,4% 1,4% 0,0 p,p, -

Crédito com incumprimento / crédito total (4) 3,9% 4,2% 3,2% -1,1 p,p, -
Crédito com incumprimento, líquido / crédito total líquido (4) 0,4% 1,2% 0,8% -0,4 p,p, -

Custos de funcionamento + amortizações / produto bancário (4) 62,9% 63,4% 60,8% -2,6 p,p, -
Custo com o pessoal / produto bancário (4) 33,6% 33,7% 33,8% 0,1 p,p, -

Cash-flow antes de impostos 51.884 50.417 57.465 7.048 14,0%
Lucro consolidado 10.116 5.089 16.115 11.026 216,7%

Resultado antes de imposto / Activo líquido médio (4) 0,7% 0,4% 1,1% 0,7 p,p, -
Produto bancário / Activo líquido médio (4) 6,5% 6,0% 6,1% 0,1 p,p, -
Resultado antes de imposto / Capitais próprios médio (4) 11,2% 6,8% 18,1% 11,3 p,p, -

ROA 0,6% 0,3% 0,8% 0,5 p,p, -
ROE 9,1% 4,5% 13,3% 8,8 p,p, -

Cash-flow após impostos por acção 0,52 0,50 0,57 0,07 -
Lucro consolidado por acção 0,10 0,05 0,16 0,11 -

Nº de balcões 96 96 111 15 15,6%

(1) O crédito a clientes não inclui juros, outros valores a receber/pagar e ajustamentos
(2) Inclui depósitos, empréstimos obrigacionistas e subordinados não considerando juros e outras correcções
(3) Crédito deduzido da parcela totalmente provisionado
(4) Calculado de acordo com a Instrução nº 16/2004 do Banco de Portugal
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Mensagem aos Accionistas

Senhores Accionistas

Constituindo um cerimonial que todos os anos se repete após a conclusão de mais um exercício de
actividade do nosso Grupo Financeiro, aqui estamos, nos termos da lei e dos estatutos que nos regem,
a prestar contas e a dar notícia do modo como evoluíram os nossos negócios.

Tendo presente a preocupação de dar continuidade aos projectos delineados no decurso do exercício
findo com o objectivo de racionalizar custos e de obter ganhos de produtividade, desenvolveram-se
neste mais algumas acções com reflexos directos na macro estrutura do Grupo.

Assim, o processo de fusão por incorporação da Título-Sociedade Financeira de Corretagem, SA, no
Finibanco, SA, que evoluiu ao longo do primeiro semestre, ficou concluído em 21 de Julho de 2005,
data da realização da respectiva escritura pública, mas com efeitos legais a partir do dia imediato,
altura em que foi efectuado o registo na Conservatória do Registo Comercial do Porto.

Daqui resultou que o capital social do Finibanco, SA, incorporando o capital social da Título, no
montante de 4 milhões de euros, passou a ser de 104 milhões de euros, a partir daquela data.

O projecto de fusão, também por incorporação, da Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e
Equipamentos, SA, na Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA, que igualmente se encontrava
em curso, porque requereu diligências e procedimentos mais morosos, só ficou concluído no final do
exercício, não obstante haver começado praticamente em simultâneo com aquele.

Deste processo resultou também um aumento do capital social da Finicrédito de 20 para 30 milhões de
euros, 5 milhões por força da incorporação do capital social da Leasecar e igual montante por entrada
de numerário, como foi decidido e estava previsto no projecto de fusão oportunamente delineado.

Em resultado destas acções, as Empresas Participadas do nosso Grupo ficaram reduzidas a seis, como
se constata no organigrama de abertura do presente Relatório, todas elas detidas pela Holding a cem
por cento.

Em matéria de organização interna, introduziram-se algumas melhorias no Código de Conduta e
Normas Deontológicas, cujo âmbito se estende a todo o Grupo Financeiro, e estabeleceram-se os
princípios para a definição da nova política de segurança da informação, nas suas mais variadas
vertentes, também extensíveis a todo o universo empresarial, tarefa de que se ocupou a Participada
Finibanco.

Ainda nesta área, extinguiram-se os Gabinetes de Operações Financeiras do Porto e de Lisboa,
integrando o seu conteúdo funcional na Direcção de Private, extinguiu-se a Direcção de Operações de
Mercado e reformulou-se a Direcção de Mercado de Capitais, que passou a integrar as funções daquela
e também as inerentes à área de negociação que enformava a antiga Título. Procedeu-se à divisão em
Zonas da Banca de Negócios e Particulares que ainda não tinha sido efectuada e também à revisão e
actualização de diversos normativos internos e de fichas de produtos em uso na Instituição.
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Continuaram os trabalhos visando o acolhimento do Acordo Basileia II cuja entrada em vigor está
prevista para 1 de Janeiro de 2007.

Prosseguiram activamente os esforços anteriormente desenvolvidos, tendentes à adopção das Normas
Internacionais de Contabilidade, que registaram ajustamentos no decurso do exercício, daí resultando,
nos termos que noutro passo do presente Relatório se refere, limitações e cuidados a ter quanto à
comparabilidade no tempo da posição de algumas contas.

A actividade do Finibanco e do seu Grupo continuou a desenvolver-se apoiada fundamentalmente na
sua rede tradicional, agora constituída por cento e onze Balcões (mais quinze do que no final do
exercício de 2004), sem contar aqueles que se encontram ao serviço exclusivo da Finicrédito.

O Homebanking tem vindo a merecer o melhor acolhimento junto dos nossos clientes, quer
Particulares, quer Empresas, constituindo-se já como importante apoio ao desenvolvimento da nossa
actividade.

Do ponto de vista conjuntural a situação económica do país não evoluiu de forma muito satisfatória,
continuando a verificar-se um abrandamento do crescimento e os agentes económicos a evidenciarem
dificuldades, por força da desaceleração do consumo.

Neste contexto, houve que redobrar os cuidados que habitualmente se punham na assumpção de
riscos, fazendo uma gestão do crédito acentuadamente conservadora com vista a garantir a
continuada melhoria da qualidade da carteira e a reduzir o custo do provisionamento, cada vez mais
gravoso e penalizador.

Em contrapartida, a evolução do mercado de capitais foi mais animadora, registando assinaláveis
ganhos.

Não obstante todas as dificuldades referidas e as contrariedades encontradas, graças aos cuidados
postos na gestão efectuada o nosso Grupo registou neste exercício o seu melhor resultado de sempre,
mesmo tendo em conta o efeito negativo que, como é sabido, nele terá produzido a abertura de
quinze novos Balcões para apoio futuro do seu crescimento.

Os resultados do exercício cresceram 216,7% relativamente ao exercício anterior e deixam-nos a
esperança de podermos contar com evolução também favorável no próximo exercício, se bem que
com expressão menos significativa, tendo em conta o patamar alcançado.

Este resultado permite-nos propor à Assembleia Geral a distribuição de um dividendo superior ao
habitual, no montante de 6 cêntimos por acção (6% do valor nominal das acções), e reforçar as
reservas com cerca de 62,8% do resultado obtido.

Permitam-me agora que termine esta breve introdução ao Relatório e Contas deste exercício com a
referência a prémios e a citações que ao nosso Grupo de empresas foram atribuídos e feitas em 2005.

Pela Standard & Poor’s, em associação com o Diário Económico e pelo segundo ano consecutivo, foi
atribuído o primeiro prémio ao Finiglobal-Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, na classe Gestão
Dinâmica Globais Neutral – Fundos Domésticos.
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Na sequência de um estudo elaborado pelas empresas SGS e IFE, o Finibanco foi considerado a
melhor instituição da banca, relativamente ao comportamento dos profissionais dos centros de
atendimento telefónico, em matéria de linguagem, de conhecimentos evidenciados e de
profissionalismo transmitido, estudo que abrangeu a banca, o comércio e distribuição, os seguros, as
telecomunicações e os transportes e logística.

Pelas conceituadas empresas Roland Berger Strategy Consultants e Financial Times, em resultado da
análise feita à evolução de todas as Pequenas e Médias Empresas portuguesas com acções cotadas em
Bolsa, foi atribuído ao nosso Grupo uma Menção Honrosa, no âmbito do prémio BEST OF EUROPEAN
BUSINESS e na categoria de Criação de Valor.

Álvaro Pinho da Costa Leite
Presidente do Conselho de Administração
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1. Enquadramento Macroeconómico

1.1  Economia Internacional

Após ter atingido em 2004 a mais elevada taxa de crescimento desde os primeiros anos da década
de 70, a expansão económica mundial abrandou em 2005 para níveis mais sustentáveis, em
consonância com o amadurecimento da expansão em curso. Os ainda elevados níveis de actividade
decorrem da manutenção, em geral, dos factores que influenciaram o crescimento económico do
ano anterior, nomeadamente as políticas monetárias e orçamentais genericamente expansionistas,
o efeito riqueza decorrente da valorização do mercado imobiliário e o crescimento sustentado de
países como a China e a Índia.

O crescimento económico não terá sido homogéneo entre as economias de referência, com os EUA
e o Japão a mostrarem uma maior taxa de crescimento no primeiro semestre, abrandando na
segunda metade do ano, apresentando a zona euro um padrão inverso.

                         Projecções sobre a economia mundial (taxas de variação, em %)
2004 2005 2006

PIB Mundial 5,1 4,3 4,3
Economias Avançadas 3,3 2,5 2,7
                 Área Euro 2,0 1,2 1,8
                 EUA 4,2 3,5 3,3
Países em Desenvolvimento 7,3 6,4 6,1
                China 9,5 9,0 8,2

Volume do Comércio 10,3 7,0 7,4
  Importações

Economias Avançadas 8,8 5,4 5,8
Países em Desenvolvimento 16,4 13,5 11,9

  Exportações
Economias Avançadas 8,3 5,0 6,3
Países em Desenvolvimento 14,5 10,4 10,3

Preços no Consumidor
Economias Avançadas 2,0 2,2 2,0
Países em Desenvolvimento 5,8 5,9 5,7

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Setembro de 2005

De acordo com as estimativas de Outono do Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa de
crescimento do produto mundial abrandou de 5,1% em 2004 para 4,3% em 2005. O crescimento
das economias mais avançadas situou-se em 2,6% e o dos países em desenvolvimento em 6,4%,
comparativamente com as taxas de crescimento de 3,3% e 7,3% do ano anterior,
respectivamente.

Estas estimativas configuram um cenário para 2005 em linha com as previsões iniciais, pese
embora incorporem algumas alterações significativas na distribuição do crescimento regional. O
FMI estima que a taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) chinês desacelere de 9,5%
em 2004 para 9,0% em 2005, o que lhe permitirá manter o estatuto de motor do crescimento
mundial. O contributo da China para o crescimento económico mundial deverá situar-se
ligeiramente abaixo de 28%, deixando o segundo maior contribuidor (os EUA) a cerca de 10
pontos percentuais.
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O preço do petróleo voltou a subir acentuadamente ao longo de 2005, atingindo um máximo de 65
dólares por barril no final de Agosto, com a aproximação do furacão Katrina às instalações
petrolíferas na zona do Golfo do México. Recuou posteriormente para valores pouco abaixo dos 60
dólares, beneficiando do aumento das quotas da OPEP e da disponibilização de reservas
estratégicas por parte das principais economias. Estas medidas não foram suficientes para dissipar
as incertezas de curto prazo, num contexto de aumento das dúvidas quanto à capacidade futura do
mercado de petróleo satisfazer as necessidades de consumo, uma vez que a taxa de crescimento
da procura tem sistematicamente superado a taxa de crescimento da capacidade produtiva
instalada.

O significativo aumento do preço do barril de petróleo manteve elevados os riscos à estabilidade de
preços, mas as pressões inflacionistas permaneceram contidas a nível global, observando-se
apenas um modesto aumento no ritmo de crescimento dos preços no consumidor em 2005. Esta
conjuntura favorece a manutenção de políticas monetárias genericamente acomodatícias.

Katrina e Rita Condicionam Actividade Económica Global em 2005

No ano de 2005, as condições climatéricas adversas fizeram-se sentir com especial rigor nos EUA,
sob a forma de furacões, relegando para um plano secundário factores como o terrorismo ou a
gripe aviária. O furacão Katrina foi o mais destrutivo de que há memória na história recente de um
país desenvolvido, em perdas de vidas e de propriedade, situação agravada pelos efeitos da
passagem dos furacões Rita e Wilma.

O furacão Katrina, em particular, expôs os norte-americanos a um sentimento de impotência e
perplexidade ao verem uma das suas cidades históricas a ser devastada e o número de perdas de
vidas a aumentar para níveis inimagináveis, sem que se vislumbrasse uma resposta adequada das
autoridades locais e federais. O custo da reconstrução de Nova Orleães, por si só, deverá ter
atingido os 25 mil milhões de dólares, ultrapassando os estragos causados pelo furacão Andrew em
1991.

Outros custos a contabilizar serão a perda de produção das companhias petrolíferas que operam
no Golfo do México, bem como os estragos causados nas infra-estruturas portuárias e de
distribuição de energia. O Estado do Luisiana, um dos mais pobres do país, também terá sofrido
perdas significativas ao nível das receitas do turismo, uma das suas indústrias nucleares.

Índices de confiança dos consumidores
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Este choque reflectiu-se na confiança dos consumidores, cujos índices caíram a pique nos meses de
Setembro e Outubro. Não obstante, os efeitos ao nível do consumo privado acabaram por ser
reduzidos, confirmando o esbatimento da relação entre estes indicadores qualitativos e os padrões
de consumo e de investimento das famílias.

Agravamento dos Desequilíbrios Globais

O superior dinamismo económico relativo evidenciado pelos EUA, ao estimular as importações,
agravou ainda mais o desequilíbrio das contas externas norte-americanas, com a estimativa para o
défice da balança de transacções correntes (BTC) em 2005 a superar os 6% do PIB.

Saldo da BTC, em percentagem do PIB
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Fonte: FMI, World Economic Outlook, Setembro 2005

Esta dinâmica ajudou a agravar os desequilíbrios globais, pois foi acompanhada por um aumento
generalizado do excedente da BTC dos países que já estavam em “superavit”, alargando o fosso
entre os países deficitários e os seus financiadores. Neste particular, destaque para o exemplo da
China.

Não obstante, há que salientar as melhorias observadas ao nível do défice orçamental, o que
permitiu, por um lado, estabilizar o problema de financiamento da economia norte-americana e,
por outro, amenizar os riscos de uma crise cambial associados a défices gémeos na ordem dos 5%.
Até ao momento, este cenário extremo não só tem sido evitado, como o dólar contabilizou uma
inesperada apreciação, em termos nominais efectivos.

Índices de taxa de câmbio efectiva nominal do dólar
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Os responsáveis da Reserva Federal norte-americana referem-se a esta problemática salientando
que os desequilíbrios externos dos EUA não podem ser resolvidos pela via cambial, pelo menos a
médio prazo, pois existe uma situação de falta de procura global.

Política Monetária

O ano de 2005 caracterizou-se pelo amadurecimento da expansão económica em curso, o que se
consubstanciou na continuação do processo de reposicionamento das condições monetárias a uma
situação de maior crescimento, num contexto de pressões inflacionistas contidas. O Reino Unido,
que atravessa um período de crescimento económico ininterrupto ímpar entre as economias de
referência, acabou por ser a excepção, com o Banco de Inglaterra a optar por descer
preventivamente a sua “base rate”, em 25 pontos base para 4,50%, no dia 4 de Agosto.

Taxas de intervenção (em %)
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Fonte: Datastream

Nos EUA, o processo conheceu desenvolvimentos em todas as 8 reuniões do comité de política
monetária (FOMC), sempre com incrementos de 25 pontos base, o que colocou a taxa objectivo
para os “fed funds” em 4,25%, no final de 2005. O actual nível de taxas de juro aproximou a
política monetária de neutral, pese embora seja consensual que o Fed deverá continuar este
processo em 2006.

Na zona euro, o Banco Central Europeu (BCE) aguardou até ao último mês do ano para subir as
suas taxas de intervenção, pela primeira vez desde Junho de 2003, num movimento propiciado
pela consolidação do crescimento da zona euro. O objectivo principal desta subida terá sido a
ancoração das expectativas de inflação a médio prazo, pelo que não deverá ser entendida como
uma decisão “ex ante” de iniciar uma série de acréscimos das taxas de juro.

Economia da Zona Euro

As estimativas de crescimento para a zona euro apontam para um abrandamento da actividade, de
uma taxa de crescimento de 2,0% em 2004 para 1,2% em 2005, o que representa um resultado
inferior ao das projecções anteriores e um recuo para uma taxa de crescimento inferior ao
tendencial. Este decepcionante dinamismo decorre sobretudo da manutenção de anémicos níveis
de procura interna nas três maiores economias da zona euro.
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Taxa de crescimento real e tendencial da zona euro
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Fonte: Comissão Europeia e; Finibanco (cálculos)

No segundo semestre de 2004 a economia começou a abrandar dos níveis de crescimento acima
do tendencial, num movimento que se prolongou pelo primeiro semestre de 2005 e que se
consubstanciou numa descida da taxa de variação homóloga do PIB de 2,2% no segundo trimestre
de 2004 para 1,2% nos dois primeiros trimestres de 2005. O menor crescimento nos primeiros
meses do ano correspondeu à estagnação da procura interna e à interrupção do processo de
substituição da procura externa pela procura interna como motor de crescimento. Durante este
período, a acumulação de existências revelou-se essencial para evitar uma contracção do produto.

Com o avançar do ano surgiram sinais de maior dinamismo, numa primeira fase limitados aos
indicadores qualitativos e ao investimento. Este sentimento ganhou consistência e generalizou-se a
todas as componentes da despesa, com a excepção dos gastos do Estado, configurando um
cenário de maior crescimento no final do ano, praticamente em linha com a taxa de crescimento
tendencial.

A inflação, medida pela variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor,
mostrou uma tendência ascendente ao longo dos três primeiros trimestres do ano, reflectindo
sobretudo o aumento dos custos energéticos. Estes últimos permaneceram genericamente contidos
durante o período em análise, sendo absorvidos pela redução de margens dos produtores e não
contagiando as negociações salariais. Após ter atingido um máximo de 2,6% em Setembro, a
inflação começou a recuar, situando-se em 2,2% em Dezembro e antecipando-se o retorno da
mesma para o valor de referência, de 2,0%, em 2006.

A estabilidade de preços é mais visível excluindo as voláteis componentes de energia e
alimentação, já que o IPC “core” aumentou 1,3% em 2005, após ter crescido 1,9% em 2004. Não
obstante, persistem alguns riscos localizados à estabilidade de preços, nomeadamente os
decorrentes da manutenção do preço do petróleo a níveis elevados por um período prolongado,
que poderão ser exacerbados se a zona euro começar a fechar o “output gap” já em 2006. Os
efeitos de segunda ordem na fixação de preços e salários deverão continuar a ser limitados pelo
excesso de capacidade produtiva instalada e pela folga no mercado de trabalho.

O défice orçamental para o conjunto da UE12 terá aumentado de 2,7% em 2004 para 2,9% em
2005. Portugal, França, Itália e Alemanha deverão exceder o limite de 3% em 2005 e 2006, não
obstante a adopção de medidas excepcionais de redução do défice.
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1.2  Enquadramento Nacional

A actividade económica em Portugal caracterizou-se pelo agravamento dos desequilíbrios internos,
por um crescimento reduzido da produtividade e pela consequente perda de competitividade em
preços da produção nacional.

Estes factores determinaram um abrandamento do crescimento do produto nacional de 1,3% em
2004 para 0,3% em 2005, reflexo da redução acentuada da contribuição da procura interna para o
crescimento, que mais que anulou o aumento do contributo da procura externa. A menor
contribuição da procura interna decorre da contracção do investimento, da desaceleração do
consumo público e, em menor escala, do consumo privado. Este manteve um assinalável
dinamismo no primeiro semestre, com a antecipação da entrada em vigor do aumento da taxa do
IVA, abrandando no segundo.

A evolução desfavorável dos termos de troca, resultante do acentuado aumento dos preços dos
combustíveis importados, e a perda de competitividade da produção nacional nos mercados
internacionais, entre outros, motivaram um agravamento das necessidades de financiamento da
economia portuguesa.

                    Projecções económicas para Portugal

2004 2005e 2006p
Consumo Privado 2,3 1,8 1,2
Consumo Público 2,6 1,1 0,7
FBCF 0,2 -3,1 -1,1
Procura Interna 2,1 0,6 0,6
Exportações 5,4 1,8 4,0
Procura Global 2,8 0,8 1,3
Importações 6,8 2,4 2,8
PIB 1,3 0,3 0,8
Balança Corrente + Capital (% do PIB) -5,9 -8,2 -8,5
IHPC 2,5 2,1 2,5
Notas: e - estimado ; p - previsto

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico, Dezembro de 2005

O reduzido crescimento da economia portuguesa em 2005 foi condicionado pelo anémico
dinamismo da procura interna, cuja taxa de crescimento abrandou de 2,1% para 0,6% em 2005,
reflectindo sobretudo uma acentuada quebra do investimento. A procura externa teve uma
contribuição menos negativa para o PIB do que no ano anterior, graças à descida da taxa de
crescimento das importações. Ainda assim, a perda de competitividade dos produtos portugueses e
a subida do preço do petróleo acabaram por ser determinantes para o aumento do desequilíbrio
das contas externas de Portugal.

A dinâmica de crescimento mais uma vez não foi homogénea ao longo do ano. O crescimento foi
mais vincado no primeiro semestre, com a procura interna a reflectir o dinamismo do consumo
privado, em particular ao nível da aquisição de bens duradouros. As exportações contabilizaram
uma variação negativa, num contexto de abrandamento das trocas internacionais e de uma
desaceleração do crescimento económico dos países de destino. Esta queda terá sido ampliada
pela perda de competitividade dos produtos portugueses e pela acrescida concorrência
internacional, decorrente de uma maior integração na economia global de países da Ásia e da
Europa Central e do Leste.

No segundo semestre a procura externa moderou o seu contributo negativo para o crescimento,
com as exportações a aumentarem em sintonia com a consolidação da expansão da zona euro.
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O retraimento do consumo no terceiro trimestre e a quase estagnação no quarto trimestre,
confirmaram que o crescimento nos primeiros meses do ano não era o início de um processo
sustentado, mas sim o reflexo de factores anómalos e de natureza temporária. Concretamente, o
crescimento do consumo privado no primeiro semestre decorreu da antecipação da subida da taxa
normal de IVA, de 19% para 21%, no dia 1 de Julho.

A formação bruta de capital fixo foi a componente da despesa que mais sofreu com o
abrandamento económico, devendo ter recuado 3,1%, após uma tímida recuperação de 0,2% em
2004.

Balança de Pagamentos

As necessidades de financiamento da economia portuguesa, medidas pelo défice conjunto das
balanças corrente e de capital, mantiveram a tendência de agravamento iniciada em 2003,
aumentando de 5,9% em 2004 para 8,2% em 2005. Esta evolução deveu-se ao agravamento do
défice da balança corrente em simultâneo com a redução do excedente da balança de capitais,
associada à diminuição das transferências públicas de capital recebidas no âmbito do III Quadro
Comunitário de Apoio.

Ao nível da balança corrente, o agravamento decorre sobretudo do significativo acréscimo do
défice da balança comercial que resulta do impacto negativo do aumento do preço do petróleo e
de um superior crescimento em volume das importações face às exportações. Adicionalmente
observou-se um decréscimo do excedente da balança de serviços, por força do efeito de base nas
receitas de turismo, que em 2004 beneficiaram da realização do Campeonato Europeu de Futebol
(Euro 2004). Embora não existam ainda dados disponíveis, esta tendência descendente das
receitas de turismo terá sido amenizada em Dezembro, com a realização do rali Lisboa-Dakar.

Na balança de transferências correntes observou-se uma redução do excedente, provocada por
uma diminuição do saldo positivo das transferências privadas, resultante de uma redução da
entrega das remessas dos emigrantes em simultâneo com um aumento do envio das remessas dos
imigrantes, sinais da passagem de Portugal de país de origem para país de destino dos fluxos de
mão-de-obra.

As operações de investimento de carteira corresponderam a uma saída líquida de fundos da ordem
dos 2,2% do PIB, segundo a informação disponível à data da realização deste relatório,
praticamente duplicando a registada no período homólogo de 2004 (1,2%). Esta constante saída
de fundos dos últimos anos decorre da diversificação das carteiras dos investidores institucionais e
mesmo de particulares, com uma maior apetência por títulos estrangeiros.

Mercado de Trabalho

O fraco dinamismo económico de Portugal, com quebra de investimento, configura um quadro
negativo para o mercado de trabalho, em especial no que concerne à manutenção e criação de
postos de trabalho, o que é consistente com a virtual estagnação da criação de emprego em 2005.
Assim, em simultâneo com o abrandamento da actividade económica, a taxa de desemprego subiu
de 7,1% no quarto trimestre de 2004 para 7,7% no terceiro trimestre de 2005 (últimos dados
disponíveis), exclusivamente devido ao crescimento da população activa.

Em sintonia, o número de novos desempregados inscritos nos Centros de Emprego registou um
incremento de 3,6% em 2005, o que compara com uma taxa de crescimento de 3,2% em 2004.
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No entanto, esta dinâmica foi parcialmente contrabalançada por um aumento de 4,4% das novas
ofertas de emprego, após uma contracção de 7,3% em 2004, o que proporcionou um
abrandamento da taxa de crescimento do número de desempregado inscritos, de 7,9% para 3,5%.

As estimativas do Eurostat apontam para a estabilização da taxa de crescimento das remunerações
por trabalhador em 3,0%. Esta evolução implica uma descida da taxa de crescimento da
produtividade, para níveis próximos de zero, e uma aceleração em quase um ponto percentual dos
custos unitários do trabalho, para uma taxa de crescimento de 2,7%. A dinâmica destes dois
indicadores resulta numa perda de competitividade dos produtos portugueses nos principais
mercados de exportação.

Estabilidade de Preços

O aumento da taxa normal do IVA, de 19% para 21% e a mais vincada subida do preço do
petróleo pressionaram os preços e conduziram a uma inversão da tendência descendente da
inflação no segundo semestre de 2005. Ainda assim, e no cômputo do ano, os preços no
consumidor apresentaram uma maior estabilidade do que em 2004, sobretudo em consequência da
reversão dos efeitos associados à realização do Euro 2004 e ao abrandamento da taxa de
crescimento dos salários.

A inflação média anual, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), situou-
se em 2,1%, após ter ascendido a 2,5% em 2004, enquanto que a taxa de crescimento do índice
de preços no consumidor doméstico (IPC) desceu de 2,4% para 2,3%.

A diferença entre o comportamento destes dois indicadores é explicada por dois efeitos distintos.
Um efeito de base em 2004, pois o IHPC atribui um maior peso às despesas efectuadas em
serviços de alojamento e hotelaria, ao considerar as despesas efectuadas por não residentes, as
quais subiram acentuadamente com a realização do Euro 2004. Por outro lado, as duas classes que
mais subiram e que mais contribuíram para o aumento de preços em 2005, designadamente os
transportes e a habitação, gás, electricidade e outros combustíveis, têm uma maior ponderação no
IPC.

Inflação permanece próxima do valor de referência
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Situação Monetária e Financeira

O crédito total concedido a residentes exibiu uma trajectória de aceleração em 2005, comum ao
crédito concedido às administrações públicas e ao crédito concedido ao sector privado, em especial
ao crédito a particulares para compra de habitação.

O endividamento das famílias portuguesas, tem vindo a crescer acentuadamente nos últimos anos,
beneficiando de taxas de juro em mínimos históricos e de uma maior oferta de produtos e acesso
ao crédito proporcionada pela forte concorrência entre bancos. Esta dinâmica agravou ainda mais o
endividamento, que terá superado os 120% do rendimento disponível em 2005, contra apenas
38% há apenas 10 anos.

Taxas de crescimento dos empréstimos às famílias (em %)
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A tendência ascendente do crédito a particulares foi comum nas suas diferentes vertentes ao longo
de 2005, com especial relevância para o acréscimo do “stock” de dívida para aquisição de
habitação, cuja taxa de crescimento não só se manteve num patamar elevado como acelerou, de
10,6% em Janeiro para quase 11,5% no final do ano, invertendo a dinâmica de desaceleração do
ano transacto. Este movimento deverá estar associado à crescente competição no sector bancário,
com aumento e diversificação da oferta destes produtos, bem como à maior apetência para
operações de refinanciamento por parte dos portugueses.

Igualmente significativa foi a aceleração do crédito a particulares para outros fins, que terá
crescido 6,2% em 2004 e cerca de 8% em 2005, enquanto que a dívida contraída por particulares
para consumo mostrou uma taxa de crescimento mais modesta e em linha com o crescimento do
consumo privado, tal como no ano anterior. Este menor dinamismo estará associado à maior
cautela na oferta deste tipo de crédito, por força do maior risco associado à difícil situação
económica em que Portugal se encontra.

O comportamento do crédito às empresas foi muito semelhante, apresentando no entanto taxas de
crescimento mais modestas.

Os depósitos mostraram uma evolução mais favorável do que em 2004, beneficiando de uma
ligeira recuperação da poupança corrente das famílias, pese embora a baixa remuneração real
desde tipo de instrumento.
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Política Orçamental

No que respeita à política orçamental, o défice do Sector Público Administrativo situou-se em 6,0%
do PIB em 2005, bastante acima do valor realizado em 2004 e do previsto no Orçamento do Estado
para 2005.

Este desvio foi consequência da não concretização dos pressupostos macroeconómicos e da não
repetição de medidas pontuais com vista a baixar o défice, que terão ascendido a 2,2% do PIB em
2004.

Quanto ao rácio da dívida pública, a Comissão Europeia estima que o mesmo tenha subido 6,3
pontos percentuais, para 65,9% do PIB no final de 2005.

Diferenciais de taxas de juro a 10 anos (em pontos base)
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A deterioração da situação fiscal no biénio de 2004/2005 acabou por trazer custos de credibilidade,
consubstanciados na redução do “rating” da dívida pública portuguesa por uma das mais
conceituadas agências de “rating”, em finais de Junho. A maior percepção de risco traduziu-se num
aumento do custo de endividamento do Estado português, em cerca de 15 pontos base.

1.3  Mercado de Capitais

No decurso de 2005, a evolução dos índices accionistas de referência foi marcada por uma redução
da correlação entre as principais praças mundiais e o índice tecnológico Nasdaq, quando
comparada com a que se pôde observar em 2004. Esta descolagem deveu-se aos
desenvolvimentos macroeconómicos de cada bloco, e consequentes expectativas de evolução da
política monetária, e em certa medida à percepção dos investidores quanto ao impacto da evolução
do preço do barril de petróleo nas empresas.

Nos EUA, a evolução das bolsas voltou a ser caracterizada por uma elevada volatilidade e pela
inexistência de uma tendência definida, enquanto que na zona euro e restantes economias de
referência a evolução foi relativamente mais estável e com uma tendência marcadamente
ascendente, tendo esta sido mais acentuada no “benchmark” japonês. Comum a todos os índices
foi o impacto negativo da subida do preço do barril de petróleo em finais de Agosto.
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                               Evolução de alguns índices de referência em 2005
2005 Mínimo do ano Máximo do ano

30-Dez Variação* valor Variação* data valor Variação* data

EUA

Dow Jones 10717,5 -0,6 10012,4 -7,1 20-Abr 10940,6 1,5 04-Mar

Nasdaq 2205,3 1,4 1904,2 -12,5 28-Abr 2273,4 4,5 02-Dez

UE12

IBEX35 10733,9 18,2 8945,7 -1,5 12-Jan 10919,2 20,2 04-Out

DAX30 5408,3 27,1 4178,1 -1,8 28-Abr 5458,6 28,3 29-Dez

PSI20 8618,7 13,4 7398,4 -2,7 08-Jun 8618,7 13,4 30-Dez

CAC40 4715,2 23,4 3816,1 -0,1 12-Jan 4772,9 24,9 29-Dez

MIB30 353,7 13,3 309,1 -1,0 28-Abr 356,2 14,1 29-Dez

EUROSTOXX50 3578,9 21,3 2924,0 -0,9 12-Jan 3616,3 22,5 29-Dez

Emergentes

MSCI Russia ($) 815,2 69,9 458,2 -4,5 20-Jan 825,4 72,0 22-Dez

ISE100 39777,7 59,3 23285,9 -6,8 18-Abr 39837,3 59,5 29-Dez

Hang Seng 14876,4 4,5 13355,2 -6,1 18-Abr 15466,1 8,7 15-Ago

MERVAL 1543,3 12,2 1276,5 -7,2 15-Abr 1731,3 25,9 03-Out

BOVESPA 33455,0 27,7 23609,0 -9,9 20-Jan 33629,0 28,4 14-Dez

Outros

NIkkey225 16111,4 40,2 10825,4 -5,8 17-Mai 16344,2 42,3 29-Dez

FTSE100 5618,8 16,7 4783,6 -0,6 12-Jan 5638,3 17,1 29-Dez

MSCI World 969,6 13,7 825,5 -3,2 28-Abr 976,9 14,6 26-Dez

* Face a 31 de Dezembro de 2004, em %

Fonte: Datastream, Reuters e; GESE

A evolução dos índices norte-americanos foi pautada por uma elevada volatilidade. O Dow Jones
industrial Average e o Nasdaq iniciaram o ano em queda, revertendo a tendência ascendente que
descreveram durante o último trimestre de 2004. Antes do final de Janeiro o Dow Jones encetou
uma subida para em Março atingir o seu registo mais elevado no ano. O mínimo do ano viria a ser
alcançado no mês seguinte com o índice a acumular uma perda de 7,1%. No final de Novembro o
índice reaproximou-se dos máximos, mas acabaria o ano a cair 0,6% para 10.717,50 pontos.

Por seu turno o Nasdaq manteve a tónica descendente até ao último dia de Abril, para
posteriormente encetar uma trajectória ascendente que só viria a ser travada no início de Agosto.
Findas as férias de Verão, no momento em que os agentes económicos começam a voltar às
praças financeiras, o furacão Katrina marcou a actualidade afectando pontualmente a evolução do
índice. Este factor acabou por ter um impacto idêntico na generalidade das praças mundiais. No dia
2 Dezembro o índice tocou o máximo, aliviando até ao final do ano para se situar apenas 1,4%
acima do registo com que iniciou 2005.

Na Europa, o último dia de Dezembro marcou o segundo ano consecutivo de ganhos para as
principais praças internacionais e o melhor desde 1999, com muitos dos máximos do ano a serem
atingidos nos últimos dias de negociação.

Destaque para o desempenho do DAX30 da Alemanha e do CAC40 francês, cujas variações anuais
atingiram 27,1% e 23,4%, respectivamente. O FT100, o MIB30 e o IBEX30 registaram subidas
mais moderadas, ainda que significativas, de 16,7%, 13,3% e 18,2%, respectivamente.

Portugal não foi excepção a este quadro animador, com o benchmark da praça portuguesa a
registar o terceiro ano consecutivo de ganhos. O índice PSI20 fechou o ano nos 8.618,67 pontos,
com uma valorização de 13,4%.

No segmento obrigacionista, e a contrastar com a evolução dos índices de acções e expectativas de
subida de taxas de intervenção na zona euro e nos EUA, as taxas de juro de médio e longo prazo
não só permaneceram em níveis historicamente baixos como, inclusivamente, voltaram a cair na
zona euro – subindo apenas moderadamente nos EUA. O alargamento do diferencial de taxas de
longo prazo entre os EUA e a zona euro reitera a descolagem entre os dois mercados, iniciada no
último trimestre de 2004.
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                                              Evolução das yields a 10 anos (em %)
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Nos EUA as taxas de rentabilidade da dívida pública mostraram uma elevada volatilidade nos
primeiros meses do ano, oscilando em função das alterações na percepção da evolução futura da
inflação e da política monetária do Fed. Em Junho as taxas de rentabilidade atingiram os mínimos
do ano, subindo desde então essencialmente pelas expectativas de aumento do ritmo de reposição
das condições a uma situação de maior crescimento, por parte do Fed, e terminando o ano nos
4,40%.

Na zona euro as taxas de rentabilidade da dívida pública mantiveram a tendência descendente até
ao final do terceiro trimestre, quando a subida do preço do petróleo e os encorajantes sinais de
consolidação da expansão levaram o mercado a antecipar a subida de taxas do Banco Central
Europeu. Não obstante, as taxas de rentabilidade a 10 anos fecharam o ano em níveis
historicamente baixos, num movimento consistente com o actual regime de reduzida inflação, mas
também com o cenário de excessiva tomada de risco nos mercados financeiros.
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O diferencial de taxas de juro entre a dívida das melhores empresas privadas (AAA) e a dívida
pública emitida por países sem risco percepcionado, importante medida dos prémios de risco,
evidenciou uma dinâmica descendente ao longo da maior parte do ano, apenas interrompida pela
chegada do furacão Katrina ao Golfo do México. Não obstante este salto discreto, os prémios de
risco fecharam o ano em níveis inferiores aos de 2004. Esta evolução foi comum a outra dívida
privada e à dívida pública dos países emergentes e em desenvolvimento.

Globalmente as condições financeiras melhoraram em 2005 e permaneceram favoráveis à
expansão económica em curso.

Mercado Nacional

Mercado Primário

No exercício de 2005, a emissão líquida de valores mobiliários em Portugal fixou-se em 10.952
milhões de euros, representando tal um decréscimo de 20% quando efectuada uma análise
comparativa com o exercício anterior. Assistiu-se com efeito à dinâmica das Instituições Financeiras
Não Monetárias (IFNM) e das Administrações Públicas (AP), no maior recurso ao financiamento
através do mercado de capitais, por oposição à menor actividade evidenciada pelo Sector Não
Financeiro, excluindo Administrações Públicas (SNF). O saldo líquido das emissões concretizadas
pelas Instituições Financeiras Monetárias (IFM), por seu turno, tornou-se mais negativo.

Relativamente ao segmento accionista, as emissões registaram um acentuado decréscimo,
correspondendo a 31,3% dos montantes emitidos no exercício transacto e traduzindo um
movimento de retracção do mercado de capitais português como fonte de financiamento. As
emissões concretizadas por entidades cotadas totalizaram 662 milhões de euros, uma redução de
29,8% relativamente ao exercício de 2004. As empresas não cotadas emitiram acções no valor de
1.078 milhões de euros, o que compara negativamente com os 4.618 milhões de euros emitidos no
ano anterior. Em termos sectoriais, esta situação reflecte o menor recurso a emissões accionistas
concretizado pelas Instituições Financeiras Monetárias e Sector Não Financeiro, não obstante o
aumento de 48,2% registado nas emissões accionistas das Instituições Financeiras Não
Monetárias; as Administrações Públicas, à semelhança do ano anterior, não efectuaram qualquer
emissão.

Fonte: Banco de Portugal
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Em termos do segmento de títulos de dívida, o montante emitido ascendeu a 9.213 milhões de
euros, o que traduz um aumento de 13,4% face ao período homólogo do ano anterior. Este
comportamento reflecte o maior recurso ao financiamento através de títulos de dívida realizado
pelas Instituições Financeiras Não Monetárias (acréscimo de 139,0%), pelas Administrações
Públicas (aumento de 74,3%) e pelo Sector Não Financeiro (mais 205,1%).



23

O saldo líquido das emissões realizadas pelas Instituições Financeiras Monetárias foi negativo de
10.430 milhões de euros. Comparando o recurso a diversos prazos com a utilização de diferentes
tipos de taxas, conclui-se que se privilegiaram as emissões a Médio e Longo Prazo, a Taxa Fixa.

As emissões de valores mobiliários realizadas, e a sua inerente admissão à negociação, aliadas à
evolução das cotações, tiveram como efeito líquido o aumento de 4,6% na capitalização bolsista
total, que ascendeu a 177.860,4 milhões de euros no final do exercício de 2005.

Mercado Secundário

O volume de transacções de valores mobiliários, nos Mercados Regulamentados e Não
Regulamentados, ascendeu a 180.508,9 milhões de euros, um acréscimo de 8,7% face ao exercício
de 2004. Esta evolução positiva decompõe-se de forma díspar e com contributos diferenciados nos
segmentos de Mercados de Bolsa (8,7%), Mercado Especial de Dívida Pública (MEDIP-8,1%) e
Mercados Não Regulamentados (924,9%). Nos Mercados de Bolsa, ressaltam acréscimos de 8,7%
e 2,8%, respectivamente, para as Sessões Normais (SN) e Sessões Especiais (SE). Quanto aos
Mercados Não Regulamentados, refira-se que a redução de 42,3% apresentada no volume de
transacções do Mercado Sem Cotações (MSC) foi mais do que anulada pelo dinamismo registado
nos mercados EasyNext Lisbon e PEX, que movimentaram, respectivamente, 965,2 milhões de
euros e 96,4 milhões de euros.

Refira-se particularmente que, no âmbito das Sessões Normais (SN), cujo volume transaccionado
apresentou um aumento de 8,7% para 32.327,1 milhões de euros, o volume relativo ao segmento
accionista, que assume a maior ponderação (97,2%), significa só por si um acréscimo de 13,2%.
Paralelamente, o volume transaccionado no segmento obrigacionista decresceu 18,8%, totalizando
530,7 milhões de euros. Os restantes segmentos do mercado movimentaram 385,9 milhões de
euros, 46,7% dos quais referentes ao segmento de warrants.

O volume de transacções em Sessões Especiais (SE) totalizou 419,4 milhões de euros, o que
compara com os 407,9 milhões de euros obtidos no período homólogo de 2004. Ao longo do
exercício em apreço, concretizaram-se duas Ofertas Públicas de Venda (OPV), uma Oferta Pública
de Subscrição (OPS) e uma Oferta Pública de Aquisição (OPA).

Fonte: CM VM  (Euronext Lisboa - Sessões Normais)
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No final do exercício de 2005, a capitalização bolsista dos valores mobiliários admitidos à
negociação na Euronext Lisboa cifrou-se em 177.860,4 milhões de euros, o que reflecte uma
variação positiva de 4,6% face ao final de 2004 e evidencia os acréscimos de 4,6% e 4,1%
verificados, respectivamente, na capitalização bolsista dos Mercados Regulamentados e Não
Regulamentados.
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Refira-se que a capitalização bolsista do segmento accionista, incluindo Mercados Regulamentados
e Não Regulamentados, se cifrou em 132.946,7 milhões de euros, continuando a assumir a maior
ponderação (74,7%) em termos da capitalização bolsista global e tendo registado um aumento de
17,4% relativamente ao período homólogo, para o qual foi determinante a evolução das cotações,
assim como o efeito líquido das inclusões/exclusões à negociação. A capitalização bolsista do
segmento obrigacionista apresentou uma redução de 18,8%, totalizando 43.596,3 milhões de
euros e representando 24,5% do total. No segmento Outros, merece destaque a capitalização
bolsista dos warrants, que ascendeu a 743,0 milhões de euros, nos Mercados Regulamentados e
Não Regulamentados, e que tem apresentado uma tendência decrescente de significância.

2.  Actividade do Grupo

2.1  Linhas de Acção

No cumprimento dos seus respectivos objectos sociais, o Finibanco-Holding e as suas Participadas,
no exercício de 2005 desenvolveram iniciativas e concretizaram acções, as mais relevantes das
quais se referem no presente Relatório.

Com vista a racionalizar e a obter ganhos de produtividade, um dos objectivos eleitos no exercício
anterior que teve continuidade neste, produziram-se mais algumas alterações na macroestrutura
do Grupo através da concretização de dois processos de fusão, a saber:

• A fusão da Título-Sociedade Financeira de Corretagem, SA, no Finibanco, SA, de que resultou o
aumento de capital social deste, de 100 milhões de euros para 104 milhões de euros, e a
inclusão dos respectivos serviços na Direcção de Mercado de Capitais do Finibanco;

• A fusão da Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, SA, na Finicrédito-
Instituição Financeira de Crédito, SA.

Em resultado desta última operação, o capital social da Finicrédito foi aumentado em 5 milhões de
euros e também em igual montante, através de entrada de dinheiro, fixando-se o referido capital
social em 30 milhões de euros.

A nível interno e em matéria de organização, no Finibanco-Holding melhorou-se o conteúdo do
Código de Conduta e Normas Deontológicas, cujo âmbito de acção se estende a todo o Grupo,
inserindo-lhe normativo respeitante à igualdade de tratamento e não discriminação à protecção de
dados e à utilização de recursos no seu universo empresarial, e definiu-se a nova política de
segurança da informação, nomeando-se o Coordenador da Função Segurança, incumbindo-se o
Finibanco de pormenorizar, em deliberações separadas e com aplicação a todos os colaboradores
do Grupo, as mais diversas vertentes da referida política, como confidencialidade, fiabilidade,
imputabilidade e criminalidade informática.

No Finibanco, deu-se cumprimento à Incumbência que lhe foi superiormente cometida em matéria
de política de segurança informática, produzindo-se pormenorizado normativo sobre política de
utilizadores, de acesso remoto, de Internet, de correio electrónico, de palavra-chave, comummente
conhecidas como passwords, de classificação de informação, de dispositivos portáteis, de
segurança física e de controlo da actuação de empresas externas.
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Extinguiram-se ainda os Gabinetes de Operações Financeiras do Porto e de Lisboa, integrando o
seu conteúdo funcional na Direcção de Private, e extinguiu-se a Direcção de Operações de
Mercado, integrando-a no organigrama da Direcção de Mercado de Capitais, que passou também a
conter a área de negociação que funcionava na Título.

Ainda no Finibanco, a Banca de Negócios e Particulares ficou agora subdividida em zonas em toda
a sua extensão, melhoraram-se e actualizaram-se diversos normativos internos, fichas de produtos
e instruções de serviço em uso, e prosseguiu-se o esforço que vinha sendo desenvolvido no sentido
de garantir, com a requerida segurança e fiabilidade, a adopção das Normas Internacionais de
Contabilidade, comummente designadas por IAS/IFRS.

Na Finicrédito, com a referida fusão, concretizada após o desaparecimento dos constrangimentos
legais que impediam a sua realização, concluiu-se a reorganização dos serviços internos e
extinguiram-se alguns procedimentos que estavam naturalmente duplicados por força da existência
de duas entidades juridicamente autónomas.

Na Finivalor promoveu-se a transformação do Finimobiliário-Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado em fundo aberto e a sua simultânea fusão no Finipredial-Fundo de Investimento
Imobiliário Aberto, passando assim aquela sociedade a gerir apenas um fundo de investimento
imobiliário, melhorando a eficiência de gestão da carteira de imóveis.

Continuou a privilegiar-se os segmentos de negócio menos consumidores de capital,
designadamente a desintermediação financeira, que cresceu 7,5%, e do crédito à habitação,
menos exigente em matéria de capitais próprios, que evoluiu 12,3%, enquanto o crédito líquido
total a clientes se ficou em 8,2%.

As operações de crédito foram objecto de cuidadosa análise em matéria de risco, em obediência à
política crescentemente conservadora que vem sendo seguida, em resultado do que as provisões
líquidas constituídas registaram uma redução de 20,8% relativamente ao exercício anterior.

No que respeita à acção de preparação do Finibanco para a adopção do Acordo de Basileia II,
ainda com o concurso de conceituadas empresas de consultoria, apoiadas pelo empenhado
contributo de equipas internas, deu-se continuidade ao trabalho de avaliação de riscos de crédito e
de cálculo de requisitos mínimos de capital e ao desenvolvimento de procedimentos para minimizar
o risco operacional e ainda para gerir eficazmente o risco de taxa de juro.

A dinamização da área comercial processou-se maioritariamente apoiada no sistema de objectivos
e incentivos que se pretende constitua estímulo dos agentes envolvidos, em programas de
formação preferentemente virada para o desenvolvimento das características comerciais do
universo alvo e ainda no alargamento e na melhoria dos canais de distribuição.

Nesta matéria há a referir que em 2005 se abriram 15 novos Balcões, com vista a melhorar a
cobertura do país no que respeita à rede tradicional, se contrataram 16 novos Promotores de
Negócios, em obediência ao mesmo objectivo, se criaram novas funcionalidades no Net-Banking e
se processou um importante up-grade no canal da Banca Telefónica.

Para o exercício de 2006 o Finibanco-Holding elegeu diversos objectivos gerais, orientadores da
acção das suas Participadas com vista ao crescimento sustentado da Instituição, dos quais se
salientam:

• A optimização da gestão da base de capital, com salvaguarda de um adequado rácio de
solvabilidade;

• A obtenção de uma rentabilidade mínima de 11% para os capitais próprios;
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• A criação de condições indispensáveis à melhoria da prestação de serviços, da salvaguarda da
postura ética e deontológica na condução dos negócios e da eficácia da função compliance;

• A abertura de mais 25 novos Balcões;

• O desenvolvimento da organização focada no cliente;

• A prioridade à desintermediação financeira, por forma a obter um crescimento significativo
desta vertente;

• A assunção de uma postura conservadora na análise do risco, de forma a obter melhorias
significativas no Indicador de Qualidade de Activos, no Rácio de Crédito Vencido e na
constituição de Provisões;

• A conclusão dos modelos de risco adoptados no âmbito do Acordo de Basileia II, para
homologação pelo Banco de Portugal;

• A melhoria do rácio de eficiência.

2.2  Banca Comercial

Apoiada nas redes de Balcões, de Promotores de Negócios, de Homebanking e da Banca
Telefónica, a Banca Comercial desenvolveu a sua acção no respeito pelas regras estabelecidas em
matéria de captação de recursos e do normativo do Regulamento Geral de Crédito, no que respeita
às aplicações.

Segmentada em duas grandes áreas de actividade, a Banca de Empresas e a Banca de Negócios e
Particulares desenvolveram a sua acção em perfeita complementaridade, respeitando as
delimitações definidas e orientando os seus esforços no sentido do incremento dos negócios, tarefa
nem sempre fácil, tendo em conta a conjuntura desfavorável que se vivia e ainda se vive. Não
obstante, foi possível aumentar os recursos em 4,1% e o crédito em 6,3%.

O crédito concedido pela Banca Comercial distribuiu-se pelos seguintes sectores mais
representativos:

2005 2004

Crédito a Particulares 42,8% 32,8%
Comércio, Restaurantes e Hotéis 17,7% 20,0%
Construção, Obras Públicas e Actividades Imobiliárias 14,9% 17,3%
Serviços 5,0% 6,3%
Produtos Metálicos, Máquinas e Materiais de Transporte 2,9% 3,4%
Têxteis, Vestuário e Calçado 2,8% 3,8%
Madeira, Cortiça e Papel 2,1% 2,0%
Indústria Química e Actividades Conexas 1,6% 1,9%
Empresários em Nome Individual 1,5% 1,8%
Alimentação, Bebidas e Tabaco 1,4% 1,8%

O restante crédito, que representa cerca de 8% do total, encontra-se distribuído por dez outros
sectores, com pesos relativos que variam entre 0,1% (Outros e Electricidade, Água e Gás) e 1,2%
(Transportes e Actividades Conexas).
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A estrutura de distribuição do crédito por sectores apresenta um aumento significativo do peso
relativo de Crédito a Particulares (10%), em resultado do esforço desenvolvido visando este
mesmo objectivo, e, genericamente, a diminuição dos restantes, com particular destaque para o
Comércio, Hotéis e Restaurantes e Construção, Obras Públicas e Actividades Conexas.

O peso relativo do sensível sector dos Têxteis, Vestuário e Calçado, também por força de medidas
que vêm sendo tomadas nesse sentido, tem vindo a diminuir desde o exercício de 2000.

2.2.1  Banca de Empresas

A Banca de Empresas trabalha o universo de clientes empresas e empresários em nome individual
com volume de vendas superior a três milhões de euros anuais.

Procede à análise das solicitações de crédito que lhe são apresentadas, gere o risco que lhe está
inerente, com integral respeito pelas normas estabelecidas, e faz o acompanhamento do crédito
concedido velando pela sua normal evolução.

Esta Banca concedeu e geriu 31,9% do total da carteira de crédito e captou 17,8% dos recursos,
constatando-se uma redução de 7,1% no peso relativo do crédito e a manutenção dos recursos.

2.2.2  Banca de Negócios e Particulares

A Banca de Negócios e Particulares é a estrutura orgânica da área comercial que actua em
complementaridade com a Banca de Empresas, trabalhando o segmento de clientes particulares,
institucionais e pequenas e médias empresas e empresários em nome individual, com volume de
negócios anual inferior a três milhões de euros.

No final do exercício a Banca de Negócios e Particulares detinha 68,1% do crédito concedido e
82,2% dos recursos angariados, sendo de assinalar a manutenção do peso relativo do crédito e o
aumento do dos recursos em 7,2%.

2.3  Banca de Investimentos

2.3.1  Private Banking

A actividade de Private Banking observou um acentuado crescimento durante o ano de 2005, em
parte fruto de ajustamentos organizacionais produzidos internamente, com particular destaque na
absorção dos Gabinetes de Operações Financeiras, onde se encontravam sediados clientes com
elevados valores patrimoniais e a quem está a ser prestado um acompanhamento diferenciado no
âmbito do tratamento de excelência, que pretende ser a imagem de marca deste importante
segmento de negócio do Banco.

No desenvolvimento da sua acção, procedeu-se a uma simplificação da proposta de valor que
privilegiou os investimentos em produtos de longo prazo, com risco mais diluído, em detrimento de
soluções do curto prazo, naturalmente com níveis de volatilidade superiores. Paralelamente,
manteve-se o aconselhamento creditício e deram-se passos importantes no sentido de desactivar a
área de aconselhamento fiscal.
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Continuou a dar-se especial atenção à importância de que se reveste a garantia de elevados níveis
de qualidade do serviço prestado, bem como à criteriosa selecção dos clientes cujas características
aconselham sejam exclusivamente acompanhados pela Direcção de Private Banking.

O ano 2006 constituirá um desafio que se pretende ganhar à custa da aposta na qualidade dos
serviços prestados aos clientes e da excelência posta no relacionamento que com eles se
estabelecerá, predicados que se pretende continuem a ser factor diferenciador. Tudo isto a par do
lançamento de produtos inovadores que ajudarão também a afirmar a nossa proposta de
abordagem e de presença no mercado.

2.3.2  Gestão de Activos e Desintermediação

O ano de 2005 foi um ano difícil para os mercados de capitais nos EUA; contudo, no decurso do
quarto trimestre os índices apresentaram uma boa performance e acabaram por encerrar o ano
com ganhos. A economia americana mostrou possuir resistência suficiente para superar os
elevados custos de energia, a subida das taxas de juro, os furacões e um abrandamento no
mercado imobiliário. Todos os índices, designadamente o Dow Jones (1,7%), o Nasdaq (2,1%) e o
S&P 500 (4,9%), registaram subidas, como já foi referido. Os ganhos foram liderados pelos
sectores da energia, utilities e saúde. Os sectores de telecomunicações e consumo discricionário
foram os mais penalizados.

A Reserva Federal subiu as taxas de juro oito vezes durante o ano de 2005, numa estratégia
concertada com o objectivo de controlar a inflação e a apreciação do mercado imobiliário.

As empresas do S&P 500 distribuíram no total 202 biliões de USD em dividendos, mais 11% que
em 2004, e gastaram um total 315 biliões de USD na compra de acções próprias, um aumento de
60% relativamente ao ano anterior. Com os níveis de cash a representar cerca de 9% da
capitalização bolsista das empresas e com um dividend payout de 33%, muito abaixo da média de
50%, as empresas estão bem posicionadas para continuar a proporcionar este tipo de
remuneração aos accionistas.

As condições económicas dos mercados europeus, com um crescimento económico moderado mas
sustentado, com um cenário de taxas de juro baixas e dados macro económicos, quer a nível
empresarial quer particular a recuperarem, foram as ideais para uma valorização dos mercados de
capitais.

Os lucros das empresas europeias em 2005 cresceram 13% comparativamente ao exercício
anterior. Tanto a economia como os mercados de capitais beneficiaram da desvalorização do euro,
em cerca de 13%, conferindo-lhe assim vantagens competitivas, com o consequente aumento das
exportações.

O Japão manifestou sinais de recuperação económica, com alguns dados macro económicos, como
os preços, designadamente ao consumidor, e também dos imóveis, a subirem e a mostrar que deu
finalmente sinais de vida.

Estes aumentos representam um bom sinal, por potencialmente estimularem a economia e
conduzirem ao aumento dos resultados das empresas, à subida de salários e ao estímulo do
consumo.
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Finibanco - Representatividade dos Fundos na Finivalor
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A evolução dos valores líquidos globais dos fundos geridos pela Finivalor caracterizou-se por alguns
desequilíbrios, a exemplo do que se passou com a actividade económica, mas num cômputo geral
o saldo foi positivo.

 O Fundo Imobiliário registou um crescimento de 9,8% e nos Fundos Mobiliários verificou-se uma
evolução positiva de 7,5%. De assinalar o significativo aumento da transferência de fundos de
baixo risco para fundos de médio/alto risco, com notórias repercussões positivas nas comissões
arrecadadas pela sociedade.

Dos seis Fundos Mobiliários geridos pela Finivalor, quatro apresentaram taxas de crescimento dos
valores sob gestão muito positivas, acima dos 20%, com particular realce para o Finiglobal
(108,6%) e Finipredial (75,8%). Os dois restantes viram os seus valores líquidos globais cair cerca
de 20%, sendo de destacar, em valores absolutos, o caso do Finirendimento que perdeu perto de
25 milhões de euros.

A rentabilidade dos fundos variou entre 1% e 19,5%.

Os montantes sob gestão diminuíram cerca de 7,5%, passando de 38,4 milhões de euros no final
de 2004 para 35,5 milhões de euros em 31 de Dezembro de 2005.

Evolução dos Activos sob Gestão

Fundo

2004 2005 Tx. Cres. 2004 2005 2004 2005

Fundos Mobiliários 178,960 192,345 7.48% 10,747 11,936

Finirendimento 127,090 102,477 -19.37% 6,436 6,356 1.81% 0.99%

Finibond 6,612 7,991 20.86% 542 588 7.23% 10.74%

Finiglobal 28,829 60,101 108.47% 1,649 2,709 2.97% 8.48%

Finicapital 5,179 9,102 75.75% 515 742 21.32% 19.54%

Acções Internacionais 7,947 10,068 26.69% 631 773 3.17% 18.81%

PPA Finibanco 3,303 2,606 -21.10% 974 768 17.96% 13.52%

Fundos Imobiliários 141,384 155,260 9.81% 2,907 3,306

Finimobiliário 77,306 0 -100.00% 949 0 4.01% na

Finipredial 64,078 155,260 142.30% 1,958 3,306 3.75% 3.52%

Patrimónios 37,089 34,326 -7.45%

Gestão de Carteiras 16,927 14,135 -16.49% nd nd na na

FiniPPR/E 19,948 20,045 0.49% nd nd na na

Outros (1) 214 146 -31.78% nd nd na na

Total 357,433 381,931 6.85%

Participantes RendibilidadesVLGF (103 Eur)

(1) - Estes valores não incluem as verbas investidas em Fundos da Sociedade
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2.3.3  Mercado de Capitais

No decurso do exercício de 2005 foram estruturadas e colocadas:

• 2 emissões de obrigações clássicas para o Finibanco Holding, indexadas à Euribor;

• 1 emissão de obrigações de caixa subordinadas para a Finicrédito, no montante de 20 milhões
de euros, com um prazo a 8 anos;

• Um Instrumento de Captação de Aforro Estruturado, constituído em partes iguais por um
depósito a prazo a 6 meses e pela subscrição de unidades de participação do fundo de
investimento mobiliário Finiglobal, gerido pela Finivalor;

• 7 novas emissões de obrigações de caixa, por subscrição pública, para o Finibanco, como
segue:

“FNB Super Cabaz Europeu 05/11”
Empréstimo no montante de 15 milhões de euros, com um prazo de 6 anos e pagamento de
cupões anuais entre 1% e 8%.
A sua rentabilidade depende da performance de um cabaz accionista e de um índice de referência.

 “FNB Rendimento Garantido 05/13”
Obrigações de caixa subordinadas, emitidas em Maio, no montante de 25 milhões de euros, com
cupões semestrais e remuneração que poderá variar entre 1% e 5%.

“FNB Rendimento Seguro 05/15”
Empréstimo obrigacionista, com características muito semelhantes às do anterior, também
subordinado, no montante de 60 milhões de euros.

“FNB Rendimento Moderado 05/07”
Empréstimo obrigacionista com um período de vida mais curto que o dos anteriores (2 anos) e com
remuneração dependente da valorização mensal acumulada de um índice accionista europeu de
referência, que poderá variar entre 1% e 41,8%.

“FNB Rendimento Conservador 05/07”
Empréstimo obrigacionista igualmente emitido a 2 anos, proporcionará uma rentabilidade entre 3%
e 33,6%.

“FNB Rendimento Taxa Acumulada 05/11”
Obrigações de caixa com remuneração indexada à performance da Euribor 6 meses, que pagará
entre 0,89% e 4,90% em termos de rentabilidade efectiva anual.

“FNB Cabaz Mundial 05/10”
Obrigações de caixa no montante total de 3 milhões de euros, com um cupão fixo de 5%, pagará
um 2º cupão cuja taxa está dependente da valorização de um cabaz de 3 índices accionistas.

Durante este exercício foram reembolsados os empréstimos obrigacionistas “FNB Utilities Europa”,
“FNB Rendimento Mais 02/05”, “FNB Investimento Mais 03/10”, “FNB Intervalos Crescentes 03/11”
e “Finicupão 02/05”, de acordo com as condições previamente estipuladas nas respectivas fichas
técnicas.
O montante total de obrigações de caixa reembolsadas ascendeu a 70.217 mil euros e de
obrigações clássicas, emitidas pela Holding, 20 milhões de euros.

Durante o ano, o Finibanco liderou alguns Private Placements e participou em diversos Programas
de Papel Comercial.
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Comportamento Bolsista das Acções do Finibanco Holding (FNB AM)

A evolução da cotação das acções FNB AM no exercício de 2005 está bem patente no Gráfico
seguinte:
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Gráfico 1 – Evolução das cotações de fecho das acções FNB AM vs PSI
Fonte: Bloomberg

A cotação das acções do Finibanco-Holding oscilou entre 1,17 euros e 2,19 euros, tendo fechado o
ano a 2,00 euros. Foi no 2º semestre do ano que se verificou a maior subida de cotações do título
FNB AM, muito acima da performance registada nos índices em referência.

A valorização face à cotação de fecho do ano anterior foi de 69% (tinha fechado o 1º semestre a
valorizar 16%), sendo que os benchmarks PSI-20 e PSI Sectorial dos Serviços Financeiros (PSI
Financials), variaram 13% e 23%, respectivamente.

Em termos de quantidade mensal de acções Finibanco-Holding transaccionada, o mês com maior
número de transacções foi Outubro, tendo sido Maio o mês de mais fraca liquidez. A média de
acções transaccionadas por sessão situou-se em 16.431.

No ano de 2005, a um Pay-Out Ratio de 37,2%, correspondeu um Dividend Yield de 3%, calculado
este à cotação de fecho da última sessão de Bolsa do ano.

2.4  Área Financeira e Internacional

Em matéria de actividade financeira o exercício de 2005 foi marcado pela estabilidade das taxas de
juro interbancárias durante um período prolongado, situação que só sofreu alteração no final do
terceiro trimestre quando o aumento do preço do petróleo e a consolidação da expansão da zona
euro levaram o mercado a posicionar-se para a subida de taxas de intervenção do Banco Central
Europeu, o que este fez no último mês do ano.
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Evolução diária da Euribor 3/6/12 meses
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Euribor 3m Euribor 6m Euribor 12m

Pelas mesmas razões, tudo aponta no sentido de que este ajustamento se volte a verificar,
possivelmente, ainda dentro do primeiro trimestre de 2006.

Por oposição, as taxas de juro de curto prazo, em dólares, mantiveram a tendência de subida ao
longo do ano, em sintonia com o reposicionamento da política monetária perante a situação de
crescimento verificada nos EUA, contribuindo para a apreciação do dólar face ao euro.

Evolução diária Libor USD 3/6/12 meses
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Evolução diária do EUR/USD em 2005
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Em termos gerais podemos afirmar que a actividade exercida nestes mercados se pautou por uma
adequada gestão de riscos privilegiando sempre a prudência e respeito pelas linhas de orientação
determinadas, as quais passam pela manutenção de imagem de solidez e de rigor nas decisões e
nos procedimentos, quer junto dos clientes quer dos mercados.

Houve ainda oportunidade para o desenvolvimento do Plano de Contingência e para o
aperfeiçoamento dos Sistemas de Controlo, em resultado do que se pode afirmar que a nossa
Direcção Financeira e Internacional foi das primeiras áreas a utilizar o Sistema Integrado de Riscos
Operacionais, desenvolvido no âmbito do Acordo de Basileia II.

Na sequência da extinção dos Gabinetes de Operações Financeiras do Porto e de Lisboa, a Direcção
Financeira e Internacional absorveu a área de Lisboa que se dedicava ao acompanhamento dos
clientes Institucionais aí localizados, passando estes a ser geridos por esta Direcção.

2.5  Gestão do Risco

O Relatório do Finibanco-Holding tem apresentado sempre neste capítulo uma pormenorizada
descrição do modelo de gestão de risco adoptado pela Instituição, da política seguida na análise
das operações e da evolução que o processo tem experimentado no decurso dos sucessivos
exercícios.

Na referida descrição abordavam-se, com o pormenor adequado, todas as categorias de risco em
presença, ou seja, os riscos de crédito, os riscos de mercado, nas componentes risco taxa de juro,
cambial e de cotações e índices, os de liquidez e ainda os riscos operacionais.

Por imperativo expresso nas Normas Internacionais de Contabilidade esta matéria passou a
integrar a Nota 40 sobre Gestão de Riscos em Instrumentos Financeiros, anexa às Demonstrações
Financeiras Consolidadas, onde se encontra pormenorizadamente descrita.

2.6  Área de Operações, Organização e Sistemas de Informação

No ano de 2005 deu-se continuidade à linha de força que tem caracterizado o conjunto de acções
da área de sistemas de informação e que visa alinhar o suporte de sistemas com os objectivos de
negócio inerente à acção comercial, de contenção de custos de transformação e do aumento do
controlo.

A acção desenvolvida abarcou principalmente aspectos de:

•  Infraestruturas técnicas;

•  Funcionalidades dos sistemas operativos de apoio comercial;

•  Cumprimento dos requisitos de informação solicitada pelas autoridades de supervisão;

•  Alargamento do âmbito dos sistemas internos de informação de gestão.

No âmbito das infraestruturas, iniciou-se o processo da migração total da rede de comunicações
para voz sobre IP (VOIP), propiciando a gestão centralizada de rede com o consequente acréscimo
de nível de serviço e da flexibilização da sua topologia.
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Concretizou-se, no CPD do Porto, a renovação da máquina de back-up aos sistema central de
Lisboa, na qual são replicadas em tempo real todas as transacções realizadas nesta.

Foi efectuado o estudo de selecção da tecnologia de suporte aos sistemas distribuídos e aos canais
de distribuição a qual recaiu sobre o websphere.

Criaram-se e instalaram-se mecanismos de monitorização da rede de comunicações os quais,
assegurando uma maior antecipação de eventuais intervenções correctivas, permitem, juntamente
com o referido reforço dos equipamentos, a disponibilização de informação, atempadamente e em
qualquer local.

A acção sobre as funcionalidades dos sistemas operativos de apoio comercial incidiu tanto nos
canais presenciais como nos não presenciais (Finibanco Online), obtendo-se melhorias na
interligação de sistemas com vista a reduzir custos de transformação e a aumentar a velocidade de
tratamento das operações dos clientes. Os canais não presenciais beneficiaram da integração do
canal Internet com o canal telefónico, possibilitando o conhecimento cruzado e instantâneo das
transacções efectuadas pelos clientes, em cada um dos referidos canais.

Deu-se continuidade ao esforço de adaptação dos sistemas aos requisitos de informação solicitados
pelas autoridades de supervisão, nomeadamente no que respeita à informação estatística a
remeter à CMVM e à informação de reporte, alinhada com as recomendações de Basileia II.

Os sistemas internos de apoio à gestão foram enriquecidos com novos indicadores e de maior
profundidade no que respeita aos riscos e desenvolveram-se mecanismos para a captação de
novos dados agregados, com vista a facilitar a rápida supervisão da acção comercial.

As áreas responsáveis pelas aplicações operacionais e de gestão, focalizaram-se mais uma vez na
optimização dos conceitos STP (Straight Through Processing), na acomodação das recomendações
das autoridades de supervisão e no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas relacionados
com os riscos da actividade.

2.7  Recursos Humanos

Seguindo a tendência verificada nos últimos anos, em 2005 a actividade desenvolvida ao nível dos
Recursos Humanos caracterizou-se pelo alinhamento das suas políticas com a estratégia de
crescimento sustentado do Banco. Estas foram particularmente visíveis na expansão da rede de
negócio, mas também se fizeram notar na reestruturação de algumas áreas de suporte. Tudo para
a Instituição se poder posicionar, de forma adequada, perante os novos desafios que lhe são
colocados, quer por via regulamentar, por imperativo das entidades reguladoras e de supervisão,
quer por força da dinâmica do mercado, porventura um dos mais concorrenciais, a exigir uma
permanente atenção e actuação sobre os colaboradores.

Ao nível do quadro de pessoal, assistiu-se ao crescimento do número de colaboradores do Grupo
Finibanco, que passou de 1.051 em 2004 para 1.157 em 2005, justificado essencialmente pela
abertura de 17 novos Balcões (15 do Finibanco e 2 da Finicrédito), mantendo-se a tendência dos
últimos anos para a descida do número médio de trabalhadores por Balcão, conforme se verifica no
quadro seguinte:
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EVOLUÇÃO Nº TRABALHADORES VS Nº DE BALCÕES

 2003 2004 2005

Total de Empregados 1.009 1.051 1.157

Nº Balcões 92 102 119

Nº Médio Trabalhadores por Balcão 11,0 10,3 9,7

Porque só com quadros bem preparados o futuro poderá ser encarado com confiança e com
determinação, a melhoria das qualificações profissionais continuou a merecer atenção especial,
permanente e sistemática, quer através do importante investimento na formação profissional, quer
privilegiando o recrutamento de quadros com formação superior.

Por isso é que, conforme se pode observar no gráfico abaixo, se constata que a população com
nível superior de escolaridade tem vindo a ganhar representatividade crescente no universo geral
dos colaboradores (de 43,1% em 2004 passou para 44,1% do total do Banco em 2005), situando-
se acima dos valores do sector (cerca de 37% em 2004).
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No domínio da formação, para além da abordagem clássica desta temática, através da realização
de acções exclusivamente presenciais, asseguradas internamente ou recorrendo a entidades
externas (seminários, protocolos, parcerias), dinamizou-se o recurso a outras metodologias
formativas, quer em contexto de trabalho (formação no posto de trabalho), quer vocacionadas
para o auto-estudo (e-learning), com suporte nas novas tecnologias (plataforma web).

A nível de conteúdos e de universos populacionais abrangidos, alargou-se igualmente o raio de
intervenção, abarcando-se: em termos de conteúdos, para além das vertentes técnicas e de
negócio, as de índole comportamental (técnica de vendas, liderança, gestão de equipas, de
conflitos e de tempos); quanto aos universos, dando prioridade aos recém admitidos, sem qualquer
experiência bancária, e aos que têm funções comerciais e procurando alargar a intervenção aos
demais quadros, nomeadamente àqueles com responsabilidades de coordenação, a quem foi
ministrada formação na área comportamental.

De par com esta linha de orientação, e porque a manutenção de quadros motivados e empenhados
passa, para além do acompanhamento e da criação de condições para o desenvolvimento
profissional, pela procura de formas de recompensa que premeiem o mérito e o empenhamento
nos objectivos e na estratégia do Banco, deu-se continuidade aos esquemas diversificados de
incentivos (prémios, promoções, progressões de carreira), ao mesmo tempo que, em paralelo, se
trabalhava na reestruturação dos esquemas vigentes, no sentido de os tornar mais atractivos e
motivantes.
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Tendo em conta que para os bons resultados das organizações também contribuem as condições
de trabalho oferecidas aos colaboradores, esta vertente tem vindo a merecer uma especial
atenção, de modo a proporcionar-lhes, em termos genéricos, significativas melhorias no meio
ambiente em que trabalham e se movimentam. Também tendo por objectivo o mesmo desiderato,
o Finibanco dispõe de serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho internos, com
coordenação e assegurada por um técnico superior de higiene e segurança, que integram 2
gabinetes médicos, um no Porto e outro em Lisboa.

No plano da responsabilidade social, manteve-se a preocupação, sempre manifestada, em
estabelecer protocolos visando o apoio à inserção de jovens na vida activa e proporcionando-lhes
estágios e formação que lhes permita um primeiro contacto com o mercado de trabalho.

2.8  Análise Económica e Financeira

2.8.1  Transição para as Normas Internacionais de Contabilidade / Principais Limitações à

Comparabilidade da Informação

O Regulamento nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho, relativo à
aplicação das normas internacionais de contabilidade, determina que, em relação a cada exercício
financeiro com início em ou após 1 de Janeiro de 2005, as sociedades cujos valores mobiliários
estejam admitidos à negociação num mercado regulamentado de qualquer Estado membro devem
elaborar as suas contas consolidadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Contabilidade (NIC)-International Accounting Standards/International Financial Reporting
Standards (IAS/IFRS). Na sequência da transposição para a ordem jurídica portuguesa, o Banco de
Portugal, através do Aviso nº 1/2005, estabeleceu as normas e o modelo de reporte para as
entidades sujeitas à sua supervisão.

Assim, as demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO FINIBANCO, relativas a 31 de
Dezembro de 2005, foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade
(IAS/IFRS).

As demonstrações financeiras divulgadas no exercício de 2004 foram preparadas de acordo com as
regras do Plano de Contas para o Sector Bancário (PCSB), constantes das Instruções nºs 4/96 e
71/96 do Banco de Portugal. Consequentemente as demonstrações financeiras do exercício de
2005 não são directamente comparáveis. Com o objectivo de assegurar a comparabilidade foram
preparadas demonstrações financeiras re-expressas em IAS/IFRS e reportadas a 31 de Dezembro
de 2004.

O referido Regulamento nº 1606/2002 determina a apresentação de informação comparável para o
exercício de 2004, com excepção das IAS 32 (contabilização e informação de instrumentos
financeiros) e 39 (reconhecimento e mensuração dos instrumentos financeiros).

Assim, e como permitido pelo IFRS1, as contas re-expressas em IAS/IFRS, reportadas ao exercício
de 2004, não contemplam as alterações que decorreriam da aplicação das IAS 32 e 39 (cuja
aplicação ocorreu em 01.01.2005), pelo que a comparabilidade entre as demonstrações financeiras
reportadas a Dezembro de 2005 e Dezembro de 2004 (re-expressas) apresenta as seguintes
limitações:

• Em IAS, e contrariamente ao que acontecia em PCSB, tanto as mais-valias como as menos-
valias potenciais na carteira de disponíveis para venda passaram a ser registadas no balanço
por contrapartida de capitais próprios, na reserva de justo valor, e as perdas por imparidade
são reconhecidas em resultados;
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• Todos os derivados de cobertura e os activos e passivos financeiros conexos, passaram a ser
relevados em IAS, ao justo valor;

• No PCSB as comissões associadas às operações de crédito eram registadas no momento do seu
recebimento. Em IAS/IFRS estas comissões passaram a integrar o cálculo do custo amortizado,
isto é, são especializadas ao longo do tempo através da utilização da taxa efectiva;

• No PCSB o crédito a clientes era provisionado de acordo com as regras constantes do Aviso
3/95. Em IAS/IFRS o crédito é sujeito a testes de imparidade, sendo que um activo está em
imparidade quando a quantia escriturada supera o seu valor recuperável. A imparidade do
crédito assenta em métodos de “discounted cash flow” (DCF) e em estimativas de valor
recuperável. Os activos que não são sujeitos a análise de imparidade individual são analisados
em termos colectivos, com base em modelos estatísticos;

• Os valores apresentados em PCSB, neste Relatório de Gestão, correspondem aos publicados no
exercício anterior. Contudo, os referidos valores divergem dos apresentados no Balanço e na
Demonstração de Resultados, constantes das Demonstrações Financeiras Consolidadas, em
Anexo, na medida em que em algumas rubricas se procedeu a reclassificações, tendo em conta
a sua nova apresentação nas demonstrações financeiras em base IFRS/IAS.

2.8.2  Balanço Consolidado

O Activo líquido consolidado do Grupo Finibanco, em 31 de Dezembro de 2005, ascendeu a 2.146
milhões de euros, correspondendo-lhe um acréscimo de 9,0%.

A desintermediação financeira aumentou no período homólogo 7,5%.

O Activo líquido consolidado, acrescido da desintermediação, situava-se em 2.530 milhões de
euros.

As rubricas de Disponibilidades e Aplicações em instituições de crédito registaram um aumento de
63,9 milhões de euros (+40,3%).

31-12-200431-12-200431-12-200431-12-2004 31-12-200431-12-200431-12-200431-12-2004 31-12-200531-12-200531-12-200531-12-2005 2005/20042005/20042005/20042005/2004

PCSBPCSBPCSBPCSB IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS

Activo líquido consolidadoActivo líquido consolidadoActivo líquido consolidadoActivo líquido consolidado mil euros mil euros mil euros mil euros %

Disponibilidades 96,578 143,791 176,595 32,804 22.8

Aplicações em instituições de crédito 14,362 14,675 45,783 31,108 212.0

Crédito s/ Clientes 1,395,550 1,604,261 1,735,429 131,168 8.2

Activos financeiros detidos para negociação 18,821 13,536 (5,285) (28.1)

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 0 -

Activos financeiros disponíveis para venda 50,666 21,138 (29,528) (58.3)

Derivados de cobertura 0 0 0 0 -

Investimentos em associadas 2,333 0 157 157 -

Activos intangíveis 2,010 2,006 1,718 (288) (14.4)

Activos tangíveis 45,834 49,564 51,921 2,357 4.8

Activos por impostos sobre o rendimento 0 5,698 8,303 2,605 45.7

Outros activos 104,038 80,179 91,876 11,697 14.6

TotalTotalTotalTotal 1,734,8391,734,8391,734,8391,734,839 1,969,6611,969,6611,969,6611,969,661 2,146,4562,146,4562,146,4562,146,456 176,795176,795176,795176,795 9.09.09.09.0

74,135
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A carteira de Crédito a clientes bruta de imparidade e não incluindo juros, outros valores a
receber/pagar e ajustamentos, ascendeu a 1.778 milhões de euros, dos quais 26,3 milhões de
euros totalmente provisionados, tendo aumentado 6,3%. A componente Crédito à habitação
cresceu 12,3% no exercício.

A rubrica Crédito a clientes representava, em 31 de Dezembro de 2005, 80,9% do Activo líquido
total, tendo diminuído o seu peso em 0,6 pontos percentuais entre períodos homólogos.

O Crédito vencido total reduziu 12 milhões de euros, situando-se em 57,5 milhões de euros.

O rácio de Crédito vencido total, não totalmente provisionado, situou-se em 1,8% do crédito total,
evidenciando estabilidade face à situação verificada no final do exercício anterior. O indicador de
Crédito vencido há mais de 90 dias, não totalmente provisionado (1,4%), mantém em Dezembro
de 2005 o valor de Dezembro de 2004.

A cobertura por provisões do Crédito vencido total, não totalmente provisionado, é de 115,1%,
sendo de 143,7% a cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias, não totalmente provisionado.

O crédito em incumprimento e o crédito em incumprimento líquido, na definição estabelecida pelo
Banco de Portugal, representavam 3,2% e 0,8%, respectivamente, do crédito total,
correspondendo-lhes uma melhoria de 1 e 0,4 pontos percentuais, também respectivamente, face
a 2004.

Os Activos intangíveis reduziram-se em 14,4%, tendo os Activos tangíveis aumentado 2,4 milhões
de euros, situação para a qual contribuiu a abertura de 15 novos Balcões.

(mil euros)

Carteira de crédito a Clientes (1)
31-12-2004 31-12-2004 31-12-2005

e provisões / imparidades PCSB IAS IAS

Carteira de crédito a Clientes (bruta) 1,446,188 1,672,427 1,777,881

(-) Crédito Provisionado a 100% (31,955) (39,475) (26,287)

1,414,233 1,632,952 1,751,594

Crédito vencido total 55,398 69,243 57,521

(-) Crédito provisionado a 100% (31,955) (39,475) (26,287)

23,444 29,768 31,234

Crédito vencido há mais de 90 dias 50,739 62,895 51,308

(-) Crédito provisionado a 100% (31,955) (39,475) (26,287)

18,784 23,420 25,021

Provisões totais para crédito 64,580 77,104 62,240

(-) Crédito provisionado a 100% (31,955) (39,475) (26,287)

32,625 37,629 35,953

Crédito vencido em percentagem do crédito total

Rácio de crédito vencido total 1.7% 1.8% 1.8%

Rácio de crédito vencido há mais de 90 dias 1.3% 1.4% 1.4%

Cobertura por provisões totais para crédito

do crédito vencido total 139.2% 126.4% 115.1%

do crédito vencido há mais de 90 dias 173.7% 160.7% 143.7%

Crédito com incumprimento (2) / Crédito total 3.9% 4.2% 3.2%

Crédito com incumprimento, líquido (2) / Crédito total líquido 0.4% 1.2% 0.8%

(1) O crédito a clientes não inclui juros, outros valores a receber/pagar e ajustamentos
(2) De acordo com o critério definido pelo Banco de Portugal o crédito em incumprimento engloba o 

    crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido

    para efeitos de provisionamento nos termos da alínea a) do nº1 do nº 4 do Aviso 3/95
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A rubrica Outros activos inclui a verba de 13,6 milhões de euros relativa a perdas actuariais
referentes a Fundo de pensões e outros benefícios de longo prazo aos colaboradores, cujo
montante fora do corredor (10,9 milhões de euros) será amortizado em 29 anos, correspondente à
média remanescente da vida de trabalho dos participantes no plano.

A rubrica Recursos de outras instituições de crédito inclui 40 milhões de euros de recursos obtidos
junto do Mercado monetário interbancário.

Os Recursos de clientes, acrescidos das obrigações emitidas e dos empréstimos subordinados (não
incluindo juros e outras correcções) ascenderam a 1.808 milhões de euros e financiavam 84,2% do
Activo líquido consolidado. Relativamente ao período homólogo este agregado aumentou 4,1%, até
ao montante de 71,1 milhões de euros. Os Depósitos de clientes reduziram-se em 15 milhões de
euros, valor que foi mais do que compensado com o acréscimo de 85,4 milhões de euros de dívida
titulada (responsabilidades representadas por títulos e passivos subordinados).

Os Empréstimos obrigacionistas, não subordinados, em circulação, aumentaram 55 milhões de
euros (+17,5%) e financiavam 17,1% do Activo líquido consolidado.

A rubrica Passivos financeiros de negociação inclui, em Dezembro de 2005, 6,7 milhões de euros
referentes ao justo valor dos swaps de taxa de juro.

Dada a não aplicação retrospectiva da norma IAS 39, em Dezembro de 2004 não se registavam
quaisquer valores em Derivados de cobertura com justo valor negativo. Em 2005 esta rubrica
refere-se ao justo valor negativo dos swaps de taxa de juro em operações de cobertura.

Os Outros passivos incluem o montante de 12,4 milhões de euros relativos ao Fundo de Pensões. O
nível de cobertura do financiamento das responsabilidades supera o mínimo estabelecido no Aviso
12/2001 do Banco de Portugal.

Os Capitais próprios aumentaram 3,7 milhões de euros (+3,2%). Este acréscimo resulta do
impacto, em 1 de Janeiro de 2005, da aplicação da IAS 39 (+2,2 milhões de euros), da
consideração do resultado consolidado de 2004, do pagamento de dividendos (4 milhões de euros)
e da variação nas reservas de valor (+0,6 milhões de euros). O ROE apresenta uma melhoria face
ao período homólogo, situando-se em 13,3%.

O Resultado consolidado do exercício superou em 11 milhões euros o obtido em Dezembro de 2004
(+217%).

O rácio de solvabilidade, calculado de acordo com as normas do Banco de Portugal, é de 9,6%.

31-12-200431-12-200431-12-200431-12-2004 31-12-200431-12-200431-12-200431-12-2004 31-12-200531-12-200531-12-200531-12-2005 2005/20042005/20042005/20042005/2004

PCSBPCSBPCSBPCSB IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS

Passivo consolidadoPassivo consolidadoPassivo consolidadoPassivo consolidado mil euros mil euros mil euros mil euros %

Recursos de outras instituições de crédito 47,767 48,228 118,213 69,985 145.1

Recursos de clientes 1,363,976 1,368,528 1,352,623 (15,905) (1.2)

Responsabilidades representados por títulos 67,639 313,086 367,945 54,859 17.5

Passivos financeiros de negociação 0 8,281 10,942 2,661 32.1

Derivados de cobertura 0 0 2,297 2,297 -

Passivos por impostos sobre o rendimento 0 5,761 8,347 2,586 44.9

Outros passivos 45,408 41,224 55,875 14,651 35.5

Provisões 17,055 0 242 242 -

Passivos Subordinados 62,944 63,728 94,422 30,694 48.2

Capitais próprios 119,934 115,737 119,435 3,698 3.2

Lucro consolidado do período 10,116 5,089 16,115 11,027 216.7

TotalTotalTotalTotal 1,734,8391,734,8391,734,8391,734,839 1,969,6611,969,6611,969,6611,969,661 2,146,4562,146,4562,146,4562,146,456 176,795176,795176,795176,795 9.09.09.09.0
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mil euros

31-12-2004 31-12-2005

Fundos próprios de base (Tier I) 103.601 106.280

Fundos próprios complementares, suplementares e deduções (Tier II) 52.310 69.904

Fundos Próprios Totais 155.911 176.184

Requisitos de Fundos Próprios 131.556 146.825

Rácio de Solvabilidade 9,5% 9,6%

2.8.3  Demonstração de Resultados Consolidados

O Produto bancário obtido ascendeu a 126,5 milhões de euros e cresceu 9,1% face a Dezembro de
2004.

A Margem financeira representa 68,6% do Produto bancário e aumentou 1,4%.

Os Outros resultados correntes registaram um acréscimo de 9,3 milhões de euros (+30,6 %).

As Comissões líquidas cresceram 5,3% e ascenderam a 17,6 milhões de euros.

Os Resultados em operações financeiras tiveram um decréscimo de 3,8 milhões de euros,
justificado por igual movimento verificado na rubrica de Resultados de activos e passivos avaliados
ao justo valor através de resultados (-4,3 milhões de euros), os quais foram parcialmente
compensados com a evolução favorável dos resultados de reavaliação cambial (+1,1 milhões de
euros).

31-12-200431-12-200431-12-200431-12-2004 31-12-200431-12-200431-12-200431-12-2004 31-12-200531-12-200531-12-200531-12-2005 2005/20042005/20042005/20042005/2004

PCSBPCSBPCSBPCSB IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS IAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRSIAS / IFRS

Demonstração de ResultadosDemonstração de ResultadosDemonstração de ResultadosDemonstração de Resultados mil euros mil euros mil euros mil euros %

Margem financeira 70,053 85,520 86,727 1,207 1.4

Outros resultados correntes 39,807 30,431 39,740 9,309 30.6

    Rendimentos de instrumentos de capital 246 208 208 0 0.0

    Comissões líquidas 25,398 16,735 17,629 894 5.3

    Resultados em operações financeiras 4,490 1,582 (2,200) (3,782) -

    Outros proveitos líquidos 9,673 11,906 24,103 12,197 102.4

Produto bancário Produto bancário Produto bancário Produto bancário 109,860109,860109,860109,860 115,951115,951115,951115,951 126,467126,467126,467126,467 10,51610,51610,51610,516 9.19.19.19.1

Provisões e Imparidades líquidas 31,344 34,819 27,580 (7,239) (20.8)

Encargos de estrutura 69,125 73,473 76,826 3,352 4.6

    Gastos administrativos 61,009 65,534 68,908 3,374 5.1

    Amortizações 8,116 7,939 7,918 (21) (0.3)

Resultados extraordinários 2,920 0 0 0 -

Resultados de consolidação    113 0 (93) (93) -

Resultados antes de impostosResultados antes de impostosResultados antes de impostosResultados antes de impostos 12,42412,42412,42412,424 7,6597,6597,6597,659 21,96821,96821,96821,968 14,30914,30914,30914,309 186.8186.8186.8186.8

Impostos Diferidos 0 219 (18) (237) (108.2)

Impostos sobre os lucros 2,308 2,351 5,871 3,520 149.7

Lucro consolidado do períodoLucro consolidado do períodoLucro consolidado do períodoLucro consolidado do período 10,11610,11610,11610,116 5,0895,0895,0895,089 16,11516,11516,11516,115 11,02611,02611,02611,026 216.7216.7216.7216.7

Cash-flow antes de impostosCash-flow antes de impostosCash-flow antes de impostosCash-flow antes de impostos 51,88451,88451,88451,884 50,41750,41750,41750,417 57,46557,46557,46557,465 7,0487,0487,0487,048 14.014.014.014.0
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Em 2005 os Resultados de activos financeiros disponíveis para venda registaram uma diminuição
de 0,6 milhões de euros, para o que contribuiu a venda das acções Euronext, efectuada em 2004,
com uma mais valia de 2,2 milhões euros.

Os Outros proveitos líquidos tiveram um comportamento muito favorável, atingindo 24,1 milhões
de euros e correspondendo-lhes um acréscimo de 12,2 milhões de euros. A recuperação de crédito
abatido ao activo ascendeu a 6,5 milhões de euros, apresentando um crescimento de 124,7% face
ao ano anterior.

As provisões e imparidades líquidas evoluíram favoravelmente (-7,2 milhões de euros),
correspondendo-lhes um decréscimo de 20,8%.Traduzindo a melhoria na gestão da carteira de
crédito, a imparidade líquida para crédito reduziu 7,7 milhões de euros (-22,1%).

Os custos com o pessoal aumentaram 9,3% e representaram 33,8% do Produto bancário. A
abertura de 15 novos Balcões influenciou negativamente esta rubrica. Os custos com o Fundo de
Pensões cifraram-se em 3,4 milhões de euros (+55,8% do que no ano anterior) e representam 8%
do total da rubrica.

Os Gastos gerais administrativos, no montante de 26,1 milhões de euros, apresentam uma redução
de 1% face ao período homólogo. A rubrica de Serviços especializados é a mais expressiva no
conjunto (28,8%) mas registou uma diminuição de 15,4%. A já referida abertura de novos Balcões
contribuiu para o acréscimo de 17,8% da rubrica Rendas e alugueres que, ascendendo a 4,5
milhões de euros, representou 17,4% do total da rubrica Gastos gerais administrativos.

As amortizações mantiveram-se no nível verificado no período homólogo e representam 6,3% do
Produto bancário.

O agregado Encargos de estrutura aumentou 4,6%, valor que coteja favoravelmente com o
crescimento do Produto bancário (+9,1%) e que permitiu uma redução de 2,6 pontos percentuais
no rácio de eficiência, que se situa em 60,8%.

A melhoria ocorrida na gestão do risco de crédito e a consequente redução do nível de
provisionamento permitiram a obtenção de um Resultado antes de impostos de 22 milhões de
euros, o que representa um acréscimo de 14,3 milhões de euros (+186,8%), face ao obtido no
exercício anterior.

Os Impostos sobre o rendimento, no montante de 5,9 milhões de euros, absorvem 26,6% do
resultado antes de impostos.

O Lucro consolidado superou, como se disse, o de Dezembro de 2004 em 11 milhões de euros e
atingiu 16,1 milhões de euros (+216,7%).

O cash flow antes de imposto registou um acréscimo de 14% face ao período homólogo, situando-
se em 57,5 milhões de euros.

3.  Actividade do Finibanco-Holding, SGPS S.A. (Individual)

O Activo líquido do Finibanco-Holding atingiu 180,3 milhões de euros, correspondendo-lhe um
decréscimo de 1,2% face ao período homólogo.
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As Imobilizações financeiras, líquidas de provisões, registaram um crescimento de 7,1 milhões
euros.

Em Julho de 2005 realizou-se a fusão por incoporação da Título-Sociedade Financeira de
Corretagem, SA no Finibanco, SA, em consequência do que o capital social foi aumentado de 100
milhões de euros para 104 milhões de euros. Em Dezembro de 2005 procedeu-se à fusão da
Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, SA na Finicrédito-Instituição Financeira
de Crédito, SA, tendo o respectivo capital social sido aumentado de 20 para 25 milhões de euros.
Simultaneamente procedeu-se ao aumento do capital social de 25 para 30 milhões de euros, por
entradas em dinheiro. A provisão existente de 2 milhões de euros para a Participada Leasecar foi
anulada.

Os Outros activos e Contas de regularização apresentam uma diminuição de 7,4 milhões de euros,
estando incluídos nesta rubrica os suprimentos à Finimóveis e à Fini International (Cayman), no
montante de 7,7 e 9,1 milhões de euros, respectivamente.

Os Débitos para com Instituições de Crédito registaram um aumento de 17 milhões de euros,
enquanto os Outros passivos reduziram em 21 milhões de euros.

No final do exercício, o Finibanco-Holding detinha em circulação emissões de empréstimos
obrigacionistas no montante de 51,8 milhões de euros, correspondendo a 28,7% do financiamento
do Activo líquido.

As Provisões para outros riscos e encargos registaram uma diminuição  de 1,1 milhões de euros,
sendo a totalidade do stock existente (1 milhão de euros) referente a impostos diferidos.

Os Capitais próprios apresentaram uma variação positiva de 5,9 milhões de euros, por força da
incorporação do Resultado líquido de 2004 (9,9 milhões de euros) e da distribuição de dividendos,
no montante de 4 milhões de euros.

O Resultado líquido situou-se em 7 milhões de euros, correspondendo-lhe uma diminuição de 2,9
milhões euros face a 2004.

O Produto bancário decresceu, no período em análise, 7,9 milhões de euros, atingindo 4,8 milhões
de euros.

A Margem financeira foi negativa em 561 mil euros, tendo tido uma evolução positiva de 135 mil
euros face ao ano homólogo.

A rubrica Rendimento de títulos inclui os dividendos (4,8 milhões de euros) das Empresas
Participadas relativos ao exercício de 2004, registando um decréscimo de 8,1 milhões de euros face
ao período homólogo.

As restantes rubricas que compõem os Outros resultados correntes contribuíram positivamente
para o Produto bancário em 565 mil euros.

Em 2005 as anulações de provisões superaram os reforços feitos, em 2,9 milhões de euros, para o
que contribuiu a anulação de 2 milhões de euros de provisões afectas à filial Leasecar.

Os Encargos de estrutura registaram uma diminuição de 13 mil euros, situando-se em 564 mil
euros.

O cash flow, antes de impostos, foi de 4,7 milhões de euros e o Lucro do período de 7 milhões de
euros, correspondendo-lhes, respectivamente, um decréscimo homólogo de  63,3% e 29,5%.
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4.  Actividade das Empresas Participadas

4.1  Finibanco, SA

O Activo líquido do Finibanco atingiu 1.873 milhões de euros, correspondendo-lhe um crescimento
de 10,3% no exercício em análise.

As rubricas Disponibilidades e Outros créditos sobre IC's registaram aumentos, respectivamente, de
36 milhões de euros e 71,8 milhões de euros.

Em 2005, a rubrica Crédito a clientes líquido de provisões, cresceu 77,4 milhões de euros,
representando um acréscimo de 5,9%. O crédito a clientes líquido de provisões diminuiu o seu
peso no Activo líquido em 3,2 pp, situando-se em 74,6%.

Os Indicadores de qualidade do crédito evidenciaram uma melhoria, confirmada pelo crédito em
incumprimento, calculado nos termos definidos pelo Banco de Portugal, que se situou em 2,4% do
crédito total em 31 de Dezembro de 2005 (2,7% em 31 de Dezembro de 2004).

O crédito vencido total registou uma redução de 943 mil euros em 2005, correspondendo-lhe uma
diminuição de 2,6%, face a 2004.

A carteira de crédito vencido total, deduzido dos créditos totalmente provisionados, situa-se em
1,3% da carteira total, mantendo-se os valores registados no período homólogo. O rácio de crédito
vencido há mais de 90 dias é de 1,1%.

A cobertura por provisões do crédito total, deduzido do totalmente provisionado, é de 134,7%,
sendo de 160,7% para o crédito vencido há mais de 90 dias.

A Carteira de títulos registou um decréscimo de 28,7 milhões de euros, justificado pela realização
de mais-valias em vários títulos, bem como pelo termo da operação de securitização Aqua1 em
2005.

Em 31 de Dezembro de 2005, a carteira de títulos líquida de provisões ascendia a 32,1 milhões de
euros, na qual as Obrigações e outros títulos de rendimento fixo representam 63,6%.

O imobilizado líquido apresentou um aumento de 2,5 milhões de euros, correspondente a 8,4%,
reflectindo a abertura de 15 novos Balcões do Finibanco e a preparação de outros com abertura
prevista para 2006.

Os Outros activos (92 milhões de euros) e as Contas de regularização (48 milhões de euros)
situam-se em 140 milhões de euros, registando um acréscimo de 16,6 milhões de euros em termos
homólogos.

A rubrica Outros activos inclui as aplicações por recuperação de créditos, no montante de 45
milhões de euros (30,4 milhões de euros em 2004), e os empréstimos obrigacionistas detidos e
emitidos pela empresa mãe, no montante de 46,5 milhões de euros (29,8 milhões de euros em
2004).

Em Dezembro de 2005 o Banco de Portugal, através do Aviso 12/2005, introduziu alterações no
Aviso 12/2001. Tendo o Finibanco, em matéria de Fundo de Pensões e com referência a 31 de
Dezembro de 2005, ajustado quer os pressupostos financeiros quer a tábua de mortalidade,
procedeu ao registo contabilístico dos impactos decorrentes destas alterações, de acordo com os
artigos 13-A e 13-B aditados ao Aviso 12/2001 pelo referido Aviso 12/2005.
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Deste modo o acréscimo de responsabilidades decorrente da alteração dos pressupostos
financeiros foi registado na conta de Despesas com encargo diferido (12,1 milhões de euros) e será
levado a Resultados Transitados durante um período de 5 anos. No que concerne ao acréscimo de
responsabilidades decorrentes da alteração da Tábua de Mortalidade foi o mesmo registado por
contrapartida de Flutuação de Valores (4,7 milhões de euros). Estes montantes integram
igualmente a rubrica de Outros activos e contas de regularização.

A rubrica Débitos para com Instituições de Crédito registou um aumento de 67,1 milhões de euros.

Os Depósitos de clientes decresceram 1% em 2005, fixando-se em 1.358 milhões de euros.
Contudo, os Recursos de clientes (depósitos + obrigações em circulação + empréstimos
subordinados), registaram um acréscimo de 4,8% e representam 83,8% do Activo líquido, em 31
de Dezembro de 2005.

A rubrica de Obrigações em circulação aumentou 53,3 milhões de euros e passou a financiar 6,2%
do Activo líquido.

Os Passivos subordinados representam 5,1% do total do passivo e situação líquida e atingem 95
milhões de euros. No período em análise foram emitidos 2 novos empréstimos, no montante de 85
milhões de euros, e foram amortizados 2 empréstimos no montante de 53 milhões de euros,
representando um acréscimo líquido de 32 milhões de euros nesta rubrica.

As Provisões registaram um aumento de 2.738 mil de euros, situando-se em 16,6 milhões de
euros. As provisões para riscos gerais de crédito, no total de 14,1 milhões de euros, aumentaram
1,2 milhões de euros e representam 85,1% do total em 31 de Dezembro de 2005.

Os Capitais próprios ascendem a 108,4 milhões de euros, tendo registado um acréscimo de 7,2
milhões de euros, decorrente da fusão por incorporação da Título-Sociedade Financeira de
Corretagem, SA (4 milhões de euros) e da incorporação do resultado de 2004 (o restante).

O rácio de Solvabilidade situa-se em 10,7%, tendo tido um aumento de 0,9 pontos percentuais
relativamente ao ano anterior.

O Produto bancário ascendeu a 90,8 milhões de euros, correspondendo-lhe um crescimento de
12,9% relativamente a 2004.

A Margem financeira aumentou 2,4% relativamente a 2004, representando 64,2% do Produto
bancário de 2005.

Os Outros resultados correntes apresentam um acréscimo de 38,4% (9 milhões de euros),
justificado pelos Outros proveitos líquidos (7,2 milhões de euros) e pelas Comissões líquidas (2,2
milhões de euros). Os resultados em operações financeiras registam uma diminuição de 419 mil
euros face a 2004, em consequência do comportamento desfavorável ocorrido nas reavaliações de
"swap's e de "futuros".

Os Outros proveitos líquidos obtiveram um resultado de 12,9 milhões de euros, registando um
acréscimo de 127% face a 2004. Nesta rubrica incluem-se as recuperações dos créditos abatidos
ao activo que em 2005 foram de 4,2 milhões de euros, correspondente a um acréscimo de 2,8
milhões de euros face a 2004.

As Comissões líquidas cresceram 15,1% relativamente a 2004, situando-se nos 16,6 milhões de
euros. As comissões provenientes de cartões e transferência de valores registaram um incremento
de 20,3% e as comissões associadas à actividade da banca de retalho tiveram um crescimento de
9,9%.
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Os Encargos de estrutura representam 70,2% do Produto bancário, reflectindo o reforço ocorrido
no quadro de pessoal e nos custos de funcionamento, pela abertura dos 16 Balcões novos e pela
preparação dos que se prevê abrir no 1º trimestre de 2006.

Em 2005 foram constituídas Provisões, líquidas de anulações, no montante de 11,3 milhões de
euros, registando-se uma diminuição de 9 milhões de euros face a 2004. Para esta diminuição
contribuiu a anulação de 2,9 milhões de euros de provisões afectas a Obrigações subordinadas,
que foram reembolsadas por valor superior ao seu valor de balanço, e ainda a melhoria da
qualidade da carteira de crédito. Em 2005 o reforço líquido de provisões para crédito foi de 14,7
milhões de euros.

O nível de Provisões constituídas em 2005 representa 12,5% do Produto bancário e regista uma
diminuição de 44,4% face a 2004.

Os Resultados antes de impostos cresceram 11,2 milhões de euros relativamente a 2004. A
dotação para Imposto sobre lucros aumentou 2,7 milhões de euros, traduzindo-se numa taxa de
tributação de 24,1%.

Os Resultados líquidos foram de 11,3 milhões de euros, registando um aumento de 8,5 milhões de
face a 2004 (+312,6%).

O cash flow líquido registou um crescimento de 7,4%, atingindo 33,1 milhões de euros.

4.2  Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA

No final do exercício de 2005 concluiu-se o processo de fusão por incorporação da Leasecar na
Finicrédito, no âmbito da estratégia de agilização de processos e de economia de custos seguida
pelo Finibanco-Holding, uma vez que, na qualidade de Instituição Financeira de Crédito, a
actividade da Finicrédito permite, sem constrangimentos legais, realizar operações financeiras de
aluguer de longa duração. Por força deste facto, as análises comparativas aqui produzidas
consideram a agregação da actividade de ALD, tanto em 2004 como em 2005.

Em termos agregados, a actividade comercial da Finicrédito registou um crescimento, traduzido na
concessão de novos financiamentos, de cerca de 20%, quando comparada com a relativa ao
exercício anterior.

Este crescimento do volume de negócios resultou da maior cobertura geográfica obtida através da
abertura de duas novas unidades de captação de negócios, em Vila Real e em Viseu, e também do
lançamento de um novo produto – o Crédito Pessoal – destinados exclusivamente ao segmento
seleccionado de clientes da carteira própria.

O volume de negócios novos rondou os 178 milhões de euros, maioritariamente suportado no
crédito concedido para o segmento de automóveis (71,8%).

O crédito lar viu reduzido o seu peso no volume de negócios global por força da política comercial
seguida visando o abandono de nichos de mercado de maior risco, tendo-se concedido cerca de
15,5 milhões de euros, equivalente a 8,8% do total.

No leasing para viatura realizaram-se financiamentos de montante próximo de 15 milhões de euros
(8,4% dos financiamentos realizados) e no ALD, por força da redução da procura deste produto,
efectuaram-se cerca de 13,3 milhões de euros (6,3% do negócio global).
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O crédito pessoal que, como se disse, foi tratado pela primeira vez e se destina exclusivamente a
clientes da carteira própria da Finicrédito, absorveu 8,3 milhões de euros de financiamento,
correspondendo-lhe uma quota de 4,7% do total de negócios.

O número de contratos concretizados cresceu 22,7% e a carteira de crédito 11,4%, tendo passado
de 320 milhões de euros para 357 milhões, graças ao excelente desempenho da rede comercial
própria, responsável por cerca de 92% dos negócios. Tudo isto não obstante o comportamento
menos favorável do mercado, designadamente por força do elevado grau de endividamento das
famílias e de níveis crescentes de desemprego que se têm verificado.

Na análise do crédito, a Finicrédito continuou a manter uma política conservadora perante o risco,
tendo concedido apenas cerca de 39% do valor do crédito que lhe foi proposto, no conjunto dos
produtos comercializados.

No que respeita à organização, a fusão supra referida veio permitir a consolidação de uma imagem
institucional única e aplicar muitos dos procedimentos correntes, visando a integração das
estruturas das duas sociedades numa plataforma de trabalho comum.

Paralelamente, introduziram-se melhorias no processo de recuperação de crédito, com impacto
muito positivo na constituição de provisões, e melhorou-se a eficiência do atendimento de clientes
com a aquisição de ferramentas call center.

Do ponto de vista de inovação tecnológica, pese embora o trabalho desenvolvido, não foi possível
neste exercício dar o salto qualitativo que se pretendia, mas espera-se poder fazê-lo no decurso de
2006.

A situação financeira da sociedade beneficiou do aumento de capital, em dinheiro, no montante de
5 milhões de euros, aquando da fusão da Leasecar, acrescido do capital social da Leasecar de igual
montante, da emissão de um empréstimo subordinado, no montante de 20 milhões de euros, que
permitiu o reembolso antecipado de outro, também subordinado, de 5 milhões de euros e do
programa de revolving de créditos, no âmbito da operação de titularização Aqua 2, que possibilitou
a cedência de novos créditos, no montante de 97 milhões de euros.

O Activo líquido cresceu 56% e atingiu 163 milhões de euros, 84% dos quais corresponde a crédito
sobre clientes.

Manteve-se a política de constituição de provisões, adequada ao volume de crédito em mora, de
acordo com critérios prudenciais conservadores. As provisões constituídas permitem a cobertura de
98,1% do crédito vencido há mais de noventa dias.

O Passivo, constituído em cerca de 89% por dívidas de financiamento, atingiu o montante de 113
milhões de euros.

Os fundos próprios da sociedade foram reforçados em 5,5 milhões de euros por força da referida
fusão, e em 5 milhões de euros em resultado do aumento de capital efectuado.

Considerando o valor ponderado dos activos da Finicrédito e os fundos próprios existentes, o rácio
de solvabilidade situou-se em 12%.

O cash flow gerado foi de 10,8 milhões de euros, representou 48% do Produto bancário e diminuiu
9% relativamente ao valor obtido no exercício anterior.

O Resultado líquido do exercício foi de 1,1 milhões de euros, com uma rentabilidade média dos
fundos próprios de 3,8%, em termos líquidos.
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Apesar do contexto económico nacional permanecer desfavorável, com perspectivas de diminuição
do consumo privado e de manutenção ou mesmo aumento, da taxa de desemprego, a Finicrédito
aposta no crescimento da sua actividade no ano de 2006.

Para o efeito, conta com o alargamento do mercado pela via da expansão do número das suas
instalações regionais, através de interacção mais aprofundada com os seus parceiros comerciais, e
ainda com a pensada internacionalização da sua actividade.

4.3  Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, SA

Como diversas vezes foi referido, o processo de fusão da Leasecar na Finicrédito, evoluiu ao longo
de todo o exercício e teve o seu epílogo no dia 30 de Dezembro de 2005, data em que o registo
daquele acto foi efectuado na Conservatória do Registo Comercial do Porto.

Não obstante, os efeitos contabilísticos e fiscais, foram reportados a 1 de Janeiro de 2005, nos
termos do ponto II.5 do Projecto de Fusão, pelo que não cumpre aqui referir quaisquer factos
relacionados com a actividade por ela desenvolvida ao longo do exercício.

4.4  Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, SA

O negócio imobiliário manteve em 2005 a influência da conjuntura económica desfavorável que
havia sido assinalada no exercício anterior.

Não obstante, promoveram-se alguns negócios de venda, que atingiram o montante de 790 mil
euros, com vista a potenciar a libertação de meios indispensáveis à diversificação da carteira de
matriz negocial.

Paralelamente, adquiriram-se dois imóveis num total de 370 mil euros.

A estrutura financeira da Finimóveis manteve-se inalterada e o resultado do exercício foi positivo
de 1.061,7 euros.

Como a retoma do mercado imobiliário não se perspectiva se não para 2008, não são de esperar
alterações sensíveis no desempenho da empresa para o exercício de 2006.

4.5  Título-Sociedade Financeira de Corretagem, SA

Como foi referido, por escritura pública de 21 de Julho de 2005, foi formalizada a fusão por
incorporação da Título no Finibanco, SA.

Nos 7 meses do exercício decorridos até à fusão, o volume transaccionado pela Título em acções
por conta de terceiros, fixou-se em 1.235,2 milhões de euros, o que compara positivamente com os
546,6 milhões de euros registados no período homólogo de 2004 (126%, de acréscimo).
Desagregadamente, a componente transaccional no segmento português assumiu uma ponderação
de 84,5% no total dos negócios efectuados. Em termos de transacções por canal, destaca-se
maioritariamente (mais de 90%) o volume transaccionado através das Salas de Negociação do
Porto e de Lisboa, representando esta última uma importância fundamental na intermediação.
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Os canais Balcões e Internet assumiram uma ponderação agregada de apenas cerca de 2%. O
volume global intermediado, acrescido ainda dos valores por conta própria, fixou-se em 2.164,9
milhões de euros.

De acordo com os dados acumulados publicados no Relatório Estatístico da CMVM, o volume de
transacções em acções ascendeu a 31.083,1 milhões de euros, representando a participação da
Título 3,8% do total, posicionando-a no 7º lugar, num universo de 20 intermediários, entre os
quais se contam o BPI (3,6%) e o BCP (7,4%). De salientar ainda que no segmento de outros
valores mobiliários a quota da Título se fixou em 10,9%, correspondente ao 4º lugar num ranking
de 10 intermediários financeiros.

Até ao momento da fusão a Título obteve um Resultado Líquido de cerca de 52 mil euros e o cash
flow atingiu um valor de 121 mil euros.

4.6  Finivalor-Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA

No decurso de 2005 a Finivalor prosseguiu a sua actividade de gestão de fundos e de carteiras, e
dedicou particular atenção à consolidação do processo de fusão por absorção da Finimus e da
Finipatrimónio, ocorrido em 2004, nomeadamente em termos de organização interna.

Em consequência daquela fusão o objecto da sociedade passou a ser de gestão de um ou mais
organismos de investimento colectivo, incluindo fundos de investimento mobiliário e imobiliário e
bem assim a gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem, com base em
mandato conferido pelos investidores, e ainda a consultadoria para investimento.

Em Novembro de 2005 a Finivalor promoveu a transformação do Finimobiliário-Fundo de
Investimento Imobiliário Fechado em fundo aberto e a sua simultânea fusão no Finipredial-Fundo
de Investimento Imobiliário Aberto.

A sociedade passou assim a gerir apenas um fundo de investimento imobiliário, com vantagens na
eficiência da gestão da carteira de imóveis e com benefícios para os participantes.

A evolução dos valores líquidos globais dos fundos geridos pela Finivalor caracterizou-se por alguns
desequilíbrios, a exemplo do que se passou com a actividade económica, mas num cômputo geral
o saldo foi positivo.

No Fundo Imobiliário o valor líquido global do fundo superou ligeiramente os 155 milhões de euros,
com um crescimento de 9,8%, posicionando-se esta evolução um pouco aquém das expectativas,
em resultado do adiamento da concretização de uma série de operações, cujo desfecho se prevê
aconteça no primeiro trimestre de 2006.

Nos Fundos Mobiliários o total de valores líquidos globais situou-se um pouco acima de 192 milhões
de euros, havendo crescido 7,5%, valor que, apesar de muito superior ao verificado no ano
transacto, também não se apresenta totalmente satisfatório. Importa aqui assinalar o significativo
aumento da transferência de fundos de baixo risco para fundos de médio/alto risco, com notórias
repercussões positivas nas comissões arrecadadas pela sociedade.

Dos seis Fundos Mobiliários geridos pela Finivalor, quatro apresentaram taxas de crescimento dos
valores sob gestão muito positivas, acima dos 20%, com particular realce para o Finiglobal
(108,6%) e Finipredial (75,8%). Os dois restantes viram os seus valores líquidos globais cair cerca
de 20%, sendo de destacar, em valores absolutos, o caso do Finirendimento que perdeu perto de
25 milhões de euros.
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Não obstante o contexto económico desfavorável, a gestão de patrimónios proporcionou aos
clientes níveis de rendibilidade em linha com os obtidos na gestão dos fundos mobiliários.

Contudo, os montantes sob gestão diminuíram cerca de 7,5%, passando de 38,4 milhões de euros
no final de 2004 para 35,5 milhões de euros em 31 de Dezembro de 2005.

O Valor Líquido Global dos Activos sob gestão da Finivalor cresceu 6,9%, e apresenta a seguinte
posição em 31 de Dezembro de 2005:

                                                                                                                                         (em milhares de euros)
FUNDOS SOB GESTÃO VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

Finicapital 9.102
Finirendimento 102.477
Finiglobal 60.101
PPA Finibanco 2.606
Finibond Mercados Emergentes 7.991
Finifundo Acções Internacionais 10.068
Finipredial 155.260
                                  TOTAL 347.605

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 1.432,4 mil euros, valor superior em 10% ao
verificado em 2004.

Não obstante a conjuntura económica nacional e internacional, para 2006 o objectivo é assegurar a
manutenção do crescimento sustentado dos montantes sob gestão e melhorar a performance dos
fundos e das carteiras. Paralelamente pensa-se prosseguir o esforço de qualificação dos métodos
de gestão e controlo e promover a instalação da nova aplicação informática de gestão do fundo
imobiliário.

Está, ainda, previsto o lançamento de um novo fundo e de um produto no âmbito da gestão de
patrimónios, que se consubstanciará em carteiras de fundos, quer geridos pela Finivalor, quer por
outras sociedades gestoras.

4.7  Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA

No desempenho da sua actividade empresarial, a Finisegur ocupa-se do tratamento integral de
riscos definidos como estratégicos, nos domínios de gestão dos riscos pessoais, patrimoniais e de
responsabilidades do conjunto das Participadas do Grupo.

Neste âmbito trata da:

• Formatação e comercialização de produtos de seguro, para integração nos produtos bancários;

• Disponibilização de soluções de transferência de riscos aos Clientes do Finibanco;

• Intermediação geral em mercado aberto, de uma forma complementar mas não estratégica.

Uma estratégia desta natureza, apesar de ser a mais adequada e a que melhor tem servido os
interesses do Grupo Finibanco, acarreta, naturalmente, alguns riscos que neste exercício
confirmaram a tendência, aliás já anteriormente pressentida, de desaceleração de crescimento.

Tal ficou a dever-se ao facto de se ter atingido o período de maturação, isto é, a Finisegur
estabilizou na quota de negócio que havia ganho no universo do Finibanco.
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Neste contexto, o período de permanência média do negócio em carteira é muito próximo do
período médio dos diversos tipos de crédito praticados no âmbito do Banco, pelo que é grande a
volatilidade dos contratos de seguro e toda a produção nova efectuada destina-se praticamente a
compensar a que foi perdida por descontinuação dos créditos a que está agregada.

Por outro lado, a concentração estratégica nos negócios oriundos do Finibanco com base em
Protocolos e a não intervenção activa no mercado aberto de seguros, para não comprometimento
do binómio rentabilidade/qualidade, veio tornar a Finisegur mais vulnerável às oscilações de
mercado, naturalmente menos estável pela via da concorrência, situação que, inegavelmente,
afectou em grande medida o crescimento esperado.

Assim, num contexto de crescimento de produção negativo (-0,9%), pressentido durante a maior
parte do exercício, houve que imprimir uma criteriosa gestão de recursos de forma a equilibrar os
resultados finais. Como corolário desta política de parcimoniosa contenção, obteve-se um
resultado, antes de impostos, de 106,9 mil euros.

Os resultados líquidos do exercício, após impostos, cifraram-se em 78,5 mil euros, menos 31,5%
que em 2004.

A Rentabilidade Líquida sobre vendas foi de 15,4% (22,2% em 2004) e a Rentabilidade sobre
Capitais Próprios (ROE) foi de 28,9% (37,9% em 2004).

Para 2006 está prevista a adopção de várias medidas de fundo tendentes a imprimir uma dinâmica
específica que venha permitir à Finisegur retomar o nível de resultados que era seu apanágio.

5.  Aplicação de Resultados

No exercício de 2005 o Finibanco-Holding, SGPS S.A. obteve um Lucro consolidado de
16.115.431,50 euros e um Lucro individual de 7.008.076,30 euros.

Assim, o Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do Lucro individual reportado ao
exercício de 2005:

Para Reserva Legal (10%)  700.807,63 euros

Para Dividendo 6.000.000,00 euros

Para Reservas Livres 307.268,67 euros

Total 7.008.076,30 euros

O dividendo a distribuir, no montante de 0,06 euros por acção, corresponde à distribuição de
37,2% do Lucro consolidado.
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6.  Nota Final

Terminado mais um exercício de intenso e profícuo trabalho, entende o Conselho de Administração
ser de inteira justiça dirigir algumas palavras de reconhecido agradecimento a todos quantos, com
a sua acção, contribuíram para o êxito da sua missão:

• À Autoridade Monetária e Financeira e à CMVM-Comissão de Mercado de Valores Mobiliários,
pela assinalável postura de diálogo e de prestimosa colaboração nunca regateada;

• Aos Órgãos Sociais, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, e ainda ao Conselho Superior,
pela cooperação sempre pronta e eficaz;

• Aos Revisores Oficiais de Contas e Auditores, Ernst & Young Audit & Associados-SROC, SA, pelo
apoio evidenciado;

• Aos Colaboradores do Grupo Finibanco, pela dedicação e empenho postos no exercício das suas
funções;

• Aos Senhores Accionistas, pela confiança que nos têm devotado e pelo interesse manifestado
no acompanhamento que têm feito da nossa actividade empresarial.

Porto, 27 de Fevereiro de 2006
O Conselho de Administração
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7.  Anexos

7.1  Informação sobre as Participações dos Membros dos Órgãos de Administração
e de Fiscalização

Nos termos e para os efeitos do artº 447º do Código das Sociedades Comerciais, informam-se as
posições detidas pelos Membros dos Órgãos Sociais e operações efectuadas no ano de 2005:

Accionista/Membro de Órgãos Sociais:

Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite
Posição em 31-12-2005
Acções Finibanco-Holding 3.220
Obrigações “FNB Cabaz Mundial 05/10” 200
Obrigações “FNB Taxa Garantida 10% 04/09” 200
Obrigações “FNB Taxa Acumulada 05/11” 200

Posição em 31-12-2004
Acções Finibanco-Holding 3.220
Obrigações “FNB Finicupão 02/05” 200
Obrigações “FNB Taxa Garantida 10% 04/09” 200
Obrigações “FNB Intervalos Crescentes 03/11” 200

Movimentos durante o ano de 2005
Subscrição de 200 Obrigações “FNB Cabaz Mundial 05/10”, em 19/12/2005, a 50 euros, cada.
Subscrição de 200 Obrigações “FNB Taxa Acumulada 05/11”, em 19/12/2005, a 50 euros, cada.
Amortização de 200 Obrigações “FNB Intervalos Crescentes 03/11”, em 19/12/2005, a 50 euros,
cada.
Amortização de 200 Obrigações “FNB Finicupão 02/05”, em 19/12/2005, a 50 euros, cada.

(Cônjuge) D. Maria Augusta Resende da Costa Leite
Posição em 31-12-2005
Acções Finibanco-Holding 351

Posição em 31-12-2004
Acções Finibanco-Holding 351

Eng. Humberto da Costa Leite
Posição em 31-12-2005
Obrigações “FNB Cabaz Acções 04/07” 2100
Obrigações “FNB Cabaz Europa 04/07”  100
Obrigações “FNB Cupão Semestral 04/09” 100

Posição em 31-12-2004
Obrigações “FNB Cabaz Acções 04/07” 2100
Obrigações “FNB Cabaz Europa 04/07”  100
Obrigações “FNB Cupão Semestral 04/09” 100
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Dr. Armando Esteves
Posição em 31-12-2005
Acções Finibanco-Holding 370.000

Posição em 31-12-2004
Acções Finibanco-Holding 370.000

Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho

Posição em 31-12-2005
Acções Finibanco-Holding 2.502

Posição em 31-12-2004
Acções Finibanco-Holding 2.502

Dr. Jorge Manuel Matos Tavares Almeida
Posição em 31-12-2005
Acções Finibanco-Holding 32.169

Posição em 31-12-2004
Acções Finibanco-Holding 55.875

Movimentos durante o ano de 2005
Venda de 3.706 acções Finibanco-Holding, em 29/09/2005, a 1,74 euros, cada.
Venda de 20.000 acções Finibanco-Holding, em 03/10/2005, a 1,75 euros, cada.

Dra. Ana Beatriz Magalhães Reis Prado de Castro
Posição em 31-12-2005
Acções Finibanco-Holding 1.405

Posição em 31-12-2004
Acções Finibanco-Holding 1.405

7.2  Lista de Titulares de Participações Qualificadas

Nos termos do Regulamento Nº 04/2004 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
passamos a referir os Accionistas que, em 31.12.2005, detinham mais de 2% dos direitos de voto
correspondentes ao capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A.:

ACCIONISTAS Nº ACÇÕES % DE DIREITOS DE VOTO
VIC (S.G.P.S.), S.A. 66.971.200 66,971 (*)
Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA 7.128.360 7,128
Porgest, LCC 5.460.408 5,460
António Luís Alves Ribeiro de Oliveira 2.749.972 2,749
Amadeu Ferreira de Almeida Costa 2.500.000 2,500
Manuel Jorge Alves da Silva 2.067.517 2,068
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(*) Após consideração das acções detidas indirectamente, através das suas participadas, a VIC
(S.G.P.S.), S.A. detém 74,12% dos direitos de votos, como segue:

ACCIONISTAS Nº ACÇÕES % DE DIREITOS DE VOTO
Directamente 66.971.200 66,971
Indirectamente
 Através da Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA 7.128.360 7,128
 Através da Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. 19.556 0,019

O Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite, cuja participação, directa e indirecta, na VIC (S.G.P.S.), S.A. é de
77,52%, detém, directa e indirectamente, uma participação qualificada no Finibanco-Holding, SGPS
S.A. de 74,12%, como segue:

ACCIONISTAS Nº ACÇÕES % DE DIREITOS DE VOTO
Directamente 3.220 0,003
Indirectamente

Através de Mª Augusta Leite (cônjuge) 351 0,0004
Através da VIC (S.G.P.S.), SA

Directamente 66.971.200 66,971
Indirectamente
Através da Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), S.A. 7.128.360 7,128
Através da Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, S.A. 19.556 0,019

7.3  Acções Próprias Detidas em 31.12.2005

Para efeitos da alínea d) do nº 2 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se
que o Finibanco-Holding, SGPS S.A., durante o ano de 2005, não deteve ou fez qualquer
movimento sobre acções próprias.

Nenhuma das sociedades dependentes, nos termos definidos no artigo 486º do Código das
Sociedades Comerciais, detinha ou fez qualquer movimento sobre acções do Finibanco-Holding,
SGPS S.A.
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RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE

Capítulo 0

Declaração de Cumprimento

O presente relatório é elaborado em obediência ao disposto no Artigo 7º do Código dos Valores
Mobiliários e de acordo com o modelo constante do anexo ao Regulamento da CMVM nº 07/2001, com
respeito pelas alterações que lhe foram introduzidas pelos Regulamentos da CMVM nº 11/2003 e nº
10/2005 sobre o governo das sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado
regulamentado.

Na sua elaboração adoptou-se a estrutura aí delineada e, com o desenvolvimento possível e as
condicionantes inerentes a uma organização jovem e ainda de dimensão reduzida, como é o Grupo
Finibanco, deu-se resposta à generalidade das recomendações expressas naqueles documentos
normativos e às questões aí colocadas.

O Finibanco não tem criadas comissões específicas, designadamente Comissão de Ética e Comissão de
Avaliação de Estrutura e Governo Societário. Não tem, por isso, condições para responder à questão
que, sobre esta matéria, é colocada no ponto 2 do Capítulo I do presente Relatório, pelas razões aí
apontadas e também porque, como se refere no ponto 1 do Capítulo IV, apenas dispõe de um
Administrador com características de independente, nos termos definidos, constituindo este facto
impedimento à criação de Comissões, enquanto se mantiver a actual composição do Conselho de
Administração.

Por outro lado, os Estatutos do Finibanco-Holding não prevêem a existência de Comissões, de Ética, de
Avaliação de Estrutura, de Auditoria e Controlo ou de qualquer outro tipo.
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Capítulo I

Divulgação de Informação

1.  Organigrama do Grupo / Conteúdo Funcional / Competências dos Órgãos
da Sociedade

1.1  Organigrama do Grupo

                                                                                                              SFEM

                                                                                                              Cayman

Relativamente à situação descrita no relatório do exercício de 2004, a estrutura do Grupo Finibanco
sofreu as alterações resultantes da fusão, por incorporação, da Título-Sociedade Financeira de
Corretagem, SA no Finibanco, SA e da Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, SA
na Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA.

Todas as Participadas são detidas a 100% pelo Finibanco-Holding, SGPS S.A.

1.2  Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por um número ímpar de membros, num mínimo de três e
num máximo de onze, eleitos pela Assembleia Geral.

A Assembleia Geral de 30 de Março de 2005 elegeu cinco Administradores para o triénio de 2005 a
2007, a saber:

• Presidente – Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite

• Vice-Presidente – Eng. Humberto da Costa Leite

• Vogais – Dr. Armando Esteves
Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho
Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

Os membros do Conselho de Administração, tal como os dos outros órgãos sociais, são eleitos por
períodos de três anos, sendo sempre permitida a sua reeleição, e consideram-se empossados, logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

Finibanco

Finicrédito

Finimóveis

Finivalor

Finisegur

Fini International

FINIBANCO-HOLDING
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As competências do Conselho de Administração encontram-se devidamente descritas no ponto 3 do
Capítulo IV do presente Relatório, que trata o modo de funcionamento do órgão de administração.

1.2.1 Estrutura dos Órgãos de Administração
do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e das suas Participadas

Participação dos membros do Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A., no
Conselho de Administração das suas Participadas:

ACL HL AE DB TA

Finibanco-Holding Pres. V Pres. Vogal Vogal Vogal
Finibanco Pres. V-Pres. Vogal Vogal --
Finicrédito Pres. V-Pres. -- -- --
Finimóveis Pres. -- -- -- Vogal
Finivalor -- -- -- -- --
Finisegur Pres. -- Vogal -- --
Fini International -- -- -- -- --

� ACL-Álvaro Pinho da Costa Leite  � HL-Humberto Leite  � AE-Armando Esteves  � DB-Daniel Bessa  � TA-Tavares de Almeida

1.2.2 Repartição de Competências

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A., é composto, como se disse, por cinco
elementos, todos executivos, a cada um deles competindo a gestão dos seguintes pelouros:

Pelouros Administradores

Gestão Global de Riscos
Auditoria Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite
Património

Participações Internacionais
Banca de Negócios e Particulares Eng. Humberto da Costa Leite
Banca de Investimentos

Planeamento e Contabilidade
Sistemas de Informação Dr. Armando Esteves
Financeira

Relações com Investidores
Banca de Empresas Prof. Doutor Daniel Bessa
Research

Recursos Humanos
Serviços Jurídicos Dr. Tavares de Almeida
Controlo de Crédito

1.3  Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, nos termos da lei e dos estatutos, é composto por três
membros efectivos, um dos quais é o Presidente, e por dois Suplentes, sendo um dos membros
efectivos e um dos suplentes, Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de
Contas.

Compete-lhe fiscalizar a actividade da Sociedade, no cumprimento rigoroso da Lei e dos Estatutos.
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Ao Presidente, que dispõe do voto de qualidade em caso de empate nas votações, cabe convocar e
dirigir as reuniões do Conselho.

Em resultado do desempenho das suas funções, o Conselho Fiscal elabora anualmente um relatório
sobre a sua acção e emite parecer acerca da generalidade dos documentos de prestação de contas,
bem como da proposta de aplicação de resultados apresentados à Assembleia Geral pelo Conselho de
Administração.

Na sequência da eleição efectuada na Assembleia Geral de 30 de Março de 2005, o Conselho Fiscal
ficou assim constituído para o triénio 2005/2007:

• Presidente
• Dr. José Rodrigues de Jesus

• ROC Efectivo
• Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA

representado pelo Dr. João Carlos Miguel Alves

• Vogal Efectivo
• Dr. Luís Fernando de Almeida Freitas

• ROC Suplente
• Dr. Óscar Manuel Machado de Figueiredo - ROC

• Vogal Suplente
• Sr. Manuel Augusto Carvalho Soares Pinto

O Conselho Fiscal reuniu 12 vezes, ao longo do exercício de 2005 (os Estatutos obrigam a uma reunião
por mês).

1.4  Conselho Superior

Nos termos dos Estatutos, está constituído um Conselho Superior para colaborar com o Conselho de
Administração em assuntos de especial relevância para a Sociedade. Foi eleito na Assembleia Geral de
30 de Março de 2005 e é composto pelos seguintes Accionistas:

• Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite (Presidente)
em representação da VIC, SGPS, SA

• Sr. António Luís Alves Ribeiro de Oliveira

• Dr. Arlindo da Costa Leite
em representação da Vicaima Madeiras (S.G.P.S.), SA

• Dr. Fernando José de Moura e Sá Penafort
em representação da Porgest LLC

• Dr. Fernando da Rocha Costa
em representação do Senhor Amadeu Ferreira de Almeida Costa

• Sr. Francisco da Costa Oliveira
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• Sr. Manuel Jorge Alves da Silva

Conforme determina o Regulamento que o rege, compete ao Conselho Superior colaborar com o
Conselho de Administração, dando parecer sobre todas as matérias com respeito às quais seja
consultado. O Conselho Superior é obrigatoriamente consultado pelo Conselho de Administração, no
que se refere a projectos de:

• Alteração dos Estatutos, incluindo o aumento de capital;

• Emissão de obrigações convertíveis e obrigações com direito a subscrição de acções;

• Abertura ou encerramento de qualquer forma de representação no País e no Estrangeiro;

• Fusão, cisão ou transformação de Sociedade;

• Propostas de aplicação de resultados.

O Conselho Superior reuniu quatro vezes no exercício de 2005, para análise das contas relativas a
cada um dos trimestres, da proposta de aplicação de resultados e das alterações operadas na
estrutura, nos termos previstos no Regulamento.

1.5  Assembleia Geral

A Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A., é um órgão social constituído por todos os
Accionistas com direito a voto, conforme se expõe no Capítulo II infra.

Nos termos dos Estatutos, aprovados na Assembleia Geral de 14 de Maio de 2001, a Mesa da
Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, Accionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral, e ainda pelo Secretário da Sociedade.

É a seguinte a sua composição actual, conforme eleição efectuada na Assembleia Geral de 30 de
Março de 2005:

• Prof. Doutor António Moreira Barbosa de Melo - Presidente

• Dr. Vitorino Pereira d’Almeida Borges Allen Brandão – Vice-Presidente

• Dra. Ana Beatriz Magalhães Reis Prado de Castro - Secretário

Cabe à Assembleia Geral:

• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;

• Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

• Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade;

• Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal, da Comissão de Remunerações e do Conselho Superior;
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• Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Sociedade, que sejam expressamente
indicados na convocatória.

Ao Presidente da Mesa cumpre convocar a Assembleia Geral, quando solicitado pelo Conselho de
Administração, pelo Conselho Fiscal ou por Accionistas que possuam, pelo menos, acções
correspondentes a cinco por cento do Capital Social e que o requeiram em carta, com assinatura
reconhecida por notário e em que indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se
justifique a necessidade de reunir a Assembleia.

A Assembleia convocada a requerimento dos Accionistas só se realizará se estiverem presentes
requerentes que sejam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a
convocação da Assembleia.

Os Accionistas que queiram requerer a inclusão de determinados assuntos na ordem do dia e a quem,
por lei, assista esse direito, têm que identificar clara e precisamente esses assuntos, na carta em que
requeiram a inclusão, a qual deve ter as assinaturas reconhecidas notarialmente.

Os assuntos assim incluídos na ordem do dia não serão objecto de apreciação pela Assembleia Geral,
se dos Accionistas requerentes não se encontrar na reunião o número exigido para o requerimento.

A exigência da Acta da Assembleia Geral ser lavrada por notário, quando a lei o permite, deverá ser
formulada com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data da Assembleia, em carta dirigida ao
Conselho de Administração e com a assinatura reconhecida por notário.

No exercício de 2005 a Assembleia Geral reuniu uma só vez, em 30 de Março, para:

• Aprovar os Relatórios de Gestão e as Contas do exercício de 2005, do Finibanco-Holding Individual
e Consolidado;

• Aprovar a proposta de aplicação de resultados;

• Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

• Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias;

• Eleger os Órgãos Sociais e os elementos da Comissão de Remunerações para o triénio de
2005/2007.

2.  Comissões Específicas Criadas na Sociedade

Como se refere no Capítulo 0 deste Relatório, o Finibanco não tem ainda criadas Comissões específicas
para tratar problemas de ética profissional e empresarial, nem para avaliar a estrutura e governo
societário. Este facto, para além de outras eventuais razões para a sua explicação, terá naturalmente a
ver com a dimensão do Finibanco e seu Grupo e também, sem sombra de dúvida, com a sua
juventude.

Estes e outros aspectos relacionados com a supervisão da actividade da instituição e designadamente
com a auditoria e controlo, que têm feito parte das atribuições de uma Direcção do Finibanco, com
autonomia de actuação junto de todas as Participadas, serão objecto de análise e de tratamento
adequado em momento oportuno.
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3.  Sistema de Controlo de Riscos

O Grupo Finibanco tem pormenorizadamente definidos e divulgados em documento apropriado e
periodicamente revisto, designado por Gestão de Risco, os objectivos, as políticas, estratégias, e
sistemas de monitorização, relativos aos:

• Riscos de crédito;

• Riscos de mercado (taxa de juro, de cotações e índices, cambial e de liquidez);

• Riscos operacionais,

e à gestão do crédito vencido, englobando a problemática da gestão deste tipo de risco.

Nos mesmos instrumentos se definem as delegações de competências e os limites máximos globais
para cada tipo de risco a assumir, em termos de capitais próprios a alocar a cada um deles.

Tem também definidas e divulgadas instruções muito concretas sobre os casos de créditos que de
alguma forma se entende apresentarem maior risco e ainda recomendações com vista à utilização de
uma política de rigor acrescido na apreciação e na aprovação de novas operações de crédito.

Dispõe ainda de instrumentos de gestão que lhe permitem avaliar qual a sua exposição em cada
momento, relativamente a cada um dos riscos supra referidos, e se eles se enquadram nos limites
definidos.

A Comissão de Gestão de Risco Operacional, que tem por missão avaliar os métodos e os
procedimentos estabelecidos para o tratamento das operações, os riscos legais associados a contratos
pré-definidos e os níveis de eficácia dos controlos existentes, e ainda a Direcção de Auditoria e
Controlo Interno, sediada no Finibanco mas com âmbito de acção alargado a todas as empresas do
Grupo, contribuem com a sua actividade para minimizar os riscos operacionais, concentrando a sua
acção sobre factores que os potenciam.

O acompanhamento dos riscos e o controlo dos limites estabelecidos a todos os níveis da estrutura
orgânica e da hierarquia, constam do conteúdo funcional do órgão estrutural, autónomo e
independente, designado Gabinete de Controlo de Risco.

4.  Comportamento Bolsista das Acções do Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Em complemento do que foi dito em capítulo próprio deste Relatório, merece aqui ainda sistematizar
os dados que se seguem relativamente ao comportamento em Bolsa das acções do Finibanco-Holding
(FNB AM), no ano de 2005 e nos seus mais variados aspectos:

COTAÇÃO DE FECHO DA ACÇÃO
Mínima 1,17
Máxima 2,19
Média 1,50
Final (em 30 de Dezembro) 2,00

  VARIAÇÃO ANUAL
Cotações de fecho 69,49%
Índice PSI 20 13,40%
Índice PSI Financials 23,30%
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LIQUIDEZ
Quantidade de acções transaccionadas (em Bolsa, no ano) 4.173.573
Quantidade média diária (em Bolsa) 16.431
Nº total de sessões com transacção 253
Nº total de sessões no ano 254

RESULTADO POR ACÇÃO (valores em Euros)
Lucro líquido por acção 0,16
Valor contabilístico por acção 1,36

VALOR DE MERCADO (valores em Euros)
Capitalização bolsista (final do ano) 200.000.000,00

  VOLATILIDADE
PSI 20 8%
Acção 29%

COEFICIENTE BETA -0,05

Importa ainda proceder à análise comparativa das cotações efectuadas nos seguintes momentos:

a)  De prestação de contas

DATA PERÍODO COTAÇÃO DE
FECHO DO DIA

COTAÇÃO DE
FECHO DA SESSÃO

ANTERIOR

COTAÇÃO DE
FECHO DA SESSÃO

SEGUINTE

MÉDIA

PONDERADA DAS

COTAÇÕES DO

MÊS

04/04/2005 Anuais 2004 1,27 1,28 1,28 1,25
27/05/2005 1º Trim. 2005 1,25 1,25 1,25 1,24
29/09/2005 1º Sem. 2005 1,76 1,80 1,76 1,65
03/11/2005 3º Trim. 2005 1,95 1,96 1,98 1,99

b)  De pagamento de dividendos

DATA APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

E PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO

COTAÇÃO DE
FECHO DO

DIA

COTAÇÃO DE
FECHO DA SESSÃO

ANTERIOR

COTAÇÃO DE
FECHO DA SESSÃO

SEGUINTE

MÉDIA

PONDERADA DAS

COTAÇÕES DO

MÊS

31/03/2005 1,24 1,25 1,28 1,25
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5.  Política de Dividendos

Nos termos do Artº 27º dos Estatutos, os lucros do Finibanco-Holding, SGPS S.A., depois de retirada a
percentagem que a lei manda afectar obrigatoriamente ao Fundo de Reserva Legal, terão o seguinte
destino:

• Pagamento do dividendo prioritário que for devido às acções preferenciais que a Sociedade haja
emitido;

• O restante, para dividendo a todos os Accionistas, salvo se a Assembleia Geral deliberar, por
simples maioria, afectá-lo, total ou parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da Sociedade.

A Sociedade poderá distribuir aos Accionistas adiantamentos sobre lucros, no decurso dos exercícios
sociais, observadas as disposições legais aplicáveis.

O Finibanco-Holding, SGPS S.A., não tem acções preferenciais emitidas nem foram feitos
adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício.

A política de dividendos do Grupo Finibanco consiste na consideração do lucro líquido consolidado
como base de cálculo para o dividendo a distribuir, fixando-se depois o dividendo que cabe a cada
acção.

Desde 1998, ano em que as acções do Finibanco foram admitidas à negociação na Bolsa de Valores,
tem a Administração do Banco proposto à Assembleia Geral a distribuição aos Accionistas de pelo
menos 35% dos resultados líquidos anuais, sob a forma de dividendos.

Nos exercícios de 2001 a 2004 o Finibanco-Holding distribuiu, a título de dividendo, o montante de 4
cêntimos por cada acção de valor nominal de 1 euro.

No exercício de 2000, quando as acções tinham o valor nominal de 1.000$00 (cerca de 4,99 euros), o
dividendo distribuído foi de 40$0964 (20 cêntimos). Em termos percentuais, o dividendo distribuído
neste e nos restantes exercícios representava 4% do valor nominal das acções.

Relativamente ao exercício de 2005 vai ser proposta à Assembleia Geral a distribuição de dividendo
que representa também 6% do valor nominal das acções.

6.  Planos de Atribuição de Acções e/ou de Opções de Aquisição de Acções
Dirigidos a Trabalhadores ou a Membros do Órgão de Administração

Não existem no Finibanco-Holding, como também não existiam anteriormente no Finibanco, SA que
lhe deu origem, planos deste tipo nem de outro semelhante com finalidade idêntica.

No Contrato Social também nada consta quanto a esta matéria.
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7.  Negócios e Operações Realizadas entre a Sociedade e Membros dos Órgãos Sociais,
Titulares de Participações Qualificadas ou Sociedade em Relação de Domínio ou de Grupo

Para além daqueles que se inserem na actividade normal do Finibanco-Holding e das suas
Participadas, nada há a referir quanto a negócios e a operações realizadas no exercício a que nos
reportamos, entre as sociedades que compõem o Grupo.

Também nada se registou, que mereça referência, quanto a negócios em que pudessem estar
envolvidos membros dos órgãos de administração e fiscalização ou titulares de participações
qualificadas.

8.  Gabinete de Apoio ao Investidor

O Finibanco possui, formal e materialmente constituído, desde o último trimestre de 2000, um
Gabinete de Apoio ao Investidor, que depende directamente do seu Conselho de Administração e tem
as seguintes funções:

• Prestar todo o apoio que lhe seja solicitado pelos Accionistas;

• Salvaguardar, nos contactos que tiver com estes, o princípio da igualdade;

• Prevenir as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores;

• Centralizar todas as questões formuladas pelos investidores e delas dar conhecimento superior,
sempre que necessário;

• Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos;

• Difundir informação junto da CMVM e do mercado, sempre que esta se mostre obrigatória,
aconselhável ou conveniente;

• Zelar pelos direitos dos investidores, expressos em regulamentação própria da CMVM.

Genericamente, o Gabinete disponibiliza à CMVM, à Bolsa de Valores, à comunicação social e aos
interessados que se lhe dirijam, informações com carácter relevante, resultados periódicos, relatórios e
contas, e outros factos de menor relevância.

O acesso ao Gabinete de Apoio ao Investidor pode processar-se através do endereço www.finibanco.pt
da banca telefónica 800 210 211, do telefone 226 084 500 e do e-mail crocha@finibanco.pt.

A representante para as Relações com o Mercado, do Finibanco, SA e do Finibanco-Holding, SGPS S.A.,
é a Sra. Dra. Cristina Maria Brites da Silva Rocha Pinto de Sousa.

9.  Comissão de Remunerações

Eleita na Assembleia Geral de 30 de Março de 2005 a Comissão de Remunerações ficou assim
constituída:

• VIC, SGPS, SA – Presidente
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• Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA – Vogal

• Dr. Fernando da Rocha Costa – Vogal

Nos termos dos Estatutos, este órgão é composto por três membros, eleitos trienalmente pela
Assembleia Geral, a quem cabe a escolha do Presidente, que terá voto de qualidade.
Os elementos que constituem a Comissão de Remunerações são todos Accionistas do Finibanco-
Holding, sendo que o Presidente (VIC, SGPS, SA) é o maior Accionista.

O membro em nome individual, Dr. Fernando da Rocha Costa, representa o Accionista com
participação qualificada, Sr. Amadeu Ferreira de Almeida Costa.

10.  Remuneração Anual do Auditor e Outros

Os montantes relativos ao exercício de 2004, pagos aos revisores oficiais de contas e aos auditores
pelo trabalho desenvolvido junto do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e das suas Participadas, encontram-
se sistematizados nos seguintes quadros:

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS-SROC, SA
                                                                                                                                       em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV. LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS O.S.G. FIABILIDADE

Finibanco-Holding 16.988,92 100% --- --- ---
Finibanco 113.146,66 a) 34% --- --- 66%
Finivalor 23.410,84 --- 100% --- ---

                  TOTAL 153.546,42

a) Engloba encargos no montante de 74.375 euros, com a elaboração do Relatório de Controlo Interno em 2003 e 2004 e com
o Relatório de Provisões Económicas

    COSTA PINHO E CAMBÃO SROC
                                                                                                                                    em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV. LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS

Título 4.373,23 100% --- ---

                  TOTAL 4.373,23
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    CARLOS AIRES, AMADEU COSTA LIMA & ASSOCIADOS
                                                                                                                                    em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV. LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS

Finicrédito 21.654,03 100% --- ---
Leasecar 16.513,32 100% --- ---

                  TOTAL 38.167,35

    P. MATOS SILVA, GARCIA JR. P. CAIADO & ASSOCIADOS, SROC
                                                                                                                                    em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV. LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS

Finivalor 14.217,71 100% --- ---

                  TOTAL 14.217,71

    BORDA RODRIGUES E ASSOCIADO, SROC
                                                                                                                                    em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV. LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS

Finisegur 2.448,00 100% --- ---

                  TOTAL 2.448,00

O auditor do Finibanco-Holding e do Finibanco, Ernst & Young Audit & Associados SROC, SA, é uma
conceituada firma internacional, com créditos firmados na sua área de actividade, predicados que
constituem garantia de salvaguarda de independência posta no exercício das suas funções.

Capítulo II

Exercício de Direito de Voto e de Representação de Accionistas

O incentivo ao exercício do direito de voto está sempre patente no texto dos avisos convocatórios das
Assembleias Gerais, amplamente divulgados, nos termos legais, e ainda no “site” do Finibanco.

Nos referidos avisos se encontram explicitadas, para além dos temas a debater, as diferentes formas
de exercício do voto e os procedimentos a adoptar, para o caso de utilização do voto por
correspondência.
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Nos termos estatutários, tem direito a voto o Accionista titular de, pelo menos, mil acções registadas
em conta aberta em seu nome, ou, tratando-se de acções tituladas, em seu nome averbadas, pelo
menos desde o décimo dia útil anterior à data designada para a reunião da Assembleia Geral.

Tratando-se de acções escriturais, como é o caso do Finibanco-Holding, o Accionista terá de
comprovar o seu registo mediante certificado emitido para o efeito pelo respectivo intermediário
financeiro, que deverá ser apresentado ao Presidente da Mesa até ao quinto dia útil anterior à data
designada para a reunião da Assembleia Geral.

A cada grupo de mil acções corresponde um voto.

O voto por correspondência é admitido em sobrescrito fechado, indicando cada sobrescrito o ponto da
Ordem de Trabalhos a que respeita, mas tão somente quanto à eleição de titulares dos órgãos sociais
e à alteração do Contrato de Sociedade.

Os boletins de voto, quando o voto por correspondência é admitido, poderão ser solicitados ao
Secretário da Sociedade, através de carta registada, com aviso de recepção, até ao décimo terceiro
dia anterior à data da realização da Assembleia.

As declarações de voto deverão ser recepcionadas na Sede Social da Sociedade, também por meio de
carta registada com aviso de recepção, até às 15 horas do dia anterior à data da realização da
Assembleia Geral, dirigidas ao Finibanco-Holding, SGPS S.A., à atenção do Secretário.

A carta, dirigida à Sociedade, deverá conter os votos em sobrescritos fechados, indicando cada um
deles o ponto da ordem de trabalhos a que respeita.

Deverá conter ainda certificado que comprove a legitimidade para o exercício de direitos sociais,
emitido pela entidade registadora ou pelo depositário dos títulos, nos termos dos artigos 78º e 104º
do Código de Valores Mobiliários.

A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das acções, ou pelo seu representante legal,
devendo o Accionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu
bilhete de identidade e, se pessoa colectiva, exibir as assinaturas com reconhecimento notarial, na
qualidade e com poderes para o acto.

Os envelopes contendo as declarações de voto por correspondência só serão abertos no momento da
votação de cada ponto da Ordem de Trabalhos a que respeitam e para que são admitidos.

A possibilidade de exercício do direito de voto por meios electrónicos ainda não foi equacionada.

Os Accionistas que não possuam o número de acções necessário a terem direito de voto poderão
agrupar-se por forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os
representar na Assembleia Geral.

Os Accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se representar por outros Accionistas ou por
pessoas a quem tal direito seja atribuído por lei imperativa.

As pessoas colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física que para o efeito designarem.

Todas as representações referidas terão de ser comunicadas ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral por carta, com assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela Sociedade, pelo menos
cinco dias úteis antes da data designada para a reunião da Assembleia Geral.
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Capítulo III

Regras Societárias

1. Códigos de Conduta, Conflitos de Interesses e Sigilo Profissional

Para além das disposições legais e regulamentares em vigor sobre a matéria, o Finibanco tem
aprovado e em vigor, desde Janeiro de 1998, um Código de Conduta e Normas Deontológicas, revisto
e actualizado no decurso  do exercício de 2005, que abrange o universo do seu Grupo financeiro e que
regula:

• Os deveres dos colaboradores no exercício das suas funções;

• A prevalência dos interesses dos clientes;

• Os comportamentos a adoptar pelos intervenientes nas operações sobre o mercado bancário, o
mercado financeiro e o dos valores mobiliários;

• Os conflitos de interesses entre clientes e entre as empresas do Grupo e os clientes;

• Os conflitos de interesses entre o Grupo e os seus colaboradores;

• O modo de prestação de informações;

• A interdição do uso de informação privilegiada e de divulgação de informação interna;

• A manipulação do mercado;

• O segredo profissional;

• O sigilo e a confidencialidade;

• A protecção de dados;

• Os comportamentos no tratamento da publicidade e do marketing.

O Finibanco possui ainda um documento de índole idêntica, denominado Regulamento Interno dos
Serviços Financeiros e de Investimentos, aprovado no primeiro trimestre de 2003, que complementa,
em muitos aspectos, o Código de Conduta e Normas Deontológicas e dá satisfação ao disposto nos
Artigos 316º do Código de Valores Mobiliários e 37º do Regulamento nº 12/2000, da CMVM.

O acesso, pelos investidores, a estes documentos é possível através do contacto com o Gabinete de
Apoio ao Investidor, que se refere no Capítulo I, nº 8.

2.  Procedimentos Internos para o Controlo do Risco

O Finibanco dispõe do sistema de controlo de risco descrito no ponto 3 do Capítulo I do presente
Relatório sobre o Governo da Sociedade, que complementa a informação que sobre a gestão de risco é
fornecida no ponto 2.5 do corpo do Relatório e Contas de 2004.

Para garantir a conformidade da acção decisória de todos os intervenientes na área do risco com as
regras e orientações estabelecidas, o Finibanco dispõe de órgãos estruturais que o controlam.
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A gestão de riscos de crédito é assegurada por diversos órgãos da estrutura comercial da Banca
Tradicional, nos termos das delegações de competência estabelecidas no Regulamento de Crédito que
a disciplina.

Os riscos de mercado, nas suas componentes, risco de taxa de juro e cambial, são geridos de forma
centralizada pela Direcção Financeira, e os riscos de cotações e índices pela Direcção de Gestão de
Activos, agindo ambas no âmbito das competências que lhes estão também delegadas.

Os riscos operacionais, pelo seu perfil, são geridos e avaliados pela Comissão de Risco Operacional,
órgão de staff multidisciplinar que tem por objectivo detectar fragilidades, avaliar situações
potenciadoras de risco e definir políticas e estratégias com vista a minimizá-las.

Existem ainda dois órgãos estruturais, o Gabinete de Controlo de Riscos, integrado na Direcção de
Planeamento e Contabilidade, e a Direcção de Auditoria e Controlo Interno do Finibanco, que velam
pela correcta execução de todas as orientações definidas nesta área.

3.  Limites ao Exercício dos Direitos de Voto, Direitos Especiais de Algum Accionista
e Acordos Parassociais

Para além do já referido, nada mais há estabelecido em matéria de restrição do exercício dos direitos
de voto no Finibanco-Holding.

Também nenhum dos Accionistas detém quaisquer direitos especiais nesta área.

Não existem acordos parassociais relativamente ao exercício de direitos sociais, nem restrições à
transmissibilidade de acções do Finibanco-Holding, SGPS S.A., nem mesmo medidas susceptíveis de
interferir no êxito de ofertas públicas de aquisição.

Também não existem acordos parassociais de defesa contra ofertas públicas de aquisição.

Capítulo IV

Órgão de Administração

1.  Caracterização

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A., é composto por cinco elementos, com
formação e experiência profissional diversificada, como convém à análise e discussão dos assuntos
sobre os quais tem que deliberar.

Como se refere no ponto 1.2 do Capítulo I, o Conselho de Administração foi eleito na Assembleia Geral
de 30 de Março de 2005 para o triénio 2005/2007, ficando assim composto pelos seguintes elementos:

• Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite (Presidente)
• Eng. Humberto da Costa Leite (Vice-Presidente)
• Dr. Armando Esteves (Vogal)
• Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho (Vogal)
• Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida (Vogal)
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Do conjunto de elementos que compõem o Conselho de Administração, apenas o Presidente, Senhor
Álvaro Pinho da Costa Leite, e o Vice-Presidente, Senhor Eng. Humberto da Costa Leite, têm ligações
ao Accionista maioritário, VIC (SGPS), SA, no qual desempenham, respectivamente, as funções de
Presidente e de Vogal do Conselho de Administração.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração, para além do Presidente, é directamente titular
ou representante de participação qualificada igual ou superior a 10% do capital social ou dos direitos
de voto na sociedade.

O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite, é titular de
participação qualificada na VIC (SGPS), SA que detém, directa e indirectamente, cerca de 74,12% do
capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A..

Nenhum dos membros do órgão de administração:

• Exerce funções ou detém vínculo contratual com empresa concorrente;

• Aufere qualquer remuneração da sociedade ou de outras sociedades que com ela estejam em
relação de domínio ou de grupo, para além da retribuição pelo exercício das funções de
Administrador.

O Vice-Presidente, Senhor Eng. Humberto Leite, é filho do Presidente do Conselho de Administração.

Os Administradores, Senhores Dr. Armando Esteves e Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida,
integram o quadro de pessoal de uma das Empresas Participadas.

Todos os membros do Conselho de Administração são executivos.

O Administrador Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho, é independente, na medida em que
nenhuma das situações descritas nas alíneas do ponto 2 do Artigo 1º do Regulamento da CMVM nº
7/2001, com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento nº 10/2005, se aplicam ao seu caso.

Outros cargos desempenhados pelos membros do Conselho de Administração, qualificações
profissionais, actividades exercidas, acções da Sociedade de que são titulares, data da primeira
designação e termo de mandato:

• Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite
• Finibanco, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• VIC (SGPS), SA – Presidente do Conselho de Administração
• Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• Global Dis-Distribuição Global de Materiais, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Madeiporto-Madeiras e Derivados, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Sitape-Indústria Metalúrgica, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Empicaima-Construções, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
• Sogileça-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração



18

• Sogiporto-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
• Vicaima Madeiras (SGPS), SA – Presidente do Conselho de Administração
• Tropical-Madeiras e Derivados, Lda – Sócio-Gerente
• Lacle-Lacticínios Leites, Lda – Sócio-Gerente
• Sogicaima-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• SAF-Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Imocambra-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Vicaima Investments, Ltd - Jersey – Director∗

O Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite possui o Curso Complementar do Comércio, obtido na Escola
Oliveira Martins no início da década de 50, e estabeleceu-se, em 1959, com uma unidade industrial,
embrião do Grupo Vicaima, que foi sucessivamente ampliando através da criação e aquisição de novas
Sociedades, até atingir a dimensão que hoje possui.

Foi promotor e fundador da CISF-Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, SA (fez parte do
Conselho Fiscal e também do Conselho Geral); do BCP-Banco Comercial Português, SA, no qual
integrou o Conselho Geral durante 7 anos; do BCI-Banco de Comércio e Indústria, SA; do BANIF-
Banco Internacional do Funchal, SA; da NORRISCO-Capital de Risco, SA e de diversas outras
instituições.

Nos últimos cinco anos presidiu aos Conselhos de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e de
todas as outras empresas do Grupo Financeiro do Finibanco e do Grupo Industrial da VIC (S.G.P.S.),
SA acima referidas.

Como se refere no ponto 7.1 do Anexo 7 do presente Relatório, o Senhor Álvaro da Costa Leite é
detentor de 3.220 acções do Finibanco-Holding e a sua esposa, D. Maria Augusta Resende da Costa
Leite, de 351.

O Senhor Álvaro da Costa Leite é Presidente do Conselho de Administração do Finibanco, SA, desde 31
de Outubro de 1997 o qual se transformou em Finibanco-Holding, SGPS S.A. em 1 de Julho de 2001. O
Mandato que decorre foi-lhe conferido na Assembleia Geral de 30 de Março de 2005 e terminará no
exercício de 2007.

• Eng. Humberto da Costa Leite
• Finibanco, SA – Vice-Presidente do Conselho de Administração
• Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, SA – Vice-Presidente do Conselho de

Administração
• VIC (SGPS), SA – Vogal do Conselho de Administração
• Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Global Dis-Distribuição Global de Materiais, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Empicaima-Construções, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
• Sogileça-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Sogiporto-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
• Vicaima Madeiras (SGPS), SA – Vogal do Conselho de Administração
• Tropical-Madeiras e Derivados, Lda – Sócio-Gerente

                                                          
∗ Trata-se de uma empresa offshore de que o B.P. tem conhecimento que é participada na totalidade directa ou indirectamente
pela VIC (S.G.P.S.), SA
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• Lacle-Lacticínios Leites, Lda – Sócio-Gerente
• Predicaima-Comércio Imobiliário, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Sogicaima-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• SAF-Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Imocambra-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Stocktrans-Logística e Transportes, Lda – Sócio-Gerente
• Vicaima Investments, Ltd – Jersey – Director∗

• Vicaima, Ltd – Inglaterra – Director
• VICAIMA-Puertas y Derivados, SL – Espanha – Administrador
• Vicaima Türenwerk Handels Gmbh – Alemanha - Administrador

O Senhor Eng. Humberto da Costa Leite é licenciado em Engenharia Económica pela Faculdade de
Rosenheim, Alemanha, frequentou os cursos de Marketing e Management (CIFAG), de Energia
Empresarial no Joseph Schmidt Colleg – Bayreuth, Alemanha, de Desenvolvimento de Executivos IMED
(actual IMD), em Lausanne, Suíça, e estagiou nas áreas de Engenharia, no Rückle GmbH, Stuttgard, e
de Gestão no Homag GmbH, Freundenstadt, na Alemanha.

Nos últimos cinco anos desempenhou as funções supra descritas nas empresas do Grupo Financeiro do
Finibanco e do Grupo Industrial da VIC (S.G.P.S.), SA, bem como das restantes aí mencionadas.

O Senhor Eng. Humberto da Costa Leite não é detentor de acções do Finibanco-Holding.

As suas funções de Administrador do Finibanco, SA iniciaram-se com a sua eleição na Assembleia Geral
de 30 de Março de 2001, o qual se transformou em Finibanco-Holding, por deliberação da Assembleia
Geral de 14 de Maio do mesmo ano, com efeitos legais a partir de 1 de Julho. O mandato que decorre
foi-lhe conferido na Assembleia Geral de 30 de Março de 2005 e terminará com o exercício de 2007.

• Dr. Armando Esteves
• Finibanco, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA – Vogal do Conselho de Administração

O Senhor Dr. Armando Esteves é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade do Porto.

Para além dos cargos de Vogal do Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS S.A. e do
Finibanco, SA, já referidos, desempenhou também, entre outras, funções de Administrador na
Finindústria-Sociedade de Investimentos e de Financiamento Industrial, desde a sua criação até à
transformação em Finibanco, e na União de Bancos Portugueses, incorporada no Millennium BCP, e
ainda no Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa.

Como no ponto 7.1 do Anexo ao presente Relatório se refere, o Senhor Dr. Armando Esteves é
detentor de 370.000 acções do Finibanco-Holding.

A qualidade de Vogal do Conselho de Administração do Finibanco remonta a 1996, aquando da sua
eleição na Assembleia Geral de 22 de Março, havendo desde então sido sucessivamente reeleito, e no
Finibanco-Holding desde a sua criação, em 2001. O mandato actual foi-lhe conferido na Assembleia
Geral de 30 de Março de 2005 e terminará no final do exercício de 2007.

                                                          
∗ Trata-se de uma empresa offshore de que o B.P. tem conhecimento que é participada na totalidade directa ou indirectamente
pela VIC (S.G.P.S.), SA
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• Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho
• Finibanco, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Celulose Beira Industrial (Celbi), SA – Vogal do Conselho de Administração
• Efacec Capital, SGPS, SA – Vogal do Conselho de Administração
• SPGM-Sociedade de Investimentos, SA – Presidente do Conselho Fiscal

O Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho é licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia
da Universidade do Porto, e Doutorado também em Economia pelo Instituto Superior de Economia da
Universidade Técnica de Lisboa.

É ainda Presidente da Direcção da EGP-Escola de Gestão do Porto, unidade orgânica da Universidade
de Porto que tem por missão o ensino pós-graduado e a formação contínua avançada em Gestão.

Para além das funções que exerce nas empresas supra referidas, foi docente da Faculdade de
Economia do Porto e do Instituto Superior de Estudos Empresariais e foi membro dos Conselhos
Consultivos da Sonae, SGPS, SA e das Indústrias de Condutores Eléctricos e Telefónicos F. Cunha
Barros, SA.

Foi também Administrador não executivo da Inparsa-Indústrias e Participações, SGPS, SA.

Na sua qualidade de Economista em regime de profissão liberal, que exerce, trabalhou com empresas
e grupos económicos privados, associações económicas regionais e sectoriais, organismos públicos e
outros, de entre os quais cabe destacar: a Sonae Investimentos, SGPS, SA (nos domínios da
formulação estratégica e da previsão macroeconómica); a Soserfin (na análise e previsão cambial); a
APPICAPS-Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e seus
Sucedâneos (na análise conjuntural, na previsão cambial e na formulação estratégica); a APIM-
Associação Portuguesa das Indústrias de Malhas e Confecção (na formulação de planos de formação);
a AMVM-Associação de Municípios de Vale do Minho (no desenvolvimento regional e promoção
externa); o Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência do Governo Regional dos Açores
(na concepção de medidas de política de compensação de isolamento); a Câmara Municipal de S. João
da Madeira (no âmbito da implantação do ensino superior no Concelho).

O Senhor Prof. Doutor Daniel Bessa é detentor de 2.502 acções do Finibanco-Holding.

O início das funções de Vogal do Conselho de Administração aconteceu com a sua eleição na
Assembleia Geral de 26 de Março de 1999 do então Finibanco, SA que em 2001 se transformou em
Finibanco-Holding, SGPS S.A., funções que ainda exerce, pois foi reeleito na Assembleia Geral de 30 de
Março de 2005 para o triénio 2005/2007.

• Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida
• Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, SA – Vogal do Conselho de

Administração
• Timberex-Representações e Comércio de Materiais, Lda – Gerente
• Timberexportes, Ltd – Director
• Vilões-Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda – Gerente
• Egran-Empresa de Granitos, SA – Presidente da Assembleia Geral
• Ferreiros & Almeida – Presidente do Conselho de Administração
• Imavic-Gestão e Investimentos, SA – Vogal do Conselho de Administração

O Senhor Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida é licenciado em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra.
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Nos últimos cinco anos desempenhou as funções descritas nas empresas supra referidas, para além da
actividade profissional liberal que exerce na área jurídica.

Foi Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Cadeira de Introdução ao
Estudo do Direito e da Secção de Direito Criminal e do Curso de Direito Processual Penal, também da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Teve ainda a seu cargo a regência das Cadeiras de
Direito Criminal e de Direito Processual Penal, da mesma Faculdade, e regiu também a Cadeira de
Responsabilidade Médica do Curso de Pós-Graduação (Medicina Legal) da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra.

Foi investigador do CIEJE (Centro Interdisciplinar de Estudos Jurídico-Económicos) e Sócio-Fundador
da Civilcentro-Construções do Centro, Lda, onde exerceu funções de Gerente, da SIG-Sociedade
Industrial de Granitos, da EGRAN-Empresa de Granitos e da Revgral, Lda.

Colaborou com o Prof. Doutor Brandão Proença na obra intitulada “Leis de Organização Judiciária” e é
autor, entre outros trabalhos, da Fixação Indirecta de Preços Máximos – notas sobre o delito anti-
económico de especulação.

Como se refere no ponto 7.1 do Anexo ao presente Relatório, o Senhor Dr. Tavares de Almeida é
detentor de 32.169 acções do Finibanco-Holding, SGPS S.A.

Desempenha as funções de Vogal do Conselho de Administração desta Instituição desde 4 de Abril de
2002, data em que foi eleito em Assembleia Geral, tendo sido reeleito na Assembleia Geral de 30 de
Março de 2005 para o triénio que terminará em 2007.

2.  Comissão Executiva

Embora prevista nos Estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração do Finibanco-Holding, SGPS
S.A. não nomeou Comissão Executiva nem delegou a gestão dos negócios da Sociedade em qualquer
grupo de Administradores.

Em consequência, todos os Administradores do Finibanco-Holding são, como se disse, executivos.

3.  Funcionamento do Órgão de Administração

Não se encontrando nomeada qualquer Comissão Executiva, as competências do Conselho de
Administração estão nele integralmente concentradas.

Ao órgão de Administração compete a definição das grandes linhas estratégicas do Grupo Finibanco e,
designadamente:

• Definir as políticas gerais da Sociedade e aprovar os planos orçamentais e os relatórios trimestrais
de execução;

• Estabelecer a organização interna da Sociedade e delegar poderes ao longo da cadeia hierárquica;

• Conduzir as actividades da Sociedade;



22

• Designar os representantes da Sociedade nas assembleias gerais das sociedades em cujo capital
participa, transmitindo-lhes o sentido de voto, e indigitar as pessoas que nelas deverão exercer os
cargos;

• Executar as deliberações da Assembleia Geral;

• Representar a Sociedade em juízo e fora dela;

• Apresentar à Assembleia Geral, para apreciação e votação, nas épocas legalmente determinadas,
os documentos de prestação de contas e a proposta de aplicação de resultados;

• Deliberar sobre a emissão de obrigações ou quaisquer outros tipos de dívida;

• Constituir mandatários para a prática de determinados actos, definindo os respectivos mandatos.

O Conselho de Administração reúne obrigatoriamente uma vez por trimestre, ou uma vez por mês,
consoante houver ou não Comissão Executiva em exercício de funções, e extraordinariamente sempre
que for convocada pelo Presidente, por sua iniciativa, ou a solicitação de dois Administradores.

O Conselho de Administração só pode deliberar estando presente ou representada a maioria dos seus
membros e as suas deliberações são tomadas pela maioria dos membros presentes ou representados,
sendo que o Presidente ou quem o substituir, tem voto de qualidade, em caso de empate nas
votações.

Qualquer Administrador poderá fazer-se representar, na reunião, por outro Administrador, mediante
carta dirigida ao Presidente, mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais do que
uma vez, nem cada mandatário poderá representar mais do que um mandante.

Não se encontram internamente definidas pelo Conselho de Administração quaisquer
incompatibilidades, designadamente quanto ao número de cargos acumuláveis pelos Administradores
em órgãos de administração de outras sociedades, para além daquelas que o Banco de Portugal e o
Código das Sociedades Comerciais prescrevem.

O Conselho de Administração do Finibanco-Holding reuniu 13 vezes no exercício de 2005, 11 das quais
com a totalidade dos seus membros e apenas 2 com menos um elemento.

4.  Política de Remuneração

Os Estatutos do Finibanco-Holding, SGPS S.A., prevêem para os membros do Conselho de
Administração remunerações fixas e variáveis, atribuídas pela Comissão de Remunerações. Esta
Comissão tem poderes para ajustar com cada Administrador a sua remuneração e demais condições
de exercício do cargo.

A remuneração variável atribuída aos Administradores não poderá exceder, globalmente, dez por cento
do lucro líquido do exercício.

Não existe na Instituição nenhuma política definida quanto a compensações ou pagamentos
negociados contratualmente, ou através de transacção, em caso de destituição ou cessação
antecipada das funções dos Administradores.
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5.  Remunerações dos Membros do Órgão de Administração

Nenhum dos Administradores do Finibanco-Holding aufere remuneração pelo desempenho do seu
cargo. Consideram-se assim remunerados pelo exercício das respectivas funções no Finibanco, SA.

Os Administradores no seu conjunto auferiram, globalmente, 705.438,13 euros de remuneração fixa e
115.692,32 euros de remuneração variável, no exercício de 2005.

Não havendo, como se disse, Administradores não executivos, não houve qualquer distinção entre
eles.

O sistema de remuneração não contempla o direito a acções, ou a opção sobre acções como seu
elemento complementar.

No critério de atribuição das remunerações não estão abordadas considerações sobre desempenho. No
entanto, não obstante todos os Administradores se considerarem executivos, o vencimento atribuído
ao Prof. Doutor Daniel Bessa é inferior ao dos restantes, porque este não tem a obrigatoriedade do
desempenho das suas funções a tempo inteiro.

Os prémios anuais atribuídos aos Administradores estão, nos termos dos Estatutos, limitados a dez por
cento do lucro líquido do exercício. A Instituição não tem estabelecida a prática de atribuição de
quaisquer benefícios não pecuniários.

As atribuições de acções, de direitos de adquirir opções sobre acções, ou de outros sistemas com elas
relacionados, não estão contemplados no processo de incentivos ou de prémios.

De igual modo, também a forma de participação nos lucros não está contemplada no sistema de
retribuição.

Nunca foram pagas quaisquer indemnizações a ex-Administradores executivos relativamente à
cessação de funções durante o exercício, porque essa situação nunca se colocou.

Os Administradores são, como se disse, exclusivamente remunerados pelas funções que
desempenham no Finibanco, SA, não auferindo qualquer espécie de compensação pelo eventual
desempenho de igual cargo noutras Participadas do Grupo Finibanco.

Não estão previstos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os
Administradores.

Os benefícios não pecuniários supra referidos, que consistem na utilização de viatura para uso integral,
poder-se-ão estimar em cerca de mil a mil e quinhentos euros mensais, tendo em conta o custo da
viatura e a sua manutenção.

6.  Política de Comunicação de Irregularidades

O Grupo Finibanco não tem definida a política de comunicação de irregularidades alegadamente
ocorridas no seio da Sociedade, provavelmente em consequência do facto de, felizmente, nada ter
acontecido de importante nesta matéria.
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No que toca a acções disciplinares, em resultado de comportamentos desviantes das normas
estabelecidas internamente, também não muito frequentes, as decisões tomadas após conclusão dos
respectivos processos são divulgadas aos órgãos que dela devem tomar conhecimento, através de
Deliberação aprovada em Conselho.

A divulgação destes casos a todo o universo do Grupo não tem sido praticada, por se entender que tal
se traduziria, em termos legais, num agravamento das respectivas penas aplicadas.

Porto, 27 de Fevereiro de 2006

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.
   Conselho de Administração



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
em 31 de Dezembro de 2005



Activo
Valor antes de 
imparidade e 
amortizações

Imparidade e 
amortizações

Valor líquido Passivo e Capital

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 3 84.704 0 84.704 62.116 62.114 Passivos financeiros detidos para negociação 15 10.942 8.281 3.979

Disponibilidades em outras instituições de crédito 4 91.891 0 91.891 81.675 34.463 Recursos de outras instituições de crédito 16 118.213 48.227 48.227

Activos financeiros detidos para negociação 5 13.536 0 13.536 18.821 18.821 Recursos de clientes e outros empréstimos 17 1.352.623 1.368.528 1.368.528

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 0 0 0 Responsabilidades representadas por títulos 18 367.945 313.086 69.417

Activos financeiros disponíveis para venda 6 21.138 0 21.138 50.666 57.648 Derivados de cobertura 19 2.297 0 0

Aplicações em instituições de crédito 7 45.783 0 45.783 14.675 14.651 Provisões 20 242 0 17.055

Crédito a clientes 8 1.797.669 62.240 1.735.429 1.604.261 1.405.594 Passivos por impostos correntes 21 3.844 2.159 2.116

Derivados de cobertura 0 0 0 0 0 Passivos por impostos diferidos 21 4.503 3.602 0

Activos não correntes detidos para venda 9 48.056 0 48.056 35.821 35.821 Outros passivos subordinados 22 94.422 63.728 63.728

Outros activos tangíveis 10 92.945 41.024 51.921 49.564 45.834 Outros passivos 23 55.875 41.224 31.740

Activos intangíveis 11 12.045 10.327 1.718 2.006 2.010

Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 12 498 341 157 0 0 Total de Passivo 2.010.906 1.848.835 1.604.790

Activos por impostos correntes 13 1.750 0 1.750 659 628 Capital 24 100.000 100.000 100.000

Activos por impostos diferidos 13 6.553 0 6.553 5.039 0 Reservas de reavaliação 310 0 0

Outros activos 14 44.456 636 43.820 44.358 57.255 Outras reservas e resultrados transitados 19.125 15.737 19.933

Resultado do exercício 16.115 5.089 10.116

Interesses minoritários 0 0 0

Total de Capital 135.550 120.826 130.049

Total de Activo 2.261.024 114.568 2.146.456 1.969.661 1.734.839 Total de Passivo + Capital 2.146.456 1.969.661 1.734.839

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

31-12-2004 
IFRS 

Reexpresso

31-12-2004 
IFRS 

Reexpresso

31-12-2004 
PCSB

As notas anexas fazem parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2005

31-12-2004 
PCSB

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.
Balanço Consolidado IFRS/IAS a 31 de Dezembro de 2005 e 2004

(Montantes expressos em milhares de Euros)

31-12-2005 
IFRS

31-12-2005 IFRS Notas / 
Quadros 
anexos

Notas / 
Quadros 
anexos



Rubricas
Notas   

Quadros 
Anexos

31-12-2005    

IFRS

31-12-2004 

IFRS 

Reexpresso

31-12-2004 

PCSB

Juros e rendimentos similares 25  163.956  142.114  120.296

Juros e encargos similares 25  77.229  56.594  50.056

Margem financeira  86.727  85.520  70.240

Rendimentos de instrumentos de capital 26  208  208  247

Rendimentos de serviços e comissões 27  21.995  24.613  32.523

Encargos com serviços e comissões 27  4.366  7.878  7.125

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 28 ( 4.987) ( 709)  2.326

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 29  3.118  3.723  3.719

Resultados de reavaliação cambial ( 331) ( 1.432) ( 1.432)

Resultados de alienação de outros activos 30 ( 36) ( 123) ( 123)

Outros resultados de exploração 31  24.139  12.029  12.518

Produto bancário  126.467  115.951  112.893

Custos com pessoal 32  42.749  39.109  36.995

Gastos gerais administrativos 33  26.159  26.425  24.014

Depreciações e amortizações  7.918  7.939  8.116

Provisões líquidas de anulações 20  242  0  0

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 34  27.080  34.789  31.344

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 34  258  28  0

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuparações  0  2  0

Diferenças de consolidação negativas  0  0  0

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)* ( 93)  0  0

Resultado antes de impostos e de interesses minoritários  21.968  7.659  12.424

Impostos  5.853  2.570  2.308

     Correntes 35  5.871  2.351  2.308

     Diferidos 35 ( 18)  219  0

Resultado após impostos antes de interesses minoritários  16.115  5.089  10.116

Interesses minoritários  0  0  0

Resultado consolidado do exercício 36  16.115  5.089  10.116

Resultado por acção 0,15 0,05 0,00

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO - HOLDING, SGPS S.A.
Demonstração Consolidada de Resultados IFRS/IAS a 31 de Dezembro de 2005 e 2004

(Montantes expressos em milhares de Euros)

As notas anexas fazem parte integrante da Demonstração de Resultados do exercício de 2005



Capital
Acções 
próprias

Prémios de 
emissão

Reservas de 
reavaliação

Outras 
reservas

Resultados 
transitados

Reservas de 
justo valor

Resultado 
líquido do 
exercício Total

Saldos em 31.12.2004 (em PCSB) 100.000 0 0 1.004 18.929 0 0 10.116 130.049

  Aplicação do Resultado líquido do exercício anterior

  Transferência para reservas 0 0 0 -1.004 7.120 0 0 -6.116 0

  Distribuição de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 -4.000

  Aquisição de acções próprias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Activos financeiros disponíveis para venda - 

    Ganhos e perdas não realizados no período 0 0 0 0 0 0 862 0 862

  Variações cambiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Reservas por impostos diferidos

     Reforços no período 0 0 0 0 0 0 -237 0 -237

     Reversões no período 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Utilização de reservas de reavaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Impacto da adopção dos IFRS/IAS em 1 de Janeiro de 2005 0 0 0 0 0 -6.665 -315 0 -6.980

  Resultado líquido do período 0 0 0 0 0 0 0 16.115 16.115

  Outras variações em capital próprio 0 0 0 0 0 -259 0 0 -259

Saldos em 31.12.2005 ( em IFRS) 100.000 0 0 0 26.049 -6.924 310 16.115 135.550

Saldos em 31.12.2003 (em PCSB) 80.000 0 0 1.004 14.534 -461 0 8.034 103.111

  Aplicação do Resultado líquido do exercício anterior

     Transferência para reservas 0 0 0 -1.004 5.845 0 0 -4.841 0

     Distribuição de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 -3.193 -3.193

  Variações cambiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Impacto da adopção dos IAS/IFRS em 1 de Janeiro de 2004 0 0 0 0 0 -4.197 0 0 -4.197

  Resultado líquido do período 0 0 0 0 0 0 0 5.089 5.089

  Outras variações em capital próprio 20.000 0 0 0 16 0 0 0 20.016

Saldo em 31.12.2004 ( em IFRS) 100.000 0 0 0 20.395 -4.658 0 5.089 120.826

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NOS CAPITAIS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS

(Montantes expressos em milhares de Euros)



Notas Dez-05

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Juros e comissões recebidos 188.483

Juros e comissões pagos -66.490

Impostos pagos -5.871

Recuperação de crédito e juros vencidos 6.454

Fluxo das operações financeiras -2.028

Pagamentos ao pessoal -42.749

Outros recebimentos operacionais/ outros pagamentos operacionais -14.940

Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos 62.859

Diminuições (Aumentos) dos activos operacionais

Disponibilidades em outras instituições de crédito -10.216

Aplicações em instituições de crédito -30.519

Créditos a Clientes -161.368

Activos financeiros detidos para negociação 5.285

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0

Activos financeiros disponíveis para venda 29.527

Activos com acordo de recompra 0

Derivados de Cobertura 0

Activos não correntes detidos para venda -12.235

Outros activos 12.174

Fluxo líquido dos activos operacionais -167.352

Aumentos (diminuições) dos passivos operacionais

Recursos de outras instituições de crédito 69.328

Recursos de clientes e outros empréstimos -15.833

Passivos financeiros detidos para negociação 2.661

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0

Derivados de Cobertura 2.297

Passivos não correntes detidos para venda 0

Outros passivos 8.787

Fluxo líquido dos passivos operacionais 67.240

Fluxos das actividades operacionais (1) -37.253

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Diminuições (aumentos) Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação -250

Diminuições (aumentos) Investimentos detidos até à maturidade 0

Diminuições (aumentos) Propriedades de investimento 0

Diminuições (aumentos) Outros activos tangíveis -9.443

Diminuições (aumentos) Activos Intangíveis -543

Aumentos (diminuições) Capital subscrito 0

Fluxos das actividades de investimento (2) -10.236

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Emissões de dívida titulada e subordinada 175.877

Amortizações de dívida titulada -87.992

Juros de Dívida Títulada -13.808

Dividendos -4.000

Venda (Aquisição) de acções próprias 0

Interesses minoritários 0

Fluxos das actividades de financiamento (3) 70.077

Aumento de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 22.588 

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 3 62.116 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 3 84.704 

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração de fluxos de caixa consolidados do ano de 2005.

FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.

DEMONSTRAÇÕES  DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

PARA O ANO DE 2005

(Montantes expressos em milhares de Euro)
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1.  INFORMAÇÃO GERAL  
 
 O Finibanco Holding tem a sede social no Porto, exercendo as funções de “holding” de um Grupo Financeiro – 

Grupo Finibanco (“Grupo”), operando em áreas da actividade bancária com as características de Banca 
Universal. O Finibanco Holding é a entidade central de um grupo de empresas multiespecializadas que 
oferecem um extenso leque de produtos e serviços financeiros para empresas e investidores, institucionais e 
particulares.  

 
 Para a realização das suas operações, o Grupo Finibanco conta com uma rede nacional de 111 balcões, com 

uma sucursal nas Ilhas Cayman e uma Sucursal Financeira Exterior na Madeira. 
 
 O Grupo Finibanco obtém os seus principais recursos através dos mercados monetários interbancários e 

depósitos, os quais aplica, juntamente com os seus capitais próprios e equiparados, principalmente na 
concessão de crédito a clientes, em aplicações em outras instituições financeiras e em títulos. 

 
 O Finibanco Holding detém, directa e indirectamente, participações financeiras nas empresas filiais e 

associadas que a seguir se indicam. São consideradas empresas filiais aquelas cuja percentagem de 
participação excede 50% do capital. 

 
 A estrutura do Grupo Finibanco a nível de empresas filiais, detidas directamente, em 31 de Dezembro de 2005 

pode ser resumida da seguinte forma: 
 

 
 

Empresas filiais 

 
 

Sede 

 
 

Actividade 

% 
Participação 

efectiva 
    
Finibanco, S.A. Porto Instituição de Crédito 100% 
 
Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos 
Mobiliários, S.A. 

 
Lisboa 

 
Sociedade Gestora de Fundos 

Mobiliários 

 
100% 

 
Finimóveis – Sociedade Imobiliária de 
Serviços Auxiliares, S.A. 

 
Porto 

 
Imobiliária 

 
100% 

 
Finicrédito – Instituição Financeira de 
Crédito, S.A. 

 
Porto 

 
Sociedade Financeira 

 
100% 

 
Finisegur – Sociedade Mediadora de 
Seguros, S.A. 

 
Porto 

 
Mediadora de Seguros 

 
100% 

 
Fini International (Cayman) 

 
Cayman 

 
Instituição Financeira 

 
100% 

  
 A estrutura do grupo Finibanco sofreu as seguintes alterações no decorrer do segundo semestre de 2005: 
 
 Fusão por incorporação da filial Título-Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. no Finibanco S.A. em 21 de 

Julho de 2005. 
 
 Fusão por incorporação da filial Leasecar – Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, S.A. na 

Finicrédito-Instituição Financeira de Crédito, S.A. em 7 de Dezembro de 2005. 
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As empresas incluídas nas contas consolidadas do Finibanco Holding, bem como os seus principais indicadores 
em 31 de Dezembro de 2005, são os seguintes:  
 

 
 

Empresa 

Percentagem 
de 

participação 
efectiva (%) 

 
Total do 

activo líquido 

 
Capitais 

próprios (a) 

 
Resultado 

Líquido de 2005 

FINIBANCO, S.A.     

Rua Júlio Dinis, 157 4050 Porto 100% 1.855.793 102.181 9.746 

     

FINIVALOR–Sociedade Gestora 

de Fundos Mobiliários, S.A. 

    

Av.  de Berna, 10, 1050 Lisboa 100% 4.649 2.555 1.417 

     

FINICRÉDITO-Institução 

Financeira de Crédito, S.A. 

    

Rua Júlio Dinis, 158/160 2º 

4050-318 Porto  

100% 158.556 32.387 463 

     

Finimóveis – Sociedade 

Imobiliária de Serviços 

Auxiliares, S.A. 

    

Armental Codal – 3730 Vale de 

Cambra 

100% 9.869 1.461 ( 9 ) 

     

Fini International (Cayman)     

Cayman Islands 100% 9.240 ( 36) 143 

      

Finisegur – Mediadora de     

Seguros, S.A.     

Rua Júlio Dinis, 158/160 2º 

4050-318 Porto 

100% 326 193 79 

      

Aqua Finance 2 100% 247.410 (181) (43) 

Ireland     
          (a)    Não inclui o resultado do exercício de 2005 
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2. BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS  
 
2.1. Bases de Apresentação 

 
O Regulamento nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho  de 19 de Julho, relativo à aplicação das 
normas internacionais de contabilidade, determina que, em relação a cada exercício financeiro com início em ou 
após 1 de Janeiro de 2005, as sociedades cujos valores mobiliários estiverem admitidos à negociação num 
mercado regulamentado de qualquer Estado membro devem elaborar as suas contas consolidadas em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro – International Financial Reporting Standards  
(IFRS/IAS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e adoptadas até à data pela União 
Europeia. Na sequência da transposição para a ordem jurídica portuguesa, o Banco de Portugal, através do 
Aviso nº 1/2005, estabeleceu as normas e modelo de reporte para as entidades sujeitas à sua supervisão. 

As Normas Internacionais de Relato Financeiro adoptadas até à data pela Comissão Europeia diferem da 
versão integral em vigor das IFRS/IAS publicadas pelo IASB no que se refere à eliminação de certas restrições 
na aplicação da contabilidade de cobertura prevista na IAS 39 – Instrumentos Financeiros – reconhecimento e 
mensuração.  

 
Neste contexto, as demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO FINIBANCO relativas a 31 de 
Dezembro de 2005 foram preparadas pela primeira vez de acordo com as IFRS/IAS e estão expressas em 
euros, que é a moeda oficial do país onde o Grupo tem a sua sede. As demonstrações financeiras foram 
aprovadas para emissão em 27 de Fevereiro  de 2006 para publicação pelo Conselho de Administração e serão 
submetidas à aprovação da Assembleia Geral de accionistas em 31 de Março de 2006. 
 
O grupo aplicou antecipadamente as alterações à IAS 39, adoptadas pela União Europeia em Novembro de 
2005, no que se refere à opção pelo justo valor na designação inicial de activos e passivos fianceiros.  
 

 As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base nos registos contabilísticos da 
Sociedade e das suas filiais, processadas de acordo com o Plano de Contas para o Sistema Bancário, 
estabelecido pelo Banco de Portugal na sequência da competência que lhe foi atribuída pelo nº 1 do Art. 115º 
do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, 
de 31 de Dezembro, bem como com o regime estabelecido pelo Decreto-Lei nº 36/92, de 28 de Março.  

  
 As demonstrações financeiras das Sucursais foram combinadas com as da Sede, o que representa a sua 

actividade global, eliminando os saldos comuns. Os saldos dos respectivos balanços e demonstrações de 
resultados, incluindo activos fixos, situação líquida e resultados, são convertidos em Euro com base no câmbio 
médio indicativo do Banco de Portugal à data do balanço. 

 
 Adicionalmente, foram efectuados ajustamentos ao nível da consolidação de forma a corrigir a aplicação dos 

princípios e critérios previstos nas IFRS/IAS e de forma a assegurar a sua uniformidade na elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas. 

 
 Na preparação das demonstrações financeiras, a gestão do Grupo tem que efectuar estimativas e assumir 

previsões que afectam os activos, passivos, réditos e custos, bem como os passivos e activos contingentes 
divulgados. Para a elaboração destas estimativas a gestão utilizou a informação disponível à data de 
preparação das demonstrações financeiras e julgamentos de valor. Consequentemente, os valores futuros 
efectivamente verificados podem diferir destas estimativas.  
 

2.2. Informação comparativa 
 
As demonstrações financeiras consolidadas divulgadas no exercício de 2004 foram preparadas de acordo com 
as regras do Plano de Contas para o Sector Bancário (PCSB) e constantes das Instruções nºs 4/96 e 71/96 do 
Banco de Portugal. Consequentemente as demonstrações financeiras do exercício de 2005 não são 
directamente comparáveis com as do exercício de 2004. A informação comparativa relativa a 31 de Dezembro 
de 2004, em base PCSB, não corresponde totalmente ao publicado nas contas do ano anterior, na medida em 
que, em algumas rubricas, procedeu-se a reclassificações tendo em conta a nova apresentação das rubricas 
das demonstrações financeiras em base IFRS/IAS. 
Com o objectivo de assegurar a comparabilidade foram preparadas demonstrações financeiras reexpressas em 
IFRS/IAS reportadas a 31 de Dezembro de 2004, excepto no que se refere à aplicação da IAS 32 e 39 
conforme permitido pela IFRS 1 – “A adopção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro”.   
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Assim, as contas reexpressas em IFRS reportadas ao exercício de 2004 não contemplam as seguintes 
alterações que decorreriam da aplicação das IAS 32 e 39 (cuja aplicação ocorreu em 01.01.2005): 
 
� Em IAS e contrariamente ao estabelecido no PCSB, tanto as mais-valias como as menos-valias potenciais 

na carteira de títulos disponíveis para venda, passaram a ser registados no balanço por contrapartida de 
capitais próprios, na reserva de justo valor, e as perdas por imparidade são reconhecidas em resultados; 

  
� Todos os derivados de cobertura e os activos e passivos financeiros conexos passaram a ser relevados, 

em IAS, ao justo valor; 
 
� No PCSB as comissões associadas às operações de crédito eram registadas no momento do seu 

recebimento. Em IFRS estas comissões passaram a integrar o cálculo do custo amortizado, isto é, são 
especializadas ao longo do tempo através da utilização da taxa efectiva; 

 
� Em PCSB o crédito a clientes era provisionado de acordo com as regras constantes do Aviso 3/95. Em 

IFRS o crédito é sujeito a testes de imparidade sendo que um activo está em imparidade quando a quantia 
escriturada supera o seu valor recuperável. A imparidade do crédito assenta em métodos de “discounted 
cash flow” (DCF) e em estimativas de valor recuperável. Os activos que não são sujeitos a análise de 
imparidade individual são analisados em termos colectivos, com base em modelos estatísticos. 

 
2.3. Principais impactos nos capitais próprios em 1 de Janeiro de 2004 e 2005 e no resultado de 2004 decorrentes 

da aplicação das IFRS/IAS 
 
Em consequência da entrada em vigor das novas normas contabilísticas os Capitais Próprios Consolidados e o 
Resultado Consolidado de 2004, em base IFRS/IAS alteraram-se conforme segue:  
 

Impacto em IAS/IFRS em Capitais Próprios

(em milhares de euros) 01-Jan-05 01-Jan-04

Situação Líquida (em PCSB) 130.049 103.111

Ajustamentos em IAS/IFRS
Benefícios aos empregados (6.996) (5.614)
Tangíveis 2.677 2.749
Intangíveis (1.583) (1.680)
Impostos diferidos activos 1.100 1.518
Activos não correntes disponíveis para venda (391) (315)
Consolidação SPE's (187) (1.314)
Provisões, activos e passivos contingentes 459 459
Instrumentos Financeiros 1.294 0
Custo Amortizado (Taxa efectiva) (3.350) 0

(6.978) (4.197)

Situação Líquida IAS/IFRS 123.071 98.914

 
 

Nota: Os Impostos diferidos activos referem-se a situações já existentes à data de entrada em vigor das 
novas normas. Os restantes impactos estão líquidos de impostos diferidos. 
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RESULTADO LÍQUIDO 31.12.2004

(milhares de euros)

Resultado Líquido (em PCSB) 10.116

Ajustamentos em  IAS/IFRS

Benefícios aos empregados (1.382)
Tangíveis (73)
Intangíveis 97
Impostos diferidos activos (418)
Activos não correntes disponíveis para venda (77)
Consolidação SPE's (3.175)

(5.027)

Resultado em IAS/IFRS 5.089

 
 
Resumidamente apresentam-se a origem dos ajustamentos efectuados: 
 
Benefícios aos Empregados 

 
Conforme permitido pela IFRS1 foram registadas contra rresultados transitados, na primeira aplicação, todos os 
ganhos e perdas actuariais existentes, incluindo a flutuação de valores. Os pressupostos financeiros foram 
ajustados e foram reflectidas as responsabilidades com os benefícios de saúde e subsídio por morte 
concedidos aos empregados na idade de reforma e ainda relativos a Prémios de Antiguidade. 
 
Tangíveis 
 
Na data de transição os imóveis de serviço próprio foram registados ao justo valor sendo este considerado 
como “deemed cost”. De igual modo foi analisada e registada a imparidade observada para a totalidade dos 
Activos tangíveis.  

 
Intangíveis 
 
Os critérios constantes da norma  IAS 38 para o reconhecimento de activos intangíveis são muito mais 
exigentes comparativamente ás normas PCSB. Assim foram desreconhecidos  os activos que não cumpriam 
com os citados critérios. 
 
Impostos diferidos 
 
De acordo com as normas PCSB não é permitido o reconhecimento de impostos diferidos activos. Em IFRS/IAS 
o seu reconhecimento é preconizado até ao montante que seja possível a existência de lucros tributáveis 
futuros que permitam a sua utilização. 

Activos não correntes disponíveis para venda 
 
Os bens recebidos em recuperação de crédito foram classificados como activos não correntes disponíveis para 
venda, actualizadas as avaliações e registados ao menor entre o custo histórico e o seu justo valor deduzido 
das despesas de venda previstas. 
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Consolidação de SPE’s 
 
De acordo com os novos critérios, as entidades com finalidade especial (SPE’s - Special Purpose Entities) em 
que o Grupo exerça “controlo” nomeadamente quando lhe sejam “substancialmente atribuíveis” os respectivos 
riscos e benefícios, passam a ser consolidados. A adopção deste critério implicou um aumento de activos e 
passivos e o decréscimo de capitais próprios.  
 
Provisões, activos e passivos contingentes 
 
O impacto registado refere-se à anulação de valores que, nos termos na IAS 37, configuravam um passivo 
contingente. 

 
 Instrumentos Financeiros 
 
Os ajustamentos efectuados no âmbito da IAS 39  referem-se à reavaliação de Derivados e de passivos ao 
justo valor através de resultados e ainda à aplicação das novas regras de mensuração aos activos financeiros 
detidos para negociação  e disponíveis para venda. 

 
Custo Amortizado (Taxa efectiva) 
 

A adopção do conceito de taxa de juro efectiva implica a adição à taxa nominal contratada das operações de 
todas as comissões recebidas ou pagas. No normativo PCSB as comissões recebidas afectavam 
imediatamente a conta de resultados. No caso particular do crédito ao consumo as comissões pagas estavam a 
ser linearizadas. Os impactos apurados resultaram da adopção do novo critério e referem-se em especial à 
carteira de crédito ao consumo . 

 
2.4. Princípios de Consolidação 
 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as contas do Finibanco Holding, das entidades que sejam 
directa ou indirectamente por si controladas e de entidades de finalidade especial em relação às quais o Grupo 
detenha a maioria dos riscos e benefícios inerentes à sua actividade ou interesses residuais. Considera-se que 
existe controlo sempre que o Grupo tenha a possibilidade de determinar as políticas operacionais e financeiras 
com o objectivo de obter benefícios das suas actividades.   
 
As transacções e os saldos entre as empresas cujas demonstrações financeiras são objecto de consolidação são 
eliminadas no processo de consolidação. 

 
 As diferenças entre o custo de aquisição e o valor patrimonial equivalente das empresas filiais e associadas na 

data de aquisição foram totalmente amortizados em anos anteriores por contrapartida de reservas. 
 

 O lucro consolidado do exercício resulta de agregação dos resultados líquidos do Finibanco Holding e das 
empresas filiais e associadas, estes na proporção da participação efectiva, após se efectuarem ajustamentos de 
consolidação, designadamente a eliminação de proveitos e custos gerados em transacções entre empresas 
incluídas no perímetro de consolidação, bem como aqueles que uniformizam a aplicação dos princípios de 
contabilidade do Grupo. 
 
Os interesses minoritários, quando existentes, são apresentados no balanço consolidado separadamente do 
passivo e do capital próprio da empresa-mãe. Os interesses minoritários na demonstração dos resultados do 
grupo são  também apresentados separadamente. 
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2.5. Resumo das principais políticas contabilísticas 
 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as 

seguintes: 
 
 a)Transacções em moeda estrangeira 
 

 As transacções em moeda estrangeira são reconhecidas pelo câmbio verificado no dia da transacção. Na data do 
balanço, os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos utilizando o 
câmbio de fecho. Diferenças cambiais originadas por operações liquidadas em datas diferentes da transacção ou 
diferenças não realizadas em activos e passivos monetários não liquidados são reconhecidos em resultados do 
período. 

 
b)Reconhecimento de proveitos e custos 

 
 Em geral os proveitos e custos reconhecem-se em função do período de vigência das operações de acordo com 
o princípio contabilístico da especialização de exercícios, isto é, são registados à medida que são gerados, 
independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. Os proveitos são reconhecidos na medida em 
que seja provável que benefícios económicos associados à transacção fluam para o grupo e a quantia do rédito 
possa ser fiavelmente mensurada. Os juros são reconhecidos usando o método do juro efectivo. Os dividendos 
são reconhecidos quando estabelecido o direito de receber pagamento. 

 
c)Comissões por serviços prestados 
 
O Grupo cobra comissões aos seus clientes pela prestação de um amplo conjunto de serviços.  Estas incluem 
comissões pela prestação de serviços continuados, relativamente aos quais os clientes são usualmente 
debitados de forma periódica, ou comissões cobradas pela realização de um determinado acto significativo. 
As comissões cobradas por serviços prestados durante um período determinado são reconhecidas ao longo do 
período de duração do serviço. As comissões relacionadas com a realização de um acto significativo são 
reconhecidas no momento em que ocorre o referido acto. 

 
d)Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação 
 
As partes de capital em empresas associadas encontram-se registadas nas demonstrações financeiras 
consolidadas pelo método da equivalência patrimonial. 

 
e)Caixa e equivalentes de caixa 

 
Na Demonstração de fluxos de caixa, Caixa e equivalentes de caixa correspondem a valores em caixa, saldos à 
ordem junto do banco central e outras instituições de crédito. 

 
 f)Activos financeiros detidos para negociação 
 

Esta rubrica inclui os activos financeiros adquiridos com o objectivo de venda no curto prazo e de realização de 
lucros a partir de flutuações no preço ou na margem do negociador, incluindo todos os instrumentos financeiros 
derivados que não sejam enquadrados como operações de cobertura. 
 
Os activos financeiros classificados nesta categoria são registados pelo seu justo valor, sendo os ganhos e 
perdas gerados pela valorização subsequente reflectidos em resultados do período. 
 
 

 g)Outros Activos financeiros ao justo valor através de resultados 
 
Esta rubrica inclui os activos financeiros classificados pelo Grupo de forma irrevogável no seu reconhecimento 
inicial como ao justo valor através de resultados, de acordo com a opção prevista na IAS 39, desde que 
satisfeitas as condições previstas para o seu reconhecimento. 
 
Os activos financeiros classificados nesta categoria são registados pelo seu justo valor, sendo os ganhos e 
perdas gerados pela valorização subsequente reflectidos em resultados do período. 
 
Em 31 de Dezembro de 2005 o Grupo não tinha activos classificados nesta categoria. 
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h)Activos financeiros disponíveis para venda 
 
São classificados nesta rubrica instrumentos que podem ser alienados em resposta ou em antecipação a 
necessidades de liquidez ou alterações de taxas de juro, taxas de câmbio ou alterações do seu preço de 
mercado, e que não foram classificados em qualquer uma das outras categorias de activos financeiros. São 
registados pelo justo valor, sendo os ganhos e perdas gerados pela valorização subsequente reflectidos em 
rubrica específica de capital próprio até à sua venda (ou ao reconhecimento de perdas por imparidade), momento 
no qual são transferidos para resultados do período. Os juros inerentes aos activos financeiros são calculados de 
acordo com o método da taxa efectiva e reconhecidos em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos 
similares”.  
 
É efectuada uma análise da existência de evidência de perdas por imparidade em activos financeiros disponíveis 
para venda em cada data de referência das demonstrações financeiras.  
 
i)Activos financeiros detidos até à maturidade 
 
Os activos financeiros detidos até à maturidade são reconhecidos ao custo amortizado deduzido de perdas por 
imparidade. Os juros inerentes aos activos financeiros são calculados de acordo com o método da taxa efectiva e 
reconhecidos em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos similares”. À data de 31 de Dezembro de 2005 o 
Grupo não tinha quaisquer activos registados nesta rubrica. 
 
j)Empréstimos e contas a receber (crédito a clientes) 
 
São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis não cotados num mercado activo, que não sejam 
activos adquiridos com intenção de alienação a curto prazo (detidos para negociação) ou classificados como 
activos financeiros ao justo valor através de resultados no seu reconhecimento inicial. Esta rubrica inclui 
essencialmente crédito concedido a clientes do Grupo. 
 
No reconhecimento inicial estes activos são registado pelo seu justo valor, o qual corresponde normalmente ao 
valor desembolsado e inclui todos os custos inerentes à transacção, incluindo comissões cobradas que não 
tenham a natureza de prestação de serviço. Subsequentemente estes activos são reconhecidos em balanço ao 
custo amortizado pelo método da taxa efectiva e sujeitos a testes de imparidade. 
 
Os juros de activos classificados como empréstimos e contas a receber são reconhecidos de acordo com o 
princípio da especialização dos exercícios, sendo as comissões e outros custos directos associados à originação 
da operação diferidos e amortizados durante a vida do empréstimo de acordo com o método da taxa efectiva. 
 
k)Imparidade 
 
Semestralmente é efectuada uma análise para aferir se existe evidência objectiva de imparidade num activo ou 
grupo de activos financeiros. Um activo financeiro encontra-se em imparidade, se e só se, existir evidência de 
que a ocorrência de um evento (ou eventos) tiver um impacto mensurável nos fluxos de caixa futuros esperados 
desse activo ou grupo de activos.  
 
A evidência de imparidade de um activo ou grupo de activos definida pelo Grupo traduz-se na observação de 
eventos de perda, dos quais se destacam: 
 

� Situações de incumprimento do contrato, nomeadamente atraso no pagamento do capital e/ou juros; 
� Dificuldades financeiras significativas do devedor; 
� Alteração significativa da situação patrimonial do devedor; 
� Ocorrência de alterações adversas das condições e/ou capacidade de pagamento ou das condições 

económicas nacionais ou do sector económico relevante, com correlação ao incumprimento de 
determinado activo. 

 
Se existir evidência de perda por imparidade num activo ou grupo de activos, o montante da perda é determinado 
pela diferença entre o valor desses activos e o valor actual dos seus fluxos de caixa futuros estimados (excluindo 
perdas de imparidade futuras ainda não incorridas), descontados à taxa de juro original do activo ou activos 
financeiros. O valor de balanço do activo ou dos activos é reduzido pela utilização de uma conta de perdas por 
imparidade e o montante reconhecido nos resultados do período. Para créditos com taxa de juro variável, a taxa 
de desconto utilizada para determinar qualquer perda por imparidade é a taxa de juro corrente, determinada pelo 
contrato. 
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De acordo com o modelo conceptual de imparidade estabelecido, quando um grupo de activos financeiros é 
avaliado em conjunto (avaliação colectiva), os fluxos de caixa futuros desse grupo são estimados tendo por base 
os dados históricos relativos a perdas em activos com características de risco de crédito similares aos que 
integram o grupo. Sempre que o Grupo entenda necessário, os dados históricos são actualizados com base nos 
dados correntes observáveis, afim de reflectirem os efeitos das condições actuais. 
 
Sempre que num período subsequente, se registe uma diminuição do montante das perdas por imparidade 
atribuída a um evento, o montante previamente reconhecido é revertido pelo ajustamento da conta de perdas por 
imparidade. O montante da reversão é reconhecido directamente na demonstração de resultados. 
 
l)Passivos financeiros de negociação 
 
Os passivos financeiros de negociação correspondem a instrumentos financeiros derivados com justo valor 
negativo registado por contrapartida de resultados. 
 
m) Outros passivos financeiros 
 
Os outros passivos financeiros, que incluem essencialmente recursos de instituições de crédito e depósitos de 
clientes, são inicialmente valorizados pelo seu justo valor, o qual corresponde normalmente à contraprestação 
recebida líquida dos custos de transacção directamente associados. Subsequentemente estes instrumentos são 
valorizados ao custo amortizado. Os passivos financeiros incluídos nas rubricas de responsabilidades 
representadas por títulos e passivos subordinados, foram designados como passivos ao justo valor através de 
resultados por incluírem instrumentos de dívida com um ou mais derivados embutidos (aplicação antecipada da 
emenda à IAS 39 sobre a opção pelo justo valor. Estes passivos foram subsequentemente ao seu registo inicial 
valorizados ao justo valor, sendo os respectivos ganhos e perdas registados em resultados do período. 
 
n) Derivados e contabilidade de cobertura 
 
Na sua actividade corrente, o Grupo utiliza alguns instrumentos financeiros derivados quer para satisfazer as 
necessidades dos seus clientes, quer para gerir as suas próprias posições de risco de taxa de juro ou outros 
riscos de mercado. Estes instrumentos envolvem graus variáveis de risco de crédito (máxima perda contabilística 
potencial devida a eventual incumprimento das contrapartes das respectivas obrigações contratuais) e de risco de 
mercado (máxima perda potencial devida à alteração de valor de um instrumento financeiro em resultado de 
variações de taxas de juro e/ou de câmbio). 
 
 Os montantes nocionais das operações de derivados são utilizados para calcular os fluxos a trocar nos termos 
contratuais, eventualmente em termos líquidos, e embora constituam a medida de volume mais usual nestes 
mercados, não correspondem a qualquer quantificação do risco de crédito ou de mercado das respectivas 
operações. Para derivados de taxa de juro ou de câmbio, o risco de crédito é medido pelo custo de substituição a 
preços correntes de mercado dos contratos em que se detém uma posição potencial de ganho (valor positivo de 
mercado) no caso de a contraparte entrar em incumprimento. 
 
 Os contratos "forwards" representam compromissos para comprar ou vender um determinado activo 
(nomeadamente instrumentos do mercado monetário ou divisas) numa data futura a um preço previamente 
acordado. Este instrumento é sujeito a risco de mercado e a risco de crédito. 
 
 Os "swaps" de moeda correspondem geralmente a uma troca de fluxos financeiros em duas diferentes divisas e 
respectivas taxas de referência cujo capital é trocado no início e novamente trocado no sentido inverso no termo 
do contrato, a taxas previamente especificadas. Este instrumento é sujeito a risco de mercado e a risco de 
crédito. 
 
 Os “swaps” da taxa de juro correspondem quer a operações de cobertura quer a operações de negociação 
relativas a uma troca de juros na mesma moeda onde não se verifica troca de capitais, os quais estão sujeitos a 
risco de mercado e a risco de crédito. 
 
Os instrumentos derivados transaccionados pelo Grupo são sempre reconhecidos em balanço pelo seu justo 
valor.  
 
Os derivados embutidos noutros instrumentos financeiros (nomeadamente em dívida emitida) são separados do 
instrumento de acolhimento sempre que os seus riscos e características não estão intimamente relacionados com 
os do contrato de acolhimento e a totalidade do instrumento não é registado ao justo valor através de resultados. 
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Os instrumentos derivados utilizados pelo Grupo na sua gestão de exposição a riscos financeiros e de mercado, 
são contabilizados de acordo com os critérios definidos na IAS 39 para cobertura de justo valor, caso cumpram 
os requisitos de elegibilidade previstos nesta norma, nomeadamente para o registo de coberturas da exposição à 
variação do justo valor de elementos cobertos. 
 
O recurso a derivados pelo Grupo para cobertura de exposições a riscos financeiros e de mercado ocorre, 
principalmente, nas seguintes situações: 
 

a) Cobertura de passivos com indexação a activos de referência  
O Grupo emite passivos financeiros cuja remuneração e pagamento de principal estão ligados à 
performance de um activo de referência (acções, crédito e taxa de juro, etc.) e faz a cobertura 
contratando derivados OTC para transformar estes passivos em operações indexadas à Euribor; 

 
b) Cobertura do risco de operações de derivados com clientes  

O Grupo contrata derivados OTC (essencialmente forwards) com clientes cujo risco é coberto com 
operações de back-to-back com contrapartes no mercado; 

 
c) Operações de swap de taxa de juro relacionadas com as operações de titularização de créditos 

efectuadas pelo Grupo.  
 

De acordo com o disposto na IAS 39, nas demonstrações financeiras apenas estão classificados como 
instrumentos financeiros de cobertura (micro cobertura) os instrumentos derivados referidos na alínea c).  
 
Nas demonstrações financeiras não se encontra considerada qualquer operação de macro-cobertura. 
 
Na designação de uma operação de cobertura, a relação entre o elemento de cobertura e o elemento coberto é 
formalmente documentada, nomeadamente em relação a:  
 

� Natureza do(s) risco(s) subjacente(s) e estratégia da operação de cobertura de acordo com as politicas 
de risco do Grupo; 

� Descrição dos instrumentos financeiros cobertos e de cobertura; 
� Método de avaliação da eficácia da cobertura e periodicidade da sua realização.  

 
Periodicamente, são efectuadas análises da eficácia realmente atingida com a relação de cobertura, 
nomeadamente, através da comparação da variação no justo valor do instrumento de cobertura e do elemento 
coberto, atribuíveis ao risco coberto. 
 
Os resultados apurados no âmbito dos instrumentos derivados de cobertura são reconhecidos nos proveitos e 
custos do exercício, tal como no caso dos instrumentos derivados de negociação, caso o resultado do teste de 
eficácia efectuado se encontre dentro dos parâmetros definidos na IAS 39 (80%-125%). 
 
Os resultados da avaliação ao justo valor do instrumento coberto atribuível ao risco coberto, independentemente 
da sua classificação inicial são também reconhecidos nos resultados do período em simultâneo com os 
resultados de avaliação ao justo valor do instrumento derivado de cobertura. 
 
o) Justo valor 
 
O justo valor utilizado na valorização de activos e passivos financeiros foi determinado da seguinte forma: 
 

� No caso de instrumentos transaccionados em mercados activos, o justo valor é determinado com base 
na cotação de fecho, no preço da última transacção efectuada ou no valor da última oferta (“bid”) 
conhecida; 

 
� No caso de activos não transaccionados em mercados activos, o justo valor é determinado com recurso 

a técnicas de valorização, que incluem preços de transacções recentes de instrumentos equiparáveis e 
outros métodos de valorização normalmente utilizados pelo mercado (“discounted cash flow”, modelos 
de valorização de opções, etc.). 

 
� Os activos de rendimento variável para os quais não seja possível a obtenção de valorizações fiáveis, 

são mantidos ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas por imparidade. 
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p)Activos não correntes detidos para venda 
 
Os activos não correntes são classificados como detidos para venda sempre que se determine que o seu valor de 
balanço será recuperado através de venda e não através do uso continuado. Esta condição apenas se verifica 
quando a venda seja altamente provável e o activo esteja disponível para venda imediata no seu estado actual. A 
operação de venda deverá verificar-se até um período máximo de um ano após a classificação nesta rubrica. 
Uma extensão do periodo durante o qual se exige que a venda seja concluída não exclui que um activo seja 
classificado como detido para venda se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias for a do 
controlo do Grupo e se houver suficiente prova de que o Grupo continua comprometido com o seu plano de 
vender o activo. 
 
O Grupo regista nesta rubrica essencialmente imóveis recebidos em dação em pagamento de dívidas referentes 
a crédito concedido. 
 
Os activos registados nesta categoria são valorizados ao menor do custo de aquisição e do justo valor, 
determinado com base em avaliações de peritos internos ou externos, deduzido de custos a incorrer na venda. 
 
q) Outros activos tangíveis 
 
A rubrica de Outros Activos tangíveis inclui imóveis de serviço próprio, viaturas de serviço e outros equipamentos.  
Em relação aos imóveis de serviço próprio, na data de transição para as IFRS/IAS (1 de Janeiro de 2004) foi 
utilizada a opção prevista na IFRS 1 de considerar como custo estimado o respectivo justo valor, obtido através 
de avaliações de peritos, considerando-se a diferença para o anterior valor de balanço em resultados transitados 
como ajustamentos de transição (Nota 2.3), passando aquele valor a ser o valor de custo nessa data sujeito a 
depreciação futura. 
 
Os restantes activos tangíveis encontram-se registados pelo seu custo de aquisição, deduzido de amortizações e 
perdas por imparidade.  
 
Os activos tangíveis são amortizados numa base linear de acordo com a sua vida útil esperada: 
 

 Anos 
 Imóveis de serviço próprio:  
      Edifícios 50 
      Benfeitorias 8 
 Obras em edifícios arrendados 10 
 Equipamento:  
 Instalações 20 
 Mobiliário e material 10 
 Equipamento informático 4 a 8 
 Outras imobilizações corpóreas 8 a 16 

 
As operações de locação são classificadas como de locação financeira sempre que contratualmente sejam 
transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios associados à detenção para o locatário. Estas 
operações são registadas da seguinte forma: 
 
Como locatário 
Os activos em regime de locação financeira são registados pelo justo valor do activo, em Outros activos fixos 
tangíveis e no passivo, processando-se as respectivas amortizações. 
As rendas relativas a contratos de locação financeira são desdobradas de acordo com o respectivo plano 
financeiro, reduzindo-se o passivo pela parte correspondente à amortização do capital. Os juros suportados são 
registados como custos financeiros. 
 
Como locador 
Os activos em regime de locação financeira são registados no balanço como crédito concedido, sendo este 
reembolsado através das amortizações de capital constantes do plano financeiro dos contratos. Os juros 
incluídos nas rendas são registados como proveitos financeiros. 
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r) Activos intangíveis 
 
Os activos intangíveis, que correspondem essencialmente a “software”, encontram-se registados ao custo de 
aquisição, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. As amortizações são registadas 
numa base linear, ao longo da vida útil estimada dos activos, que actualmente se encontra nos três anos. 
 
s) Impostos sobre o rendimento 
 
O Finibanco Holding e as suas filiais estão sujeitas ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC). Porém, a Sucursal Financeira Exterior na Região Autónoma da 
Madeira do Finibanco SA, ao abrigo do artigo 41º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, beneficia de isenção de IRC 
até 31 de Dezembro de 2011.  
    
O imposto corrente é reconhecido como um custo com base na taxa aplicável em cada território no exercício em 
que os lucros foram gerados. Os efeitos nos impostos futuros por prejuízos fiscais reportáveis são reconhecidos 
como activos por impostos diferidos na medida em que é provável a existência de lucros fiscais no futuro que 
permitam a utilização dessas perdas fiscais. 
 
Os custos com impostos sobre o rendimento correspondem à soma do imposto corrente e do imposto diferido. 
 
O Grupo regista ainda como impostos diferidos passivos ou activos os valores respeitantes ao reconhecimento de 
impostos a pagar ou a recuperar no futuro decorrentes de diferenças temporárias tributáveis ou dedutíveis, 
nomeadamente relacionadas com provisões temporariamente não dedutíveis para efeitos fiscais, reavaliações de 
títulos e derivados apenas tributáveis no momento da sua realização, o regime de tributação das 
responsabilidades com pensões e outros benefícios dos empregados e mais-valias não tributadas por 
reinvestimento.   
 
Adicionalmente, são reconhecidos impostos diferidos activos relativos a prejuízos fiscais reportáveis 
apresentados por algumas empresas do Grupo. 
 
Os activos e passivos por impostos diferidos são calculados e avaliados numa base anual, utilizando as taxas de 
tributação que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, que correspondem 
às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data do balanço. Os passivos por impostos diferidos são 
sempre registados.  Os activos por impostos diferidos apenas são registados na medida em que seja provável a 
existência de lucros tributáveis futuros que permitam o seu aproveitamento. 
 
Os impostos sobre o rendimento são registados por contrapartida de resultados do exercício, excepto em 
situações em que os eventos que os originaram tenham sido reflectidos em rubrica específica de capital próprio, 
nomeadamente, no que respeita à valorização de activos disponíveis para venda e imóveis de serviço próprio.  
Neste caso, o efeito fiscal associado às valorizações é igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, 
não afectando o resultado do exercício. 
 
t) Benefícios aos empregados 
 
Em conformidade com o Acordo Colectivo de Trabalho celebrado com os sindicatos e vigente para o Sector 
Bancário, o Grupo assumiu o compromisso de atribuir aos seus empregados ou às suas famílias prestações 
pecuniárias a título de reforma por velhice, reforma antecipada, invalidez ou sobrevivência. Estas prestações 
consistem numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço do trabalhador, aplicada à tabela 
salarial negociada anualmente para o pessoal no activo. 
 
Para cobertura destas responsabilidades, as entidades financeiras do Grupo dispõem de Fundos de Pensões 
autónomos.  
 
O Grupo procede à avaliação das responsabilidades por serviços passados dos seus trabalhadores, tendo em 
consideração a posição que assumiu no momento de adesão ao ACTV, no qual prevê que a sua 
responsabilidade é determinada apenas a partir da data de admissão no Finibanco e não na data de admissão 
dos seus trabalhadores no sector bancário. Consequentemente, a parcela de responsabilidades afecta ao 
período entre a data de admissão no sector bancário e a data de admissão no Grupo será imputável às anteriores 
entidades financeiras, pelo que estas responsabilidades por serviços passados não são asseguradas pelos 
Fundos de Pensões do Grupo. Esta posição é suportada por pareceres da Direcção Jurídica do Finibanco, S.A. e 
de peritos independentes. 
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As responsabilidades com benefícios dos trabalhadores foram reconhecidas de acordo com as regras definidas 
pelo IAS 19. 
 
As responsabilidades reconhecidas correspondem à diferença entre o valor actual das responsabilidades com 
pensões e o justo valor dos activos dos fundos de pensões, considerando ajustamentos relativos a ganhos e 
perdas actuariais diferidos. O valor das responsabilidades é determinado numa base anual por actuários 
independentes, utilizando o método “Unit Credit Projected”, e pressupostos actuariais considerados adequados 
(Nota 42). A actualização das responsabilidades é efectuada com base numa taxa de desconto que reflecte as 
taxas de juro de mercado de obrigações de empresas de elevada qualidade, denominadas na moeda em que são 
pagáveis as responsabilidades, e com prazos até ao vencimento similares aos de liquidação das 
responsabilidades com pensões. 
 
Os ganhos e perdas decorrentes de diferenças entre os pressupostos actuariais e financeiros utilizados e os 
valores efectivamente verificados no que se refere às responsabilidades e ao rendimento do fundo de pensões 
são diferidos numa rubrica de activo ou passivo (“corredor”), até ao limite de 10% do valor actual das 
responsabilidades por serviços passados ou do valor do fundo de pensões, dos dois o menor, reportados ao final 
do ano anterior. O valor de ganhos e perdas actuariais acumulados, que excedam o corredor são reconhecidos 
por contrapartida de resultados ao longo do período médio remanescente de serviço dos empregados abrangidos 
pelo plano. 
 
Na data de transição, o Grupo adoptou a possibilidade permitida pelo IFRS 1 de não recalcular os ganhos e 
perdas actuariais diferidos desde o início dos planos. Deste modo, os ganhos e perdas actuariais diferidos 
reflectidos nas contas do Grupo em 31 de Dezembro de 2003 foram integralmente anulados por contrapartida de 
resultados transitados, no âmbito da determinação dos ajustamentos de transição para IAS/IFRS (Nota 2.3). 
 
Para além das pensões, o Grupo tem ainda outras responsabilidades por benefícios dos trabalhadores, incluindo 
responsabilidades com assistência médica, Subsídio por morte e Prémio de Antiguidade. 
 
As responsabilidades com estes benefícios são igualmente determinadas com base em avaliações actuariais, de 
forma similar às responsabilidades com pensões e registados na rubrica de Outros Passivos. 
 
u) Provisões e passivos contingentes 
 
Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva), resultante de eventos 
passados onde seja provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. A 
provisão corresponde à melhor estimativa do Grupo de eventuais montantes que seria necessário desembolsar 
para liquidar a responsabilidade na data do balanço. 
 
Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. Os passivos 
contingentes são apenas objecto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.   
 
v) Operações de titularização 
 
O Grupo realizou operações de titularização de crédito ao consumo e operações de aluguer de longa duração, 
através da alienação desses activos a entidades de finalidades especiais (veículos) constituídos para o efeito.  
Estas entidades, como forma de financiamento, emitiram instrumentos de dívida com diferentes níveis de 
subordinação e de remuneração. O interesse residual nos activos titularizados é usualmente retido pelo Grupo 
através da detenção de títulos de natureza residual.  Consequentemente, os veículos constituídos no âmbito de 
operações de titularização são incluídos nas contas consolidadas do Grupo. 
 
x) Fundo de Garantia de Depósitos 
 
Conforme previsto no Decreto-Lei nº 298/92 de 31 de Dezembro, foi criado em Novembro de 1994 o Fundo de 
Garantia de Depósitos cujo objectivo é o de garantir os depósitos constituídos nas instituições de crédito, 
nomeadamente bancos que nele participam, de acordo com os limites estabelecidos no Regime Geral das 
Instituições de Crédito. A contribuição inicial para o Fundo, fixada por Portaria do Ministério das Finanças, foi 
efectuada através da entrega de numerário e títulos de depósito e foi amortizada em 60 meses a partir de Janeiro 
de 1995. As contribuições anuais regulares para o Fundo são reconhecidas como um custo no exercício a que 
dizem respeito. 
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3.  CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS 
 

O detalhe da rubrica "Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais" em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 é 
como segue: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Caixa  35.668   29.326   

Disponibilidades à ordem no Banco de Portugal  49.036   32.790   

  84.704   62.116   

 
 Os depósitos à ordem no Banco de Portugal incluem os depósitos que visam satisfazer as exigências legais de 

constituição de disponibilidades mínimas de caixa. De acordo com o Aviso do Banco de Portugal nº 7/94 de 19 
de Outubro, o coeficiente a aplicar ascende a 2% dos passivos elegíveis. Estes depósitos passaram a ser 
remunerados a partir de 1 de Janeiro de 1999. 

 
4.  DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 
 O detalhe da rubrica "Disponibilidades em outras instituições de crédito" em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 é 

como segue: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no país:      

 Depósitos à ordem  101   583   

 Cheques a cobrar  40.119   25.160   

  40.220   25.743   

Disponibilidades sobre Instituições de crédito no 

estrangeiro: 

     

    Outras instituições de crédito      

      Depósitos à ordem  49.497   50.473   

      Cheques a cobrar  2.174   5.459   

  51.671   55.932   

      

  91.891   81.675   

 
 Os cheques a cobrar sobre instituições de crédito no País em 31 de Dezembro de 2005 foram compensados na 

Câmara de Compensação nos primeiros dias úteis  de Janeiro de 2006. 
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5.  ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 
 

O detalhe da rubrica de outros “activos financeiros detidos para negociação” era em 31 de Dezembro de 2005 e 
2004 como a seguir se mostra: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Títulos      

Instrumentos de Capital:      

      

Emitidos por residentes      

  Acções 4.695  7.759   

      

Emitidos por não residentes      

     Títulos cotados      

  Acções 5.166  5.229   

      

 9.861  12.988   

      

Instrumentos derivados com justo valor positivo      

Swaps      

     Divisas 480  -   

     Taxa de juro 3.195  4.575   

Futuros e outras operações a prazo      

     Divisas -  1.258   

 3.675  5.833   

      

     13.536  18.821   

 
Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. 
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6.  ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 

O detalhe da rubrica de “activos financeiros disponíveis para venda” era em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 
como a seguir se mostra: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Títulos      

A. Instrumentos de dívida      

      

Emitidos por residentes      

     Dívida pública portuguesa      

          Obrigações 5.673  5.481   

 5.673  5.481   

          Outros      

       Dívida não subordinada 1.482  4.356   

             Dívida subordinada -  968   

 1.482  5.324   

      

 7.155  10.805   

Emitidos por não residentes      

     Emissores públicos estrangeiros      

             Obrigações 9.615  9.674   

 9.615  9.674   

      

 16.770  20.479   

B. Instrumentos de Capital:      

      

Emitidos por residentes      

  Acções 2.714  2.714   

         Perdas de imparidade (Nota 34) (691)  (691)   

 2.023  2.023   

      

Emitidos por residentes      

         Acções 8  8   

      

 2.031  2.031   

C. Outros:      

      

Emitidos por residentes      

  Unidades de participação 157  1.333   

      

Emitidos por não residentes      

  Unidades de participação 2.180  26.823   

      

 2.337  28.156   

      

 21.138  50.666   

 
Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. 
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Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura de acordo com os prazos 
residuais de vencimento: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Instrumentos de Dívida      

Até 3 meses -  -   

De 3 meses a 1 ano 9.638  77   

De 1 a 5 anos 2.455  15.975   

Superior a 5 anos 4.677  4.427   

 16.770  20.479   
 

 
7. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 

O detalhe da rubrica de “aplicações em instituições de crédito” era, em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, como 
a seguir de mostra: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Aplicações      

No País      

     Em Outras Instituições de Crédito:      

          Mercado monetário interbancário 40.000  -   

          Depósitos 225  250   

          Empréstimos 359  288   

 40.584  538   

No Estrangeiro      

     Em Outras Instituições de Crédito:      

          Aplicações a muito curto prazo -  11.500   

          Outras Aplicações 4.323  2.349   

 4.323  13.849   

      

 44.907  14.387   

Juros a Receber      

De Aplicações em Instituições de Crédito      

     Instituições de crédito no País 850  283   

     Instituições de crédito no estrangeiro 26  5   

 876  288   

      

 45.783  14.675   

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura de acordo com os prazos 
residuais de vencimento: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Até 3 meses 44.682  14.162   

De 3 meses a 1 ano -  -   

De 1 a 5 anos 225  225   

Indeterminado -  -   

 44.907  14.387    
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8. CRÉDITOS A CLIENTES 

 
O detalhe da rubrica de “crédito a clientes” era, em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, como a seguir se mostra: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Crédito      

Crédito não representado por valores  mobiliários      

 Interno  1.692.801   1.579.748   

 Ao exterior  22.955   34.184   

Correcções de valor de activos que sejam objecto de 

operações de cobertura 

 

 2.424 

  

 - 

  

  1.718.180   1.613.932   

Crédito e juros vencidos      

 Crédito interno e juros vencidos  56.636   55.159   

 Crédito externo e juros vencidos  184   67   

 Despesas de crédito vencido  702   445   

  57.522   55.671   

  1.775.702   1.669.603   

      

Perdas de imparidade (Nota 34)  ( 62.130 )   ( 76.783 )   

  1.713.572   1.592.820   

Outros créditos e valores a receber (titulados)      

 Emitidos por residentes       

    Títulos de dívida      

          Dívida não subordinada  4.494   2.504   

  4.494   2.504   

Crédito e juros vencidos       

    Outros créditos vencidos  110   321   

Perdas de imparidade (Nota 34)  (110)   (321)   

  -   -   

  4.494   2.504   

Juros a Receber,  Receitas com Rendimento Diferido 

e Despesas com Encargo Diferido 

     

Juros a Receber      

     Crédito não representado por valores mobiliários      

          Interno 8.352  8.501   

          Externo 107  153   

 8.459  8.654   

     Outros créditos e valores a receber (titulados)      

          Emitidos por residentes      

            Títulos de dívida 12  283   

 8.471  8.937   

Receitas com Rendimento Diferido      

     Crédito não representado por valores mobiliários      

          Interno (2.653)  -   

Despesas com Encargo Diferido      

     Crédito não representado por valores mobiliários      

          Interno 11.545  -   

      

 1.735.429  1.604.261   
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A rubrica “crédito interno”, inclui créditos reestruturados no montante de, m.Euros 12.686, relativos à participada 
Finibanco SA, para os quais dispõe de perdas de imparidade no montante de m.Euros 983.  

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, o detalhe da rubrica “Crédito não representado por valores mobiliários” 
por tipo de crédito era como segue: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Empresas e Administração Pública      

    Desconto e outros créditos titulados por efeitos 239.221  223.200   

    Empréstimos 154.558  150.795   

    Créditos em conta corrente 429.420  423.131   

    Descobertos em depósitos à ordem  12.315  9.649   

    Locação financeira mobiliária 29.518  23.201   

    Locação financeira imobiliária 62.187  57.265   

    Outros créditos 30.298  31.603   

 957.517  918.844   

Particulares      

    Habitação      

         Locação financeira 24.020  19.077   

         Outros créditos 228.140  205.125   

 252.160  224.202   

    Consumo      

         Locação financeira 30.449  14.855   

         Outros créditos 457.773  434.130   

 488.222  448.985   

    Outras finalidades      

         Desconto e outros créditos titulados por efeitos 12.320  11.971   

         Empréstimos 2.607  6.698   

         Créditos em conta corrente 2.874  3.111   

         Operações de locação financeira  37  40   

         Outros créditos  19  81   

 17.857  21.901   

Correcções de valor de activos que sejam objecto de 

cobertura 

 

2.424 

  

- 

  

      

 1.718.180  1.613.932   

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 a rubrica "Créditos a clientes" apresenta a seguinte estrutura de acordo 
com os prazos residuais de vencimento: 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Crédito não representado por valores mobiliários      

     Até 3 meses 430.307  415.423   

     De 3 meses a 1 ano 389.767  388.817   

     De 1 a 5 anos 443.378  418.309   

     Superior a 5 anos 451.728  390.701   

     Indeterminado 3.000  682   

 1.718.180  1.613.932   

Outros créditos e valores a receber (titulados)      

     De 3 meses a 1 ano 1.247  2.497   

     De 1 a 5 anos 3.247  7   

 4.494  2.504   

 1.722.674  1.616.436   



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                                  ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 

(Montantes expressos em milhares de Euro – m.Euros - excepto quando expressamente indicado de outro modo) 

 

 

 

 

- 21 - 

 
A repartição sectorial do crédito concedido pelo Grupo Finibanco em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 pode ser 
resumida como segue: 

 
 Crédito Normal Crédito Normal 

Crédito – Concentração por sectores  31.12.2005 31.12.2004 

Sectores Valor % Valor % 

Agricultura, Silvicultura, Caça e Pescas 14.812 0,86 16.532 1,02 

Indústrias Extractivas 18.960 1,10 17.999 1,12 

Alimentação, Bebidas e Tabacos 23.480 1,37 24.545 1,52 

Têxteis, Vestuário e Couro 47.443 2,76 51.558 3,19 

Madeira e Cortiça 36.556 2,13 29.177 1,81 

Papel Artes Gráficas e Editoriais 13.765 0,80 11.900 0,74 

Química e Actividades Conexas 27.041 1,57 27.134 1,68 

Produtos Minerais não Metálicos 18.534 1,08 15.271 0,95 

Metalúrgicas de Base 4.507 0,26 4.150 0,26 

Produtos Metálicos, Máquinas e Mat. Transporte 49.227 2,87 47.649 2,95 

Fabricação de  Mobiliário e Outras Ind. Transformadoras 15.995 0,93 15.822 0,98 

Electricidade, Água e Gás 3.235 0,19 1.349 0,08 

Construção e Obras Públicas 255.986 14,90 244.938 15,18 

Comércio, Restaurantes e Hotéis 303.390 17,66 279.431 17,31 

Transporte, Armazenagem e Comunicações 19.970 1,16 17.817 1,10 

Serviços 85.043 4,95 88.686 5,50 

Intermediação financeira, seguros e pensões 16.703 0,97 19.206 1,19 

Empresários em Nome Individual 26.561 1,55 25.344 1,57 

Particulares 734.956 42,78 669.745 41,50 

Outros 2.016 0,11 5.679 0,35 

  TOTAL 1.718.180 100 1.613.932 100 
 
 

 Crédito Vencido Crédito vencido 

Crédito – Concentração por sectores  31.12.2005 31.12.2004 

Sectores Valor % Valor % 

Agricultura, Silvicultura, Caça e Pescas 214 0,37 429 0,77 

Indústrias Extractivas 23 0,04 440 0,79 

Alimentação, Bebidas e Tabacos 255 0,44 871 1,56 

Têxteis, Vestuário e Couro 3.092 5,38 3.791 6,81 

Madeira e Cortiça 387 0,67 93 0,17 

Papel Artes Gráficas e Editoriais 147 0,26 101 0,18 

Química e Actividades Conexas 13 0,02 2 - 

Produtos Minerais não Metálicos 119 0,21 83 0,15 

Metalúrgicas de Base 15 0,03 69 0,12 

Produtos Metálicos, Máquinas e Mat. Transporte 624 1,08 1.055 1,90 

Fabricação de  Mobiliário e Outras Ind. Transformadoras 982 1,71 445 0,80 

Electricidade, Água e Gás - - - - 

Construção e Obras Públicas 4.828 8,39 5.833 10,48 

Comércio, Restaurantes e Hotéis 8.064 14,02 9.966 17,90 

Transporte, Armazenagem e Comunicações 562 0,98 804 1,44 

Serviços 2.691 4,68 2.319 4,17 

Intermediação financeira, seguros e pensões 63 0,11 8 0,01 

Empresários em Nome Individual 833 1,45 944 1,70 

Particulares 34.421 59,84 28.211 50,67 

Outros 189 0,32 207 0,38 

  TOTAL 57.522 100 55.671 100 
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9.  ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 

O detalhe da rubrica de “activos não correntes detidos para venda”, em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, bem 
como o movimento ocorrido no exercício terminado em 31 de Dezembro de 2005, era como a seguir se mostra: 

 
  Valor inicial 

31.12.2004 
 Aquisições   Alienações   Valor de 

Balanço em 
31.12.2005 

Activos tangíveis não correntes detidos 
para venda 

         

  Imóveis  29.215  14.926  (2.866)   41.275 
 Equipamento  249  2.836  (2.661)   424 
 Outros   6.357  -  -   6.357 
    35.821  17.762  (5.527)   48.056 

 
10.  ACTIVOS TANGÍVEIS 
  

Os movimentos e saldos em 31 de Dezembro de 2005 nas rubricas de outros “activos tangíveis” são 
apresentados no anexo III. 
 

11.  ACTIVOS INTANGÍVEIS 
  

Os movimentos e saldos em 31 de Dezembro de 2005 nas rubricas de outros “activos intangíveis” são 
apresentados no anexo III. 

 
12. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS E FILIAIS EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO 
 

 O detalhe da rubrica “investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação”, em 31 de Dezembro de 
2005 e 2004, bem como o movimento ocorrido no exercício de 2005, era como a seguir de mostra: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Associadas no país      

   Saldo inicial 341  341   

   Aquisições 250  -   

   Alienações -  -   

   Transferências -  -   

   Apropriação de resultados  (93)  -   

   Dividendos pagos -  -   

   Actualização cambial -  -   

 498  341   

   Imparidade acumulada (Nota 34) (341)  (341)   

 157  -   

 
Os títulos incluídos nesta rubrica encontram-se detalhados no Anexo II. 
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13. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E IMPOSTOS DIFERIDOS 
 

Os saldos em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 em “activos por impostos correntes e diferidos” são detalhados 
como a seguir se demonstra: 
 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Activos por impostos correntes      

IRC a recuperar 1.750  617   

Outros -  42   

 1.750  659   

Activos por impostos diferidos:      

Diferenças temporárias      

   Provisões não aceites fiscalmente 1.045  954   

   Actívos tangíveis 400  430   

   Activos intangíveis 365  601   

   Benefícios dos empregados 3.092  2.654   

   Instrumentos financeiros 1.084  -   

   Activos não correntes disponíveis para venda 315  148   

Prejuízos fiscais 252  252   

 6.553  5.039   

 
Os activos por impostos diferidos por prejuízos fiscais vencem nos anos conforme é detalhado no quadro 
seguinte: 

 
  31.12.2005 

Ano de vencimento dos impostos 

diferidos por prejuízos fiscais: 

  

   2005  - 

   2006  137 

   2007  56 

   Posterior  59 

   Total  252 

 
É convicção da administração que a sociedade gerará lucros fiscais suficientes que permitam a utilização 
integral dos valores de activos por impostos diferidos apresentados. 
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14. OUTROS ACTIVOS 
 

O desenvolvimento da rubrica “Outros activos” em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, é como segue: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Outras Disponibilidades  5   5   

Devedores e outras aplicações vencidas  888   385   

Devedores e outras aplicações:      

   Devedores por operações sobre futuros e opções  450   187   

   Aplicações diversas  1.059   261    

   Sector Público Administrativo  4.524   2.646   

   Devedores diversos  4.650   6.859   

Outros activos      

   Ouro, metais preciosos, numismática e medalhística  121    96    

Outros juros e rendimentos similares  313   731   

Outros rendimentos a receber  6.108   5.005   

Outras despesas com encargo diferido  2.030   13.242   

Responsabilidades com pensões e outros benefícios  

(Nota 42) 

 13.644   -   

Outras contas de regularização  10.664   15.326   

  44.456   44.743   

Imparidade acumulada (Nota 34)  (636)   (385)   

  43.820   44.358   

      
 

O saldo da rubrica “Devedores por operações sobre futuros e opções”refere-se a margens depositadas em 
instituições financeiras estrangeiras para realização de operações de futuros. 

  
15. PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO 
 

A rubrica de “passivos financeiros detidos para negociação” detalha-se como o quadro seguinte demonstra: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Vendas a descoberto      

Instrumentos de capital 4.092  -   

Instrumentos derivados com justo valor negativo      

SWAPS      

Taxa de juro 6.709  8.281   

     Futuros e outras operações a prazo      

          Divisas 141  -   

 10.942  8.281   
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16. RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, as rubricas “Recursos de outras instituições de crédito” têm a seguinte 
composição: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

No País      

Mercado Monetário Interbancário  40.000   -    

Depósitos  44.615   30.500   

Empréstimos  4.238   1.734   

Outros Recursos  -   -   

  88.853   32.234   

No Estrangeiro      

Em Outras Instituições de Crédito:      

   Recursos de muito curto prazo  5.530   -   

   Depósitos  7.313   2.566   

   Empréstimos  14.572   10.000   

   Outros Recursos  820   2.960   

  28.235   15.526   

  117.088   47.760   

Juros de recursos de outras instituições de crédito      

   Recursos de instituições de crédito no país  1.090   453   

   Recursos de instituições de crédito no estrangeiro  35   14   

  1.125   467   

      

  118.213   48.227   

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 esta rubrica apresenta a seguinte estrutura, de acordo com os prazos 
residuais de vencimento: 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

      

Até 3 meses 99.445  43.260   

De 3 meses a 1 ano 17.643  4.500   

Indeterminado -  -   

  117.088   47.760    
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17. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS 

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, as rubricas “Recursos de clientes e outros empréstimos” têm a seguinte 
composição: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Recursos de clientes      

Depósitos      

   De residentes      

     Do sector público administrativo      

        A ordem 18.550  39.467    

       A prazo 38.895  42.108   

 57.445  81.575   

     De emigrantes      

        A ordem 1.593  1.678    

       A prazo 8.854  2.981   

       De poupança 4.375  3.557   

 14.822  8.216   

     De outros residentes      

        A ordem 439.514  387.417    

       A prazo 769.998  545.264   

       De poupança 26.687  28.676   

       Outros 77  80   

 1.236.276  961.437   

   De não residentes      

     A ordem 11.892  20.405   

    A prazo 23.468  287.728   

 35.360  308.133   

Outros recursos de clientes      

   Cheques e ordens a pagar 4.235  4.610   

 4.235  4.610   

Juros de recursos de clientes      

   Depósitos      

      De residentes      

         Do sector público administrativo 105  122   

         De emigrantes 105  39   

         De outros residentes 4.102  2.618   

      De não residentes 173  1.778   

 4.485  4.557   

      

 1.352.623  1.368.528    

 
Em 31 de Dezembro de 2005 as rubricas de poupança e a prazo apresentam a seguinte estrutura de acordo 
com os prazos residuais de vencimento: 

 
 Depósitos de 

poupança 

 Débitos 

a prazo 

    

 Até 3 meses 11.812  641.090 

 De 3 meses a 1 ano 18.452  196.073 

 De 1 a 5 anos 798  4.052 

 31.062  841.215 
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18. RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TITULOS 
 

Em 31 de Dezembro de 2005, o montante da rubrica do passivo "Responsabilidades representados por títulos" 
detalha-se da seguinte forma: 

 
 31.12.2005  31.126.2004   

 IFRS  IFRS   

Dívida emitida – Valor nominal      

   Certificados de depósito -  -   

   Obrigações 365.804  309.951   

   Instrumentos financeiros compostos -  -   

   Outras responsabilidades representadas por títulos -  -   

 365.804  309.951   

Correcção da valorização para o justo valor – opção 

pelo justo valor 

 

(2.090) 

  

- 

  

Juros de responsabilidades representadas por títulos 

sem carácter subordinado 

 

4.231 

  

3.135 

  

 2.141  3.135   

 367.945  313.086   

  
O detalhe da rubrica "Responsabilidades representados por títulos" em 31 de Dezembro de 2005 é como 
segue: 

 

Descrição  Valor 

nominal 

 Remuneração  Reembolso e pagamento 

de juros 

Emitidos em anos anteriores       

 

Obrigações de caixa “FNB Cabaz de 

Acções 04/07” 

  

 

4.710 

  

 

A 

  

 

26 de Janeiro de 2007 

 

Obrigações de caixa “FNB Taxa 

Garantida 10% 04/09” 

  

19.000 

 

  

B 

  

1 de Março de 2006 

 

Obrigações de caixa “FNB Cupão 

Semestral 04/09” 

  

17.130 

  

C 

  

7 de Abril de 2009 

 

Obrigações de caixa “FNB Cabaz 

Europa 04/07” 

  

4.550 

  

D 

  

7 de Abril de 2007 

 

Obrigações “Finibanco Holding 04/09 

Novembro” 

 

  

 

5.000 

  

 

E 

  

 

15 de Novembro de 2009 

Obrigações “Aqua Finance Nº 2 PLC” 

Classe A Secured Floating Rates 

Notes 

  

 

203.471 

  

 

F 

  

 

30 de Setembro de 2012 (*) 

 

Obrigações “Aqua Finance Nº 2 PLC” 

Classe B Secured Floating Rates 

Notes 

  

 

 

11.175 

  

 

 

G 

  

 

 

30 de Setembro de 2012 (*) 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                                  ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 

(Montantes expressos em milhares de Euro – m.Euros - excepto quando expressamente indicado de outro modo) 

 

 

 

 

- 28 - 

 

Obrigações “Aqua Finance Nº 2 PLC” 

Classe C Secured Floating Rates 

Notes 

  

 

 

10.056 

  

 

 

H 

  

 

 

30 de Setembro de 2012 (*) 

       

Emitidos em 2005       

 

Obrigações  “FNB Super Cabaz 

Europeu 05/11” 

  

15.000 

  

I 

  

21 de Março de 2011 

 

 

Obrigações  “FNB Rendimento 

Conservador 05/07” 

  

15.000 

  

J 

  

20 de Junho de 2007 

 

 

Obrigações  “FNB Rendimento 

Moderado 05/07” 

 

  

2.500 

  

L 

  

20 de Junho de 2007 

 

Obrigações “FNB Cabaz Mundial 

05/10” 

  

3.000 

  

M 

  

19 de Dezembro de 2010 

 

Obrigações “FNB Taxa Acumulada 

05/11” 

  

35.000 

  

N 

  

19 de Dezembro de 2011 

 

Obrigações  “Finicrédito Juro 

Crescente 05/13” 

  

20.000 

  

O 

  

29 de Novembro de 2013 

 

Obrigações “Finibanco Holding 05/10 

Agosto” 

  

212 

  

P 

  

29 de Agosto de 2010 

 

Total  365.804     
 
 (*) Não obstante a data de fim da operação ser a indicada (30.09.2012), a partir de 30.06.2006 as obrigações serão 

reembolsadas consoante a amortização de capital efectuada pelos créditos que lhe estão subjacentes e pela seguinte 
ordem: 

 Classe A, Classe B e Classe C 
 
A - A remuneração será paga no fim da vida útil do empréstimo. 
 
  Considerando o seguinte cabaz de referência: 
 
  Acção   Bloomberg  Bolsa 
  Altria Group   MO UN   NYSE 
  Bayer AG   Bay GY   Deutsche Borse 
  Sony Corp   6758 JT   Tokyo Stock Exchange 
  GlaxoSmithKline  GSK LN   London Stock Exchange 
  Intel Corporation  INTC UQ  Nasdaq Stock Market, 
   
  O cupão será igual a: 
 
     Taxa   N 

      20%  se 5 
      10%  se 4 
        5%  se 3 
        3%  se 2, 1 ou 0, 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                                  ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 

(Montantes expressos em milhares de Euro – m.Euros - excepto quando expressamente indicado de outro modo) 

 

 

 

 

- 29 - 

onde N é o número de acções do cabaz de referência cuja cotação, na data de referência final, for maior 
ou igual do que 95% da sua cotação de fecho em 26 de Janeiro de 2004. 
 

B - A remuneração será sempre de 10% sobre o valor nominal e será paga na data de amortização do 
empréstimo, quer a amortização ocorra no final dos 5 anos, quer se verifique a amortização antecipada. 

 
C - 1º e 2º semestre = 4,5% 
  3º semestre = Taxa do cupão anterior + 2,5% - Euribor 6 meses 
  4º semestre = Taxa do cupão anterior + 2,5% - Euribor 6 meses 
  5º semestre = Taxa do cupão anterior + 3,5% - Euribor 6 meses 
  6º semestre = Taxa do cupão anterior + 3,5% - Euribor 6 meses 
  7º semestre = Taxa do cupão anterior + 4,5% - Euribor 6 meses 
  8º semestre = Taxa do cupão anterior + 4,5% - Euribor 6 meses 
  9º semestre = Taxa do cupão anterior + 5,5% - Euribor 6 meses 
  10º semestre = Taxa do cupão anterior + 5,5% - Euribor 6 meses 
 
D - A remuneração, que será paga no final da vida do empréstimo, terá um mínimo de 3% e será indexada à 

média aritmética dos valores de fecho trimestrais do índice Eurostoxx50, como segue: 
   
  Max[3%; 66%*MaxAno i=1a3( Observ Ano i )], onde 
 
  Observ Ano i = (Índice K – Índice 0) / Índice 0 
 
  Índice – Eurostoxx 50, tal como divulgado na Bloomberg (SX5E Index) 
  Índice K – Média aritmética dos valores de fecho do Índice nos dias 7 dos meses de Julho, Outubro, 

Janeiro e Abril, com início em 7 de Julho de 2004 e fim no dia 7 de Abril do ano a que respeita a 
observação, com excepção do último valor que será apurado 5 dias úteis antes do vencimento. Deste 
modo teremos 4 datas de referência no 1º ano, 8 no 2º ano e 12 no 3º. 

  Índice 0 – Valor de fecho do Índice no dia 7 de Abril de 2004. 
 

E - 1º cupão: 5,5%, pago em 15 de Novembro de 2005.  
  2º cupão: 5,5%, pago na data do reembolso das obrigações, quer a amortização ocorra no final dos 5 

anos, quer se verifique a amortização antecipada.  
 
F   -  A remuneração é Euribor 3M + 0,3% 
 
G   -  A remuneração é Euribor 3M +0,55% 
 
H   -  A remuneração é Euribor 3 M -0,85 % 
 

I   - A remuneração no final do 2º ano, 8% sobre o valor nominal 

Anualmente, do 3º ao 6º ano, calcular-se-á o número de acções do cabaz de referência abaixo cuja 

performance desde o início seja superior à do Índice Eurostoxx50 para o mesmo período. 
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Considerando o seguinte cabaz de referência: 

 

Acção            Bloomberg        Bolsa                        

E.On   EOA GY            Frankfurt 

ENEL           ENEL IM          Milão 

ENI              ENI IT                Milão 

Fortis      FORA NA          Euronext Amsterdam 

France Telecom      FTE FP    Euronext Paris 

Ing Groep   INGA NA  Euronext Amsterdam 

Nokia   NOK1V FH  Helsínquia 

Royal Dutch Petroleum RDA NA   Euronext Amsterdam 

Santander   SAN SQ   Madrid 

TIM   TIM IM   Milão, 

 

o cupão será igual a: 

 

Taxa                                   N  

8%               se                  10 

5%               se                 7 a 9 

1%               se                 0 a 6, 

 

onde N é o número de acções do cabaz de referência cuja performance (PerfAcçãoi
j), for maior ou igual 

do que a performance do Índice Eurostoxx50 (PerfIndi) para o mesmo período e 

 

PerfAcçãoi
j = (Acçãoi

j – Acção0
j) / Acção0

j 

PerfIndi = (Indi
 – Ind0) / Ind0 

Acçãoi
j = Cotação de fecho da acção j (j = 1 a 10) nas Datas de Observação i (i = 1 a 4) 

Acção0
j = Cotação de fecho da acção j (j = 1 a 10) na Data de Liquidação 

Indi = Valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 (SX5E) nas Datas de Observação i (i = 1 a 4) 

Ind0 = Valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 (SX5E) na Data de Liquidação 

 

J   - A remuneração, que será paga no final da vida do empréstimo e calculada sobre o valor nominal, terá 

um mínimo de 3%  e um máximo de 33,6%, e será indexada à maior das 24 variações médias mensais 

acumuladas do índice Eurostoxx 50. 

O limite máximo para cada uma das variações positivas é de 1,4%. 

A remuneração calcula-se como se segue: 

Max [3%; Max i=1  a 24
 (Performance Acumuladai)], onde 

Performance Acumulada i = Σ k = 1 a i (Performance Acumulada Indk) 

Performance Acumulada Indk = Min [(Indk – Indk-1) / Indk-1  ; 1,4%] 

Indk = cotação de fecho do índice DJ Eurostoxx 50         (Bloomberg:SX5E) na data de observação k (k = 

1 a 24) 
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L  -  A remuneração, que será paga no final da vida do empréstimo e calculada sobre o valor nominal, terá 

um mínimo de 1%  e um máximo de 41,8%, e será indexada à maior das 24 variações médias mensais 

acumuladas do índice Eurostoxx 50. 

O limite máximo para cada uma das variações positivas é de 1,7%. 

A remuneração calcula-se como se segue: 

1% + Max [0%; Max i=1  a 24
 (Performance Acumuladai)], onde 

Performance Acumulada i = Σ k = 1 a i (Performance Acumulada Indk) 

Performance Acumulada Indk = Min [(Indk – Indk-1) / Indk-1  ; 1,7%] 

Indk = cotação de fecho do índice DJ Eurostoxx 50         (Boomberg:SX5E) na data de observação k (k = 

1 a 24) 

 

M  -      A remuneração será constituída por um 1º cupão fixo, no final do 1º ano: 

1º cupão: 5% 

Será pago um 2º cupão na Data de Cupão que for precedida por uma Data de Observação em que todos 

os 3 Índices do Cabaz   apresentarem um valor igual ou superior ao registado em 19 de Dezembro de 

2005. 

Quando o 2º cupão for pago o empréstimo obrigacionista reembolsa.   

Data de cupão 1º cupão 2º cupão 

19-Dez-2006 5,00%  
19-Dez-2007   4,75% 
19-Dez-2008   9,50% 
19-Dez-2009   14,25% 
19-Dez-2010   19,00% 

Se qualquer Data de Cupão não coincidir com um dia útil, passará para o dia útil segundo, segundo o 

calendário Target. 

N -       A remuneração será paga semestralmente, e os 2 primeiros cupões serão fixos: 
 

 1º cupão: 5,5% (taxa anual) 
 2º cupão: 4,5% (taxa anual) 
 
A partir do 3º cupão, a remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula (taxa anual): 

 

Cupão anterior * n/N, onde 

 

n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor 6 meses está dentro do intervalo fixado 

N é o nº de dias úteis do período respectivo 

Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão 

Semestre Intervalo 

1º - 
2º - 
3º [0%; 3,90%] 
4º [0%; 4,00%] 
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5º [0%; 4,25%] 
6º [0%; 4,40%] 
7º [0%; 4,40%] 
8º [0%; 4,40%] 
9º [0%; 4,40%] 

10º [0%; 4,40%] 
11º [0%; 4,40%] 
12ª [0%; 4,40%] 

Euribor 6 meses é a taxa patrocinada pela Federação Bancária Europeia em associação com a 

Associação Cambista Internacional, na Base Actual/360 e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na 

página EURIBOR01 da Reuters, ou noutra que a substitua. 

O valor da Euribor 6 meses observado no 5º dia útil anterior à data de pagamento do cupão respectivo 

aplicar-se-á aos dias remanescentes desse período 

O  -  A remuneração será paga semestralmente. Os dois primeiros cupão serão fixos (taxa anual de 4,75%). 
Para os seguintes a remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula (taxa anual): 

 
 n/N*(Euribor 6 meses+2%), onde 
 
 n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor  6 meses está dentro do intervalo fixado 
 N é o nº de dias úteis do período respectivo 
 Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão 
 
      

 

Período 
Data de 
cupão 

Taxa 
fixa Intervalos 

 1º semestre 29-Mai-06 4,75% - 
 2º semestre 29-Nov-06 4,75% - 
 3º semestre 29-Mai-07 - [0; 4,00%] 
 4º semestre 29-Nov-07 - [0; 4,00%] 
 5º semestre 29-Mai-08 - [0; 4,40%] 
 6º semestre 29-Nov-08 - [0; 4,40%] 
 7º semestre 29-Mai-09 - [0; 4,40%] 
 8º semestre 29-Nov-09 - [0; 4,40%] 
 9º semestre 29-Mai-10 - [0; 4,40%] 
 10º semestre 29-Nov-10 - [0; 4,40%] 
 11º semestre 29-Mai-11 - [0; 4,65%] 
 12º semestre 29-Nov-11 - [0; 4,65%] 
 13º semestre 29-Mai-12 - [0; 4,90%] 
 14º semestre 29-Nov-12 - [0; 4,90%] 
 15º semestre 29-Mai-13 - [0; 5,15%] 
 16º semestre 29-Nov-13 - [0; 5,15%] 

 
P   - A taxa de juro será a correspondente à “Euribor de 12 meses”, reportada ao antepenúltimo dia útil 

anterior ao do início da contagem de juros, acrescida de 0,5%. 
 
Em 31 de Dezembro de 2005, o Grupo tinha negociado swaps para cobertura do risco associado à 
remuneração variável dos empréstimos obrigacionistas emitidos. 
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19.  DERIVADOS DE COBERTURA 

 
Em 31 de Dezembro de 2005 o detalhe das posições passivas de “derivados de cobertura” podem ser 
detalhadas como o quadro seguinte demonstra: 
 

 31.12.2005   31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

      

Cobertura de Justo valor      

     Micro cobertura      

          Swaps      

               Taxa de juro 2.297  -   

 2.297  -   

 
Em 31 de Dezembro de 2005, a repartição do valor contabilístico por maturidades residuais é a seguinte: 

 
   Até  De 3 a  De 6 meses  De 1 a  Mais de   
   3 meses  6 meses  a 1 ano  5 anos  5 anos  Total 

Cobertura de Justo valor             

     Micro cobertura             

          Swaps             

               Taxa de juro  -  -  -  -  2.297  2.297 

  -  -      2.297  2.297 

 
20. PROVISÕES 
 

O Saldo da rubrica de provisões em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, bem como o movimento ocorrido nesta 
rubrica nos doze meses terminados em 31 de Dezembro de 2005 pode ser evidenciado como o quadro 
seguinte: 

 
   Acções 

judiciais 

 Responsabilidades. 

Contingentes 

 Responsabilidades 

Contratuais 

 Garantias e 

compromissos 

 Total 

            
           

Saldo de abertura 31.12.2004  -  -  -  -  - 
Aumentos  -  242    -  242 
Utilizações  -  -  -  -  - 
Reposições  -  -  -  -  - 
Ajustamentos por conversão cambial  -  -  -  -  - 
Outros movimentos  -  -  -  -  - 

Saldo Final 31.12.2005  -  242    -  242 
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21. PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E IMPOSTOS DIFERIDOS 
 

Os saldos em 31 de Dezembro de 2005 de “passivos por impostos correntes e diferidos” são detalhados como 
a seguir se demonstra: 
 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Passivos por impostos correntes      

IRC a pagar 3.844  2.159   

 3.844  2.159   

Passivos por impostos diferidos:      

Diferenças temporárias      

   Activos tangíveis 1.415  1.445   

   Provisões, activos e passivos contingentes 1.392  2.050   

   Benefícios dos empregados -  -   

   Reavaliações legais 102  107   

   Instrumentos financeiros 1.594  -   

 4.503  3.602   

 
22. PASSIVOS SUBORDINADOS 
 

Em 31 de Dezembro de 2005, o montante da rubrica do passivo "Outros Passivos Subordinados” detalha-se da 
seguinte forma: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Empréstimos subordinados      

   Titulados – Valor nominal 94.976  62.944   

 94.976  62.944   

      

Correcção da valorização para o justo valor – opção 

pelo justo valor 

 

(954) 

  

- 

  

Juros de passivos subordinados 400  784    

 94.422  63.728   

 
 Em 31 de Dezembro de 2005 as condições de emissão dos títulos subordinados a que estes saldos se 

reportam têm as seguintes características: 
  

 

 

Descrição 

  

Valor 

Nominal 

  

 

Remunerações 

 Reembolso e 

Pagamento 

de juros 

       

Emitidos em anos anteriores:       

 

Obrigações de caixa subordinadas “VARFIX” 

 9.976  A  7 de Dezembro de 2008 

       

Emitidos em 2005       

 

Obrigações de caixa subordinadas “FNB 

Rendimento Garantido 03/13” 

  

25.000 

  

B 

  

9 de Maio de 2013 

 

Obrigações de caixa subordinadas “FNB 

Rendimento Seguro 05/15” 

  

60.000 

  

C 

  

9 de Maio de 2013 

  94.976     
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 A - Média aritmética da Lisbor 6 meses mais 1% arredondada para a centésima superior. No entanto se a 

taxa Lisbor ou Euribor for superior a 4.4% a remuneração transforma-se numa taxa fixa de 5.4% até ao 

final do empréstimo.  

 

B - A remuneração será paga semestralmente, terá como mínimo 1% e como máximo 5%, e será calculada 

de acordo com a seguinte fórmula (taxa anual): 

 

 n/N * 5% +m/N * 1%, onde 

 

 n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor 6 meses está dentro do intervalo fixado 

 m é o nº de dias úteis do periodo respectivo em que a Euribor 6 meses está fora do intervalo fixado 

 N é o nº de dias úteis do período respectivo 

 Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão 

 

Período Data cupão Intervalo 

1º semestre 09-Nov-05 [0; 2,75%] 

2º semestre 09-Mai-06 [0; 3,00%] 

3º semestre 09-Nov-06 [0; 3,25%] 

4º semestre 09-Mai-07 [0; 3,50%] 

5º semestre 09-Nov-07 [0; 3,50%] 

6º semestre 09-Mai-08 [0; 3,75%] 

7º semestre 09-Nov-08 [0; 3,75%] 

8º semestre 09-Mai-09 [0; 4,00%] 

9º semestre 09-Nov-09 [0; 4,00%] 

10º semestre 09-Mai-10 [0; 4,25%] 

11º semestre 09-Nov-10 [0; 4,25%] 

12º semestre 09-Mai-11 [0; 4,50%] 

13º semestre 09-Nov-11 [0; 4,50%] 

14º semestre 09-Mai-12 [0; 4,50%] 

15º semestre 09-Nov-12 [0; 4,50%] 

16º semestre 09-Mai-13 [0; 4,50%] 

 

 Euribor 6 meses é a taxa patrocinada pela Federação Bancária Europeia em associação com a Associação 

Cambista Internacional, na Base Actual/360 e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página 

EURIBOR01 da Reuters, ou noutra que a substitua. 

 

 O valor da Euribor 6 meses observado no 5º dia útil anterior à data de pagamento do cupão respectivo 

aplicar-se-á aos dias remanescentes desse período. 
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C    - A remuneração será paga semestralmente, terá como mínimo 1% e como máximo 5%, e será calculada 

de acordo com a seguinte fórmula (taxa anual): 

 

 n/N * 5% +m/N * 1%, onde 

 

 n é o nº de dias úteis do período respectivo em que a Euribor 6 meses está dentro do intervalo fixado 

 m é o nº de dias úteis do periodo respectivo em que a Euribor 6 meses está fora do intervalo fixado 

 N é o nº de dias úteis do período respectivo 

 Intervalo: é o que se encontra definido no quadro seguinte, para cada cupão 

 

Período Data cupão Intervalo 

1º semestre 09-Dez-05 [1,60 ; 2,75%] 

2º semestre 09-Jun-06 [1,60 ; 3,00%] 

3º semestre 09-Dez-06 [1,60 ; 3,25%] 

4º semestre 09-Jun-07 [1,60 ; 3,50%] 

5º semestre 09-Dez-07 [1,70 ; 3,75%] 

6º semestre 09-Jun-08 [1,70 ; 3,75%] 

7º semestre 09-Dez-08 [1,70 ; 3,75%] 

8º semestre 09-Jun-09 [1,70 ; 4,00%] 

9º semestre 09-Dez-09 [1,80 ; 4,00%] 

10º semestre 09-Jun-10 [1,80 ; 4,25%] 

11º semestre 09-Dez-10 [1,80 ; 4,25%] 

12º semestre 09-Jun-11 [1,80 ; 4,50%] 

13º semestre 09-Dez-11 [1,90 ; 4,50%] 

14º semestre 09-Jun-12 [1,90 ; 4,50%] 

15º semestre 09-Dez-12 [1,90 ; 4,50%] 

16º semestre 09-Jun-13 [1,90 ; 4,50%] 

17º semestre 09-Dez-13 [2,00 ; 4,50%] 

18º semestre 09-Jun-14 [2,00 ; 4,50%] 

19º semestre 09-Dez-14 [2,00 ; 4,50%] 

20º semestre 09-Jun-15 [2,00 ; 4,50%] 
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23. OUTROS PASSIVOS 
 

O desenvolvimento da rubrica “Outros passivos”, em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, é como segue: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Credores e outros recursos      

Recursos diversos 7  6   

Sector Público Administrativo 4.419  3.308   

Cobranças por conta de terceiros 24  22   

Juros, dividendos e outras remunerações de capital a 

pagar 

 

4 

  

3 

  

Contribuições para outros sistemas de saúde 139  130   

Credores diversos      

   Credores por operações sobre valores mobiliários 132  331   

   Credores por fornecimento de bens 9.579  5.826   

   Outros credores 5.653  8.528   

 19.957  18.154   

      

Responsabilidades com pensões e outros benefícios 

(Nota 42) 

12.403  3.726   

      

Encargos a pagar      

Juros de credores e outros recursos -  204   

Outros juros e encargos similares 509  541   

Outros encargos a pagar      

   Premio de antiguidade 2.484  2.158   

   SAMS 2.377  1.283   

   Subsidio por morte 1.537  643   

   Outros 11.002  11.106   

 17.909  15.935   

Receitas com rendimento diferido      

Outras receitas com rendimento diferido 4.488  2.639   

      

Outras contas de regularização 1.118  770   

      

 55.875  41.224   

 
24.  CAPITAL 
 

Em 31 de Dezembro de 2005, o capital subscrito do Finibanco Holding ascende a m.Euros 100.000 e encontra-
se integralmente realizado. 

 
 Em 31 de Dezembro de 2005, a VIC, S.G.P.S., S.A. detinha 66,97% das acções representativas do capital 

social do Finibanco Holding. 
 
 O Finibanco Holding não detinha em 31 de Dezembro de 2005 na sua carteira de investimento acções próprias. 
 
 Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações convertíveis nem títulos ou direitos similares. 
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25.  MARGEM FINANCEIRAL 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a margem financeira detalha-se da seguinte forma: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Juros e rendimentos similares de:      

Disponibilidades  1.228  1.078   

Aplicações em instituições de crédito 3.029  1.718   

Crédito a clientes 124.276  117.161   

Crédito vencido 3.113  3.056   

Outros activos financeiros      

   Activos detidos para negociação 23.522  17.463   

   Activos financeiros ao justo valor através de 

resultados  

 

- 

  

- 

  

   Activos financeiros disponíveis para venda 992  1.580   

   Derivados de cobertura -  -   

   Devedores e outras aplicações 18  22   

   Outros juros e rendimentos similares 100  36   

   Comissões recebidas no crédito a clientes 7.678  -   

 163.956  142.114   

Juros e encargos similares de:      

Recursos de outras instituições de crédito 2.229  1.278   

Recursos de clientes 27.452  27.242   

Responsabilidades representadas por títulos sem 

carácter subordinado 

 

9.801 

  

8.078 

  

Passivos financeiros de negociação 17.612  13.383   

Derivados de cobertura 2.841  3.493   

Passivos subordinados 4.719  2.719   

Outros juros e encargos similares 68  401   

Comissões pagas no crédito a clientes 12.507  -   

 77.229  56.594   

      

 86.727  85.520   

 
26.  RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “rendimentos de instrumentos de capital” detalha-se da seguinte 
forma: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Rendimentos provenientes de:      

Activos financeiros disponíveis para venda 164  83   

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 

conjuntos 

 

- 

  

- 

  

Outros instrumentos de capital 44  125   

 208  208   
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27.  RENDIMENTOS E ENCARGOS DE E COM SERVIÇOS E COMISSÕES  

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “rendimentos e encargos de e com serviços e comissões” 
detalha-se da seguinte forma: 

 
 31.12.2005  31.12004   

 IFRS  IFRS   

Rendimentos de serviços e comissões por:      

Garantias prestadas 1.835  1.899   

Compromissos assumidos perante terceiros 134  271   

Operações sobre instrumentos financeiros 4.230  117   

Serviços prestados 9.232  14.378   

Operações realizadas por conta de terceiros 1.526  2.258   

Outras comissões recebidas 5.038  5.690   

 21.995  24.613   

Encargos com serviços e comissões por:      

Garantias recebidas 2  3   

Operações sobre instrumentos financeiros 53  -   

Serviços bancários prestados por terceiros 1.157  1.775   

Operações realizadas por terceiros 713  885   

Outras comissões pagas 2.441  5.215   

 4.366  7.878   

      

 17.629  16.735   

 
28. RESULTADOS DE ACTIVOS E PASSIVOS AVALIADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS 
 

Em 31de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “rendimentos de activos e passivos avaliados ao justo valor 
através de resultados” detalha-se da seguinte forma: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Ganhos em:      

Activos financeiros detidos para negociação      

   Títulos 7.011  4.706   

   Instrumentos derivados 11.204  15.149   

Derivados de cobertura      

   Cobertura de justo valor -  -   

Passivos financeiros de negociação 146  -   

Correcção de valores de activos 6.115  -   

 24.476  19.855   

Perdas em:      

Activos financeiros detidos para negociação      

   Títulos 4.816  2.442   

   Instrumentos derivados 17.891  15.087   

Derivados de cobertura      

   Cobertura de justo valor 5.993  3.035   

Passivos financeiros de negociação 763  -   

 29.463  20.564   

      

 (4.987)  (709)   
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29. RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “rendimentos de activos  financeiros disponíveis para venda” 
detalha-se da seguinte forma: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Ganhos em:      

Activos financeiros disponíveis para venda      

   Títulos 4.463  6.453   

   Créditos e outros valores a receber -  -   

 4.463  6.453   

Perdas em:      

Activos financeiros disponíveis para venda      

   Títulos 1.345  2.730   

   Créditos e outros valores a receber   -   

 1.345  2.730   

      

 3.118  3.723   

 
30. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ACTIVOS 

 
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “resultados de alienação de outros activos” detalha-se da 
seguinte forma: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Ganhos na alienação de:      

Créditos a clientes -  745   

Ganhos em activos não financeiros      

   Activos não correntes detidos para venda 47  203   

 47  948   

Perdas na alienação de:      

Créditos a clientes -  1.068   

Activos não financeiros      

   Activos não correntes detidos para venda 83  3   

 83  1.071   

      

 (36)  (123)   
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31. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “outros resultados de exploração” detalha-se da seguinte forma: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Ganhos em:      

Outros ganhos em operações financeiras      

   Correcções de valor de:      

     Activos objecto de operações de cobertura -  -   

     Outros 53  -   

     Passivos objecto de operações de cobertura -  -   

     Outros-Opção pelo justo valor – passivos financeiros 6.384  13   

Rendas de locação operacional -  1.004   

Ganhos em activos não financeiros      

   Activos não correntes detidos para venda 115  121   

   Outros activos tangíveis 835  2.451   

   Outros activos não financeiros 17  21   

Outros ganhos e rendimentos operacionais      

   Operações descontinuadas -  153   

   Reembolso de despesas 5.541  2.319   

   Recuperação de créditos, juros e despesas 6.454  2.872   

   Prestação de serviços diversos 3.677  5.341   

   Outros 9.887  1.720   

 32.963  16.015   

Perdas em:      

Outras perdas em operações financeiras      

   Correcções de valor de:      

     Activos objecto de operações de cobertura -  -   

     Outros 2  -   

     Passivos objecto de operações de cobertura   -   

     Outras-Opção pelo justo valor-passivos financeiros 782  -   

Outros impostos 940  765   

Quotizações e donativos 97  153   

Contribuições para o FGD e FGCAM 221  188   

Perdas em activos não financeiros      

   Activos não correntes detidos para venda 2.240  328   

   Outros activos tangíveis 55  162   

   Outros activos não financeiros 1.024  843   

Outros encargos e gastos operacionais      

   Fraudes 4  4   

   Outros 3.459  1.543   

 8.824  3.986   

      

 24.139  12.029   
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32. CUSTOS COM O PESSOAL 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “custos com o pessoal” detalha-se da seguinte forma: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Remunerações      

   Dos órgãos de gestão e fiscalização 1.575  1.560   

   De empregados 30.454  27.963   

Encargos Sociais obrigatórios      

   Encargos relativos a remunerações 5.149  4.865   

   Fundo de pensões 3.419  3.092   

   Outros 1.243  1.269   

Outros custos com o pessoal      

   Indemnizações contratuais 547  147   

   Transferências de pessoal 4  6   

   Outros custos com o pessoal 358  207   

 42.749  39.109   

 
 Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, o número médio de efectivos do Grupo Finibanco por categorias 

profissionais, era o seguinte: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

      

Administração 9  10   

Direcção 83  91   

Chefia 212  193   

Técnicos 282  256   

Administrativos 349  310   

Outros 40  40   

 975  900   
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33. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica “gastos gerais administrativos” detalha-se da seguinte forma: 
 

 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

Com fornecimentos:      

      

Água, energia e combustíveis 1.154  1.670   

Material de consumo corrente 1.127  1.090   

Publicações 45  51   

Material de higiene e limpeza 33  29   

Outros fornecimentos de terceiros 118  111   

 2.477  2.951   

Com serviços:      

      

Rendas e alugueres 4.568  3.878   

Comunicações 3.102  2.921   

Deslocações, estadas e representação 1.015  1.084   

Publicidade e edição de publicações 1.494  1.649   

Conservação e reparação 4.199  1.807   

Transportes 300  221   

Formação de pessoal 127  123   

Seguros 363  1.673   

Serviços especializados 7.528  8.905   

Outros serviços de terceiros 986  1.213   

 23.682  23.474   

      

 26.159  26.425   
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34. IMPARIDADE 
 

O detalhe da rubrica imparidade, em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, bem como o movimento ocorrido no 
exercício de 2005, era como a seguir se mostra. 

 
Perdas por imparidade Saldos 

em 

31.12.04 

  

Transf. e 

Outras 

  

 

Dotações 

  

 

Utilizações 

  

Anulações/ 

Reposições 

 Saldos 

em 

31.12.05 

            

Activos financeiros disponíveis para 

venda (Nota 6) 

 

691 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

691 

            

Crédito a clientes;            

.Crédito não representado por 

valores mobiliários 

 

22.814 

  

2.958 

  

9.972 

  

(54) 

  

(13.158) 

  

22.532 

.Crédito representado por valores 

mobiliários 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 22.814  2.958  9.972  (54)  (13.158)  22.532 

            

Crédito e juros vencidos;            

.Crédito não representado por 

valores mobiliários 

 

53.960 

  

(2.951) 

  

34.902 

  

(41.890) 

  

(4.424) 

  

39.597 

.Crédito representado por valores 

mobiliários 

 

321 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(211) 

  

110 

 54.281  (2.951)  34.902  (41.890)  (4.635)  39.707 

     (Nota 8) 77.095  7  44.874  (41.890)  (17.793)  62.239 

            

Devedores e outras aplicações (Nota 

16) 

 

393 

  

(7) 

  

260 

  

(7) 

  

(3) 

  

636 

            

Investimentos em filiais excluídas da 

consolidação, associadas e 

empreendimentos conjuntos (Nota 

12) 

 

 

341 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

341 

            

 78.520  -  45.134  (41.951)  (17.796)  63.907 
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35. IMPOSTOS CORRENTES  
 

A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à taxa efectiva no exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2005 pode ser explicada como a seguir se demonstra: 

 
  31.12.2005  31.12.2004 

Imposto corrente:     

1. Resultado antes de impostos base PCSB   26.503   20.428 

2. Taxa legal de imposto (IRC+Derrama)   27,50%   27,50% 

3. Carga fiscal normal (1*2)   7.288   5.618 

     

4. Efeito fiscal de gastos que não são dedutíveis   6.338   4.185 

4.1. Provisões não dedutíveis   2.555   2.190 

4.2. Derivados reavaliação   790   768 

4.3. Custos com o fundo de pensões   769   51 

4.4. Custos dedutíveis em anos anteriores   1.716   - 

4.5. Outros custos não dedutíveis   508   1.176 

     

5. Efeito fiscal de rendimentos que não são 

tributáveis 

  (8.694)   (8.164) 

5.1. Redução de provisões não tributadas   (4.372)   (1.662) 

5.2. Benefícios fiscais   (382)   (402) 

5.3. Contribuições para fundo de pensões   (1.980)   (369) 

5.4 Derivados fluxos de pagamentos   (237)   (790) 

5.5. Rendimentos nos termos do artigo 46º   (1.324)   (3.569) 

5.6. Excesso de estimativa de impostos   (384)   - 

5.7. Outros   (15)   (1.372) 

     

6. Resultados não tributáveis - ZFM   (1.114)   (626) 

7. Prejuízos fiscais   (330)   (80) 

     

8.Lucro tributável (3+4+5-6+7)   5.716   2.185 

9. Tributações autónomas   155   166 

10.  Imposto total (8 + 9)   5.871   2.351 

11. Taxa efectiva (10/1)   22,15%   11,51% 

     
      
 

 De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das 
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, Imposto Municipal 
de Sisa e Imposto sobre as Sucessões e Doações), pelo que as declarações fiscais dos exercícios de 2001 a 
2005 poderão ser, assim, sujeitas a revisão.  

 
 Adicionalmente, de acordo com o artigo 57º do Código do IRC, a Direcção Geral dos Impostos poderá efectuar 

as correcções que considere necessárias para a determinação do lucro tributável sempre que, em virtude de 
relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas 
condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes, conduzindo a que 
o resultado apurado seja diverso do que se apuraria na ausência dessas relações. 

 
No entanto, a Administração entende que as eventuais correcções, se algumas, resultantes de diferentes 
interpretações da legislação vigente por parte das autoridades fiscais não deverão ter um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas anexas. 
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36. RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO LUCRO CONSOLIDADO 
 

A formação do lucro consolidado nos seis meses terminados em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, pode 
ser resumida como segue: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

 IFRS  IFRS   

      

Lucro do Finibanco Holding 6.714  9.738   

Lucro/(prejuízo) das empresas filiais, consolidadas 

pelo método da integração global: 

     

 Finibanco 9.746  1.623   

 Finicrédito 463  1.958   

 Título -  1.937   

 Finivalor 1.417  1.311   

 Finimóveis (9)  (91)   

         Leasecar -  188   

         Finimadeira -  -   

         Finisegur 79  115   

         Aqua 2 (43)  (3.175)   

         Fini International 143  3.692   

 18.510  17.296   

      

Anulação de dividendos recebidos (4.815)  (9.736)   

Outros ajustamentos de consolidação 2.420  (2.471)   

Lucro consolidado 16.115  5.089   
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37. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 o detalhe das rubricas extrapatrimoniais é como segue: 
 

 31.12.2005  31.12.2004 

    

 Garantias prestadas e outros passivos eventuais:    

 Garantias pessoais/institucionais 78.120   78.793 

 Garantias reais (activos dados em garantia) 11.034   11.058 

 89.154   89.851 

    

 Garantias recebidas:    

 Garantias pessoais/institucionais 949.401   775.906 

 Garantias reais (activos recebidos em garantia) 939.020   865.074 

 1.888.421   1.640.980 

    

 Compromissos perante terceiros:    

 Compromissos irrevogáveis 127.836   111.396 

 Compromissos revogáveis 156.069   - 

 283.905   111.396 

    

 Operações cambiais e instrumentos derivados:    

 Operações cambiais à vista 129.794   41.182 

 Instrumentos de negociação 934.944   998.421 

 Swap AQUA 2 841.216   634.629 

  1.905.954   1.674.232 

     

 Responsabilidades por prestação de serviços:    

 De depósito e guarda de valores 1.377.306   3.760.454 

 De cobrança de valores 60.879   53.399 

 Valores administrados pela Instituição 572.005   550.306 

 2.010.190   4.364.159 

     

 Serviços prestados por terceiros:    

 Por depósito e guarda de valores 1.247.758   3.706.266 

 Por cobrança de valores 40.410   54.779 

 1.288.168   3.761.045 

    

 Outras contas extrapatrimoniais:    

 Consignações 40   49 

 Créditos abatidos ao activo 100.208   75.492 

 Juros vencidos 5.901   5.044 

 Despesas de crédito vencido 1.172   882 

 Rendas vincendas e valores residuais de contratos de      

 locação financeira 156.134   134.125 

 Obrigações de caixa emitidas 210.866   125.583 

 Crédito renegociado 10.907   15.452 

 Provisões acumuladas para crédito renegociado 1.772   3.348 

 Outras 17.795   13.229 

 504.795   373.204 
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38. ACTIVOS E PASSIVOS EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA 
 

Em 31 de Dezembro de 2005, o montante global dos elementos do activo e passivo do Finibanco, S.A. 
expressos em moeda estrangeira, convertidos na moeda em que as contas anuais são estabelecidas, é como 
segue: 
 

Activos  Passivos  

    

Caixa e disponibilidades sobre Instituições de 

crédito 

5.042 Débitos para com instituições de crédito 35.826 

Outros créditos sobre instituições de crédito 9.055 Débitos para com clientes 26.785 

Créditos sobre clientes 13.579 Outros passivos e contas de  regularização 912 

Acções e outros títulos de rendi. variável 2.713   

Posição cambial 31.604   

Outros activos e contas de regularização 1.530   

    

 63.523  63.523 

 
39. RELATO POR SEGMENTO 

 
A segmentação por linhas de negócio em 31 de Dezembro de 2005 é apresentada no Anexo IV. 
Substancialmente as actividades do grupo desenvolvem-se em Portugal pelo que não se considera relevante 
apresentar o reporte por segmento geográfico. 

 
40.       GESTÃO DE RISCOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

Gestão do Risco 
 

O Finibanco mantém uma política conservadora na assunção dos riscos, expressa num nível máximo de 
alocação de fundos próprios, calculados por método interno em função do perfil do cliente, não sendo, em 
princípio, permitidas operações que exijam níveis superiores. 

 
Em função destes princípios, são rejeitadas todas as operações que não satisfaçam os diversos padrões de 
risco e outras que não se enquadrem na estratégia definida.  

 
O conhecimento em profundidade dos níveis de exposição e a gestão integrada dos riscos assumidos, tornam-
se fundamentais para a prossecução dos objectivos estabelecidos, contribuindo para a criação de valor para os 
Accionistas. 

 
O modelo de gestão implementado baseia-se na separação das funções de medição, de decisão e de controlo 
dos riscos, tendencialmente compatíveis com as recomendações do Comité de Basileia. 

 
As categorias de risco consideradas são as seguintes: risco de crédito, de mercado (nas suas componentes 
risco taxa de juro, cambial, cotações e índices) e de liquidez. 

 
Neste âmbito continuamos a acompanhar o processo de revisão dos requisitos de capital, elaborado pelo 
Comité de Supervisão Bancária de Basileia (Acordo de Basileia II). Este processo de revisão propõe uma maior 
relação entre os perfis de risco assumidos e os requisitos de capital, aproximando os conceitos de capital 
regulamentar e de capital económico, permitindo às Instituições Financeiras a utilização de parâmetros 
calculados internamente para a sua determinação. Estabelece ainda um requisito adicional de capitais para os 
riscos operacionais, reforça o papel das autoridades de supervisão (Pilar II Processo de Supervisão) e reafirma 
a necessidade de prestar mais e melhor informação aos mercados (informação qualitativa e quantitativa) sobre 
a gestão do risco das Instituições Financeiras (Pilar III Disciplina de Mercado). 

 
A nova regulamentação traz às instituições financeiras maiores responsabilidades já que as metodologias mais 
avançadas dependem da capacidade de desenvolvimento de modelos internos válidos, que sejam sensíveis 
aos riscos específicos de cada instituição. 
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Risco de Crédito 
 

O risco de crédito encontra-se associado à possibilidade de incumprimento efectivo da contraparte, que se 
consubstancia no não pagamento integral ou parcial e pontualmente, quer do capital em dívida, quer dos juros 
correspondentes aos empréstimos efectuados. Representa a componente de risco com maior relevo na 
actividade do nosso Grupo. 

 
Os objectivos, políticas e estratégias da gestão do risco de crédito encontram-se consubstanciadas em 
documento próprio emanado do Conselho de Administração, e configuram as linhas mestras de actuação nesta 
área. Nele se referem, nomeadamente, segmentos, sectores, produtos ou tipologia das operações a privilegiar, 
sempre assentes nos princípios da diversificação, segurança, rendibilidade, liquidez, avaliação do risco de 
crédito e colegialidade na decisão de crédito.  

  
A gestão do risco de crédito no Finibanco tem como base o Regulamento Geral de Crédito, onde estão 
estabelecidos os princípios, as regras e a organização do processo de concessão de crédito, assentes em 
critérios de independência nas diversas fases do processo creditício: análise, aprovação, acompanhamento das 
operações e monitorização da carteira.  

 
A análise do risco de crédito tem por base a avaliação do cliente, o rating, o produto, as garantias/colaterais, a 
maturidade da operação e a consonância com as estratégias de negócio definidas. São estabelecidos limites de 
exposição por contraparte. Pretende-se constituir uma carteira sã, que tenha subjacente decisão fundamentada 
em apreciação que pondere, de forma equilibrada, os factores subjectivos e objectivos.  

 
Para a classificação e avaliação do risco dos clientes-empresa, o Finibanco dispõe de um sistema interno de 
classificação de risco que incorpora as componentes qualitativa e quantitativa, com avaliação da posição do 
sector em que a empresa se insere. 

 
Para o crédito pessoal, crédito à habitação e cartões de crédito, a avaliação do perfil de risco dos clientes é 
efectuada através do sistema de Credit Scoring, com módulos específicos para cada tipo de crédito. Como 
ferramenta de apoio à decisão, o sistema de Credit Scoring é uma técnica que procura medir o risco de 
incumprimento de um crédito, através de notação a atribuir a um determinado perfil de comportamento, 
construído com base num conjunto de informações tidas como relevantes para se aferir da solvabilidade 
associada ao mesmo. 

 
No Finibanco, está implementado um sistema electrónico de gestão e concessão de crédito, sistema 
operacional que integra todo o processo de decisão de crédito nas suas várias vertentes, propositura, 
apreciação e decisão, controlando os momentos da formalização e do processamento, com benefícios 
significativos na diminuição do risco operacional, na maior celeridade na decisão e no registo de informação. 

 
No documento “Regulamento Geral de Pricing”, estão definidos os princípios para a fixação das taxas a 
praticar, bem como as competências para a respectiva aprovação. Como complemento do processo de 
decisão, é utilizado um sistema de pricing e risco que, em função do risco de cada operação de crédito, 
calculado por metodologia interna e traduzido em nível de alocação de fundos próprios, indica o preço a praticar 
que garanta a rentabilidade-objectivo internamente definida para os capitais próprios.  

 
O acompanhamento das operações de crédito, está no âmbito do Gabinete de Acompanhamento de Crédito, 
que tem como principal objectivo garantir a qualidade da carteira actual de crédito através de monitorização 
sistemática do crédito vivo, vencido e vincendo. No âmbito do crédito vivo, o Gabinete de Acompanhamento de 
Crédito pretende identificar antecipadamente clientes com elevada probabilidade de incumprimento das suas 
responsabilidades e prevenir situações de degradação. Por outro lado, ao monitorizar o crédito vencido, o 
Gabinete de Acompanhamento de Crédito pretende também tipificar atempadamente o nível de gravidade de 
incumprimento dos clientes, propondo, em conformidade, a sua transferência para os serviços de recuperação. 

 
No processo de monitorização, para além do acompanhamento individualizado por operação e por cliente, 
procede-se à análise regular da qualidade e da estrutura da carteira de crédito. Assim, exerce-se vigilância 
sobre a concentração de responsabilidades, nomeadamente, sectorial, por área geográfica, por cliente, por tipo 
de produto, por notação de risco, por tipo de garantia associada e por maturidade, entre outras. Procede-se à 
avaliação dos activos recebidos como garantias/colaterais das operações de crédito, por forma a garantir as 
coberturas desejadas. Paralelamente, analisa-se a evolução do crédito vencido e respectivas recuperações, o 
grau de cobrabilidade estimado e a adequação das provisões constituídas.  

 



FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.                                                                                                                  ANEXO I 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 

(Montantes expressos em milhares de Euro – m.Euros - excepto quando expressamente indicado de outro modo) 

 

 

 

 

- 50 - 

Está também implementado um modelo interno de avaliação da qualidade da carteira de crédito das diferentes 
unidades de negócio através do qual, partindo da análise das características das operações de crédito, se 
calcula o capital económico adequado ao nível de risco incorrido. Com utilização da metodologia RAROC, é 
apurada a rentabilidade de cada portfolio em função do respectivo risco.  

 
Estão disponíveis sistemas de alerta para situações atípicas, destinados à estrutura comercial, a quem também 
são disponibilizados, com actualização diária e possibilidade de consulta via intranet, diversos indicadores 
caracterizadores da carteira de crédito, nomeadamente posição diária, saldos médios mensais, taxas médias, 
crédito vencido e provisionamento. Dispõe-se, ainda, de informação diária, também via intranet, das situações 
de incumprimento. 

 
Nos casos de incumprimento, e cumpridos os prazos limite de permanência nesta condição no âmbito das 
Direcções Comerciais, procede-se à transferência dos créditos para o Serviço de Recuperação e Contencioso, 
órgão que empreende todas as acções necessárias à recuperação do crédito. 

 
No âmbito do Acordo Basileia II, deu-se também continuidade ao processo de criação de estruturas de 
informação com capacidade de armazenamento e de sistematização de dados relativos aos clientes e às 
operações que permitam o tratamento estatístico do risco e a sua posterior validação. 

 
Com o apoio de entidades externas, prosseguiu o desenvolvimento e implementação de um modelo estatístico 
de avaliação e quantificação do risco de crédito, com determinação das probabilidades de incumprimento e 
medição das perdas esperadas e não esperadas.  

 
Nesta medida, durante o exercício de 2005 começaram a ser apurados os componentes de risco, 
“Probabilidade de incumprimento” (PD na terminologia de Basileia II), “Perda, dado o incumprimento” (LGD) e 
“Exposição no incumprimento” (EAD), por grupos homogéneos. Neste momento, o Finibanco já dispõe de 
outputs baseados em modelos estatísticos para avaliação das perdas esperadas (que deverão ser cobertas por 
provisões) e das perdas não esperadas (cobertas pelo capital económico) para a carteira global do Grupo 
Finibanco. Durante o ano de 2006 processar-se-ão backtests para validar a consistência do modelo.  

 
 

Risco de Mercado 
 

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrerem perdas nas posições patrimoniais e 
extrapatrimoniais em função de movimentos adversos dos preços de mercado (taxas de juro, câmbios e 
cotações e índices).  

 
A avaliação interna da exposição ao risco de cotações e índices e cambial utiliza um sistema interno do cálculo 
do VaR-Value at Risk – segundo as directrizes do BIS, nomeadamente, distribuição normal de variações dos 
preços, avaliação da perda potencial num horizonte temporal de duas semanas e 99% de grau de confiança. 
Igualmente são impostos limites às posições, sendo estas monitorizadas diariamente, nuns casos, e 
semanalmente noutros. 

 
Risco de Mercado 

 
 Mil Euros 

VaR 31-Dez-05 
  

Risco de Cotações e Índices 801,1 
Risco Cambial 11,7 

 812,8 
 

Relativamente ao risco da taxa de juro são realizadas análises de sensibilidade que estimam o impacto na 
margem financeira, a 12 meses, de uma alteração de 100 pontos base nas taxas de juro de mercado. Durante o 
ano de 2005, a sensibilidade da margem financeira foi sempre inferior ao limite estabelecido para a exposição a 
este risco. 

 
  

Procede-se ainda à análise de gaps de taxas de juro dos activos e passivos (desfasamento entre os prazos de 
revisão de taxas de juro), que permite detectar concentrações de risco de taxa de juro nos diversos prazos.  
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No exercício de 2006, o tratamento do risco de taxa juro continuará a merecer particular atenção. Tendo sido 
tomada a decisão de concentrar num só aplicativo a avaliação, a quantificação e a gestão do risco de taxa de 
juro de todo o balanço do Grupo, este está a ser desenvolvido, quer na vertente de risco de preço, quer na 
vertente de risco de reinvestimento, com a introdução de modelos de Duração de Resultados e Situação 
Líquida. Além do cumprimento do estipulado na instrução 19/2005 do Banco de Portugal, o Finibanco pretende 
que os modelos internos sejam capazes de efectuar simulações estáticas e dinâmicas. 

 
Este modelo de gestão do risco de taxa de juro abrange todos os tipos de risco de taxa de juro inerentes aos 
activos, passivos e elementos extrapatrimoniais da instituição e utiliza conceitos financeiros e técnicas de 
medição do risco geralmente aceites. 

 
 

Risco de Liquidez 
 

O risco de liquidez consiste no risco de perdas resultantes da incapacidade de fazer face a compromissos 
assumidos, por indisponibilidade de fundos líquidos ou dificuldades na sua obtenção a preços de mercado, nos 
mercados monetários.  

 
A gestão da liquidez de curto prazo incide na análise de todos os fluxos previstos para um determinado 
horizonte temporal e na avaliação dos meios disponíveis para fazer face a eventuais necessidades de liquidez, 
que podem passar pela disponibilidade de linhas de crédito ou pela detenção em carteira de instrumentos 
financeiros de elevada liquidez. 

 
A avaliação do risco de liquidez de médio e longo prazo é efectuada tendo por base a desagregação de todos 
os activos e passivos pelos prazos residuais, determinando os gaps directos e acumulados (gap de liquidez). 
Efectuam-se análises de sensibilidade da liquidez projectando cenários quanto ao comportamento das massas 
de balanço. Igualmente se controla periodicamente a previsão de endividamento nos mercados monetários, 
face à evolução dos gaps de liquidez. O órgão gestor do risco de liquidez elabora planos de contingência para 
fazer face a eventuais dificuldades devidas a causas internas ou externas (comportamento dos mercados).  

 
No âmbito da gestão do risco de liquidez, e no que respeita à cobertura de activos de médio e longo prazo, o 
Finibanco continua a recorrer à emissão de obrigações de caixa e de obrigações subordinadas. 

  
No ano de 2005 prosseguiu o programa de titularização de activos (sobre operações de crédito ao consumo) 
iniciado no ano de 2003. 

 
Pretende-se igualmente que o aplicativo desenvolvido no âmbito do risco taxa de juro evolua para a gestão do 
risco de liquidez, de modo a obter uma perspectiva global destes dois riscos. Nesta conformidade, serão 
satisfeitos os princípios associados à gestão da liquidez das instituições financeiras enunciados no documento 
“Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations”, emanado do Basel Committee on Banking 
Supervision.  

 

 
Risco Operacional 

 
O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de falhas internas ao nível dos sistemas, 
procedimentos ou recursos humanos, ou da ocorrência de acontecimentos externos.  

 
Ao nosso nível a mitigação do risco operacional passa pelo estabelecimento claro de normas, procedimentos e 
mecanismos de controlo, devidamente documentados e individualmente divulgados. À Direcção de Auditoria e 
Controlo Interno cabe a tarefa de proceder à análise e avaliação do cumprimento desse normativo.  

 
O Serviço de Controlo e Formalização, órgão estrutural que tem por objectivo tratar, acompanhar e 
supervisionar todas as acções processuais inerentes ao controlo e formalização dos contratos de crédito, 
assegura a devida articulação com as estruturas operacionais e de negócio. 

 
Para minimizar os riscos de erro humano, para além das acções de formação presenciais, que são feitas, 
encontra-se disponível na Intranet, um manual de formação bancária que permite uma consulta imediata, 
abordando os diversos temas relacionados com a actividade bancária adequados à realidade. Todo o normativo 
interno se encontra também disponível na Intranet. 
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No exercício em análise e no âmbito do Acordo Basileia II, prosseguiu o projecto “Risco Operacional”, com o 
apoio de consultora externa especializada na matéria. Assim, foi desenvolvida uma aplicação informática que 
se adequa aos requisitos exigidos e visa a abordagem avançada para os requisitos de capital. O processo de 
registo de perdas devidas a Risco Operacional foi posto em prática em três áreas piloto, após levantamento 
exaustivo dos respectivos processos. Está em curso o trabalho relativo aos Balcões do Finibanco. 

 
Em 2005, foi também revista a “Política de Segurança da Informação”. Reconhecendo a “informação” como um 
activo valioso, foram regulamentadas as seguintes vertentes relacionadas com a sua gestão e segurança: 

 
•  Política de Utilizadores 
•  Política de Acesso Remoto 
•  Política de Internet 
•  Política de Correio Electrónico 
•  Política de Palavras-Chave 
•  Política de Classificação da Informação 
•  Política de Dispositivos Portáteis 
•  Política de Segurança Física 
•  Política com Empresas Externas 

 
41. OPERAÇÕES DE TITULARIZAÇÃO  
 

Em Novembro de 1999 o Finibanco SA efectuou conjuntamente com a Finicrédito e a Leasecar uma operação 
de titularização efectiva e completa da qual se destaca o seguinte: 

 
Data da realização da operação: 99/11/04 
Montante: m€ 133.785 
Duração do programa: 8 anos 
Revolving: 3 anos 
Identificação do programa: Aqua Finance nº 1 Limited 
Natureza dos activos cedidos:  

Tipo de activos: Crédito ao consumo e Leasing Mobiliário e ALD 
Duração média ponderada remanescente: 31,0 meses 
Taxa de juro média ponderada dos activos: 12,88% 
Rating médio da carteira cedida: AAA 87,86%; AA 8,57%; A 3,57% 

 
Características dos instrumentos de dívida emitidos: 

 
 Denominação do instrumento Montante emitido Montante detido Taxa de juro 
 

Obrigações classe A1 123.000 - Euribor 1M+0,45% 
Obrigações classe A2 12.000 - Euribor 1M+0,65% 
Obrigações classe A3 5.000 - Euribor 1M+0,85% 
Obrigações subordinadas 16.000 16.000 Euribor 1M+8% 
Certificados residuais 893 893 Não definida 

 
Data e forma de reembolso: 

 
A partir do final do período de “revolving” e conforme ritmo de amortização de capital efectuado, conforme 
prioridade abaixo estabelecida. 

 
Hierarquia em termos de subordinação / reembolso dos vários instrumentos: Rating atribuído 

 
 Obrigações classe A1 AAA 
 Obrigações classe A2 AA 
 Obrigações classe A3 A 
 Obrigações subordinadas - 

Certificados residuais - 
 

Montante total dos activos adquiridos pelo veículo que suportam a emissão dos instrumentos: 
 

Para além dos activos cedidos pelo Finibanco no montante de m.Euros 59.159, foram igualmente cedidos 
activos pela Finicrédito, SFAC SA no montante de m.Euros 46.618 e pela Leasecar, SA de m.Euros 28.007. 
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Compromissos assumidos e/ou interesses a reter pela instituição ou por outra instituição do Grupo: 
 
Montantes a título de: 

 
Disponibilidades de caixa do emitente: n.a. 
Linhas de Liquidez: n.a. 
Outros financiamentos: n.a. 
Garantias: n.a. 
Proveitos residuais: n.a. 

 
Swaps de taxa de juro: O Finibanco é parte num swap de taxa de juro no montante correspondente ao 
capital vincendo dos contratos securitizados e diferenciando os contratos em taxa de juro fixa e indexada. 

 
Recompra dos activos remanescentes: n.a. 
Outros:  n.a. 

n.a. – Não aplicável 
 

Entidades que intervêm na operação: 
 

Nome da entidade País da sede Tipo de entidade Função desempenhada 

    

Finibanco SA Portugal Inst. Credito Cedente/Servidor/Investidor 

Aqua Finance No.1, Ltd Inglaterra Outra Emitente/Cessionário 

Finicredito SFAC, SA Portugal Inst. Credito Cedente/Servidor 
Leasecar, SA Portugal Outra Cedente/Servidor 
ABN AMRO Bank, NV Portugal Inst. Credito Cessionário 

ABN AMRO Bank, NV Inglaterra Inst. Credito Gestor 
ABN AMRO Bank, NV Portugal Inst. Credito Contraparte de swaps 

Bankers Trust Luxemb Inglaterra Inst. Credito Agente Pagador 
Bankers Trust Co., Ltd Inglaterra Inst. Credito Trustee/Banco Agente 

Abacus Asset Management Ltd Inglaterra Outra Serviços Financeiros 

Ogier & Le Masurier Inglaterra Consultor Consultor Legal 
Clifford Chance Inglaterra Consultor Consultor Legal 
Clifford Chance Alemanha Consultor Consultor Legal 
Abreu & Marques e Associados Portugal Consultor Consultor Legal 
Standard & Poor`s Inglaterra Agencia Rating Rating 

Fithch IBCA Inglaterra Agencia Rating Rating 

Investidores Institucionais - - Investidores 
 

Em Março de 2005 foi exercida a “ clean-up” call desta operação. 
 
As contas do Aqua Finance 1 Limited reportadas a Dezembro de 2004 foram consolidadas pelo método integral 
nas contas consolidadas reexpressas em IFRS reportadas àquela data. 
 
Em Agosto de 2003 as filiais Finicrédito e Leasecar realizaram uma operação de titularização efectiva e 
completa no valor global de m. Euros 175.000. Adicionalmente em Julho de 2004 estas duas entidades 
efectuaram, ao abrigo da mesma operação, uma oferta adicional de m.Euros 50.000. 
 
Seguidamente destacam-se os aspectos mais relevantes desta operação: 

 
Genéricos 
 

Data da realização da operação: 07 de Agosto de 2003 
Montante cedido : m€ 225.000 
Duração do programa: 9 anos e 2 meses 
Revolving: 3 anos 
Identificação do programa: Aqua Finance nº 2 PLC 
Natureza dos activos cedidos:  
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Tipo de activos: Crédito ao consumo sobre veículos automóveis e outros bens e ALD 
Rating médio da carteira cedida: AAA 90,5%; AA 5%; A 4,5% 
 

Operação inicial 
 

Data da realização da operação: 07 de Agosto de 2003 
Montante cedido : m€ 175.000 
Natureza dos activos cedidos:  

Tipo de activos: Crédito ao consumo sobre veículos automóveis e outros bens e ALD 
Duração média ponderada remanescente: 41,5 meses 
Taxa de juro média ponderada dos activos: 14,8% 
 

Oferta adicional 
 

Data da realização da operação: 26 de Julho de 2004 
Montante cedido : m€ 50.000 
Natureza dos activos cedidos:  

Tipo de activos: Crédito ao consumo sobre veículos automóveis e outros bens e ALD 
Duração média ponderada remanescente: 49,8 meses 
Taxa de juro média ponderada dos activos: 14,1% 

 
Características dos instrumentos de dívida emitidos: 

 
 Denominação do instrumento Montante emitido Montante detido Taxa de juro 
 

Obrigações classe A1 203.700 - Euribor 3M+0,30% 
Obrigações classe A2 11.200 - Euribor 3M+0,55% 
Obrigações classe A3 10.100 - Euribor 3M+0,85% 
Títulos subordinados – Classe D 11.675 11.675 Não definida 

 
Data e forma de reembolso: 

 
A partir do final do período de “revolving” e conforme ritmo de amortização de capital efectuado, conforme 
prioridade abaixo estabelecida. 

 
Hierarquia em termos de subordinação / reembolso dos vários instrumentos: Rating atribuído 

 
 Obrigações classe A1 AAA 
 Obrigações classe A2 AA 
 Obrigações classe A3 A 
 Títulos subordinados - 
 

Montante total dos activos adquiridos pelo veículo que suportam a emissão dos instrumentos: 
 

Foram cedidos M.Euros 184,3 de activos da Finicrédito e M.Euros 40,7 da Leasecar. 
 
Compromissos assumidos e/ou interesses a reter pela instituição ou por outra instituição do Grupo: 
 
Montantes a título de: 

 
Disponibilidades de caixa do emitente: n.a. 
Linhas de Liquidez: n.a. 
Outros financiamentos: n.a. 
Garantias: n.a. 

 Proveitos residuais:            n.a. 
Swaps de taxa de juro: Foi efectuado um Swap de taxa de juro entre o Finibanco e o Credit Suisse First 
Boston (CSFB). 
Outros:  n.a. 

n.a. – Não aplicável 
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Entidades que intervêm na operação: 

 
Nome da entidade País da sede Tipo de entidade Função desempenhada 

    

Aqua Finance No. 2 plc Irlanda Outra Emissor 

Finicrédito Instituição Financeira de 

Crédito, SA 

 

Portugal 

 

Instituição Financeira 

 

Originador e Servicer 

Leasecar – Comércio e Aluguer de 

Veículos e Equipamento, SA 

 

Portugal 

 

Outra 

 

Originador e Servicer 

Finibanco Holding SGPS, SA Portugal Sociedade Gestora de 

Participações Sociais 

Backup Servicer 

Finibanco SA Portugal Instituição financeira Tomador do swap 

Fini Internacional  (Cayman) Ilhas Caimão Instituição Financeira Comprador das Notes  

Classe D 

Aqua Finance No 2 Fundo Portugal Fundo de 

Titularização de 

créditos 

Fundo 

Finantia – Sociedade Gestora de 

Fundos de Titularização de Crédito, SA 

 

Portugal 

 

Sociedade Gestora 

 

Gestora 

Deutsche Bank (Portugal) SA Portugal Instituição de Crédito Banco Depositário 

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Note & Security Trustee 

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Accounts Bank 

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Principal Paying Agent 

Deutsche Bank AG London Inglaterra Instituição de Crédito Transaction Manager 

Credit Suisse First Boston International Inglaterra Banco de 

Investimento 

Provedor do Swap 

Standard and Poor`s Ingalterra Agência de rating Agência de Rating 

Moodys Investor Services Inglaterra Agência de rating Agência de Rating 

Ernst & Young Portugal Auditoria Auditores dos Originadores 

KPMG Irlanda Irlanda Auditoria Auditores do Emissor 

Simmons & Simmons Rebelo de Sousa 

Rebelo de Sousa & Associados 

 

Portugal 

 

Consultor 

Advogados para o Lead 

Manager no contexto da lei 

Portuguesa 

Arthur Cox Irlanda Consultor Advogados para o Lead 

Manager no contexto da lei 

Irlandesa 

Norton Rose Inglaterra Consultor Advogados para o Lead 

Manager nocontexto da lei 

Inglesa 

Credit Suisse First Boston (Europe) 

Limitid 

Inglaterra Banco de 

Investimento 

“Lead Manager” da operação 

Investidores institucionais - - Investidores 
  
 Em IFRS as contas do Aqua Finance nº 2 PLC são integradas pelo método da consolidação integral nas 
 contas consolidadas do grupo Finibanco. 
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42.  RESPONSABILIDADES POR PENSÕES DE REFORMA E SOBREVIVÊNCIA 
 
 Conforme referido na Nota 2.5 t), e em conformidade com o Acordo Colectivo de Trabalho celebrado com os 

sindicatos e vigente para o Sector Bancário, o Grupo assumiu o compromisso de atribuir aos seus empregados 
ou às suas famílias prestações pecuniárias a título de reforma por velhice, reforma antecipada, invalidez ou 
sobrevivência. Estas prestações consistem numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço do 
trabalhador, aplicada à tabela salarial negociada anualmente para o pessoal no activo. 

 
Baseado em pareceres de peritos independentes e na cláusula de adesão do Finibanco ao ACTV, não são 
consideradas no cálculo das responsabilidades a parcela relativa ao período entre a data de admissão de cada 
funcionário ao sistema bancário e a data de admissão no Finibanco, quando aplicável. 
 
O estudo actuarial para efeitos de calculo das responsabilidades por serviços passados reportados a 31 de 
Dezembro de 2005 e 2004 foi efectuado pela CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA. 
 
a) Pressupostos actuariais 
 

 Os principais pressupostos actuariais e financeiros utilizados no estudo actuarial para efeitos de cálculo das 
responsabilidades por serviços passados reportados a 31 de Dezembro de 2005 e 2004, efectuados pela CGD 
Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA , foram: 

  
 31.12.2005 31.12.2004 

   

Esquema de benefícios O estabelecido no ACTV 

do Sector Bancário 

O estabelecido no ACTV 

do Sector Bancário 

Método actuarial Projected Unit Credit 

Method 

Projected Unit Credit 

Method 

Tábua de Mortalidade TV 88/90 TV 73/77 

Tábua de Invalidez EKV 80 EKV 80 

Taxa anual de crescimento salarial 3% 3% 

Taxa anual de rendimento dos 

activos do fundo 

5% 5,5% 

Taxa de desconto 4,5% 5,5% 

Taxa de crescimento das pensões 3% 3% 

   
 
b) População  
 
Os cálculos foram efectuados em grupo fechado decompondo-se em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 da 
seguinte forma: 

 
 31.12.2005  31.12.2004 

    

1.Empregados no activo 920  924 

2.Pensionistas 9  8 

3.Total (1+2) 929  932 

    

4.Ex – participantes com direitos adquiridos 364  324 

5.Total (3+4) 1.293  1.256 
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c) Valores reconhecidos no balanço  

 
 31.12.2005  31.12.2004   

      

Valor actual das responsabilidades por serviços passados      

   1. Activos 40.968  23.915   

   2. Pensionistas 846  354   

3.Total das responsabilidades por serviços passados  (1+2) 41.814  24.269   

      

4.Justo valor dos activos do Fundo de pensões 29.411  20.543   

5. Passivo reconhecido no Balanço (Nota 23)  (3-4) 12.403  3.726   

      

Ganhos/(Perdas) actuariais não reconhecidos      

   6. Dentro do corredor (*) (2.726)  -   

   7. Fora do corredor (*) (10.918)  -   

8.Activo reconhecido no Balanço  (Nota 14) (6+7) (13.644)  -   
 
(*) inclui SAMS e subsidio por morte 
 
O nível de cobertura de financiamento das responsabilidades cobre o mínimo estabelecido no Aviso 12/2001 do 
Banco de Portugal. 
 
As perdas actuariais fora do corredor serão amortizadas em 29 anos, correspondente à média remanescente da 
vida de trabalho dos participantes do plano. 
 
d) Acréscimo anual no valor actual das responsabilidades por serviços passados 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

      

1. Valor actual das responsabilidades no início do exercício 24.269  19.727   

2. Custos do serviço corrente 3.620  3.489   

3. Custo de juros 1.532  1.276   

4.Pensões pagas 34  19   

5.Perdas (ganhos) actuariais      

    Por diferenças entre os pressupostos e valores realizados 243  (204)   

    Por alteração de pressupostos – Taxa de desconto 6.905  -   

    Por alteração de pressupostos – Tábua de mortalidade 5.279  -   

6.Acréscimo anual de responsabilidades (2+3-4+5) 17.545  4.542   

7. Valor actual das Responsabilidades no fim do exercício 

(1+6) 

41.814  24.269   

 
 

e) Movimento registado nos activos do Fundo  
 31.12.2005  31.12.2004   

      

1.Valor dos activos do Fundo de pensões no início do exercício  20.543  15.743   

2.Rendimento líquido do fundo 1.673  774   

3.Contribuição entregue ao fundo 7.200  4.045   

4.Pensões de sobrevivência pagas pelo fundo 34  19   

5.Outras variações líquidas 29  -   

6.Valor dos activos do Fundo de pensões no fim do exercício       

(1+2+3-4+5) 29.411  20.543   
 
  O rendimento líquido do fundo corresponde a uma taxa anual efectiva de 8,1%. 
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f) Gastos reconhecidos no exercício  
 
Os gastos registados pelo Grupo nos exercícios de 2005 e 2004 relativos a responsabilidades com pensões 
foram como segue: 

 
 31.12.2005  31.12.2004   

      

Em custos com o pessoal      

  1.Custo do serviço corrente 3.620  3.489   

   2.Custo dos juros 1.532  1.276   

   3. Rendimento esperado dos activos do fundo (1.327)  (1.057)   

   4. Perdas/ganhos actuariais -  -   

   5. Contribuições dos funcionários (406)  (408)   

 3.419  3.300   
 
43. RELAÇÕES COM ENTIDADES RELACIONADAS 
 
 Os saldos em 31 de Dezembro de 2005 e as transacções ocorridas durante o exercício de 2005 com entidades 

relacionadas de acordo com a IAS 24 pode ser resumido de acordo com os quadros que a seguir se mostram: 
 

 Accionistas  Administração  Outros 

      

Activo      

Empréstimos:      

   Crédito ao consumo -  18  15 

   Crédito à habitação -  17  58 

 -  35  73 

      

Passivo      

Depósitos: 4  406  5.232 

Outros passivos financeiros:      

Responsabilidades 

representadas por títulos 

  145  481 

    Empréstimos subordinados -  -  85 

 4  551  5.798 

      
 
 

 Accionistas   Administração  Outros 

      

Custos      

Juros -  3  11 

 -  3  11 

      

Proveitos      

Juros -  -  3 

Comissões -  3  9 

 -  3  12 
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44. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Não se verificaram eventos subsequentes após a data do balanço que, de acordo com o disposto na “IAS 10 – 
Acontecimentos após a data de balanço” implicassem ajustamentos ou divulgações nas demonstrações 
financeiras. 

 
A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS 

 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 



ANEXO II

Valor médio de Valor Valor 
Natureza e espécie dos títulos Quantidade aquisição de do balanço

(euro) cotação ( em moeda ) Bruto Imparidade Liquído

A - CREDITOS TITULADOS

         Emitidos por residentes
            Titulos de Divida
              De Outros Residentes
                 Divida Não Subordinada

            POLIMAIA/89 Tx 5,1784%  5.000 EUR  1,00  1,00 - - EUR 4.988,79 4.988,79 - 4.988,79
            UIF. 1998/2008  324.218.633 EUR  0,01  0,01 - - EUR 3.242.186,33 3.242.186,33 - 3.242.186,33
            INCOMPOL-Industria de Componentes, Lda.  25 EUR  49.879,79  49.879,79 - - EUR 1.246.994,75 1.246.994,75 - 1.246.994,75

   CONTA 141 4.494.169,87 - 4.494.169,87

B - ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

      Titulos
         Emitidos por residentes
          - Instrumentos de Capital

            PT MULTIMÉDIA, SGPS NOM.  401.200 EUR  0,50  8,22 EUR  9,6500 EUR 3.871.580,00 3.871.580,00 - 3.871.580,00
            COFINA, SGPS  36.035 EUR  0,50  3,27 EUR  3,0200 EUR 108.825,70 108.825,70 - 108.825,70
            BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS  150.000 EUR  1,00  2,10 EUR  2,3300 EUR 349.500,00 349.500,00 - 349.500,00
            PORTUCEL INDUSTRIAL  68.393 EUR  1,00  1,71 EUR  1,6800 EUR 114.900,24 114.900,24 - 114.900,24
            IMPRESA  50.000 EUR  1,00  5,02 EUR  5,0000 EUR 250.000,00 250.000,00 - 250.000,00

         Emitidos por não residentes
          - Instrumentos de Capital

            DEUTSCHE TELEKOM  14.100 EUR  15,25 EUR  14,0800 EUR 198.528,00 198.528,00 - 198.528,00
            TELEFONICA  11.500 EUR  1,00  12,74 EUR  12,7100 EUR 146.165,00 146.165,00 - 146.165,00
            ALCATEL  18.419 EUR  10,67 EUR  10,4700 EUR 192.846,93 192.846,93 - 192.846,93
            DT LUFTHANSA  42.500 EUR  11,76 EUR  12,5100 EUR 531.675,00 531.675,00 - 531.675,00
            INFINEON TECH N  19.500 EUR  7,70 EUR  7,7300 EUR 150.735,00 150.735,00 - 150.735,00
            PORSCHE AG  300 EUR  624,38 EUR  606,0000 EUR 181.800,00 181.800,00 - 181.800,00
            GRUPO FERROVIAL  2.700 EUR  57,71 EUR  58,5000 EUR 157.950,00 157.950,00 - 157.950,00
            AWD WOLDING AG  4.200 EUR  23,65 EUR  23,4500 EUR 98.490,00 98.490,00 - 98.490,00
            QUEENS - S.WALK INVESTEMNT LTD  75.000 EUR  10,00 EUR  10,8000 EUR 810.000,00 810.000,00 - 810.000,00
            ITV PLC  148.175 GBP  0,10  1,66 GBP  1,1250 GBP 166.696,88 243.246,58 - 243.246,58
            SOGECABLE  5.000 EUR  2,00  35,12 EUR  33,8600 EUR 169.300,00 169.300,00 - 169.300,00
            COCA-COLA  4.800 USD  0,25  34,79 USD  40,3100 USD 193.488,00 164.014,58 - 164.014,58
            APOLLO GROUP  2.800 USD  59,54 USD  60,4600 USD 169.288,00 143.500,89 - 143.500,89
            TOLL BROTHERS INC.  4.200 USD  0,01  30,41 USD  34,6400 USD 145.488,00 123.326,27 - 123.326,27
            LIFEPOINTS HOSPITALS  7.709 USD  0,01  34,90 USD  37,5000 USD 289.087,50 245.051,71 - 245.051,71
            VERISIGN INC.  7.000 USD  0,00  19,35 USD  21,9000 USD 153.300,00 129.948,29 - 129.948,29
            NITROMED  17.400 USD  0,01  15,36 USD  13,9500 USD 242.730,00 205.755,70 - 205.755,70
            MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS  4.000 USD  27,13 USD  32,2300 USD 128.920,00 109.282,02 - 109.282,02
            INTEL CORP.  9.700 USD  0,00  22,77 USD  24,9600 USD 242.112,00 205.231,84 - 205.231,84
            WALT DISNEY  7.700 USD  0,01  21,36 USD  23,9700 USD 184.569,00 156.454,18 - 156.454,18
            COMCAST CORP-SPECIAL  9.700 USD  1,00  22,48 USD  25,6900 USD 249.193,01 211.234,22 - 211.234,22
            MASCO CORP  4.300 USD  1,00  25,81 USD  30,1900 USD 129.817,00 110.042,38 - 110.042,38
            CRAY INC.  51.000 USD  0,01  3,48 USD  1,3300 USD 67.830,00 57.497,67 - 57.497,67
            BRISTOL MYERS SQUIBB  21.200 USD  0,10  19,91 USD  22,9800 USD 487.176,00 412.966,01 - 412.966,01
            SANDVIK  264 SEK  6,00  39,30 SEK  370,0000 SEK 97.680,00 10.404,22 - 10.404,22

   CONTA 160 9.860.252,43 - 9.860.252,43

D - ACTIVOS FINANCEIROS DISPONIVEIS PARA VENDA

      Titulos
       Emitidos por Residentes
          Instrumentos de dívida pública
            - A médio e longo prazos

            O.T. - AGOSTO 2007 4,875%  60.000.000 EUR  0,01  0,0106 EUR  0,0105 EUR 630.000,00 630.000,00 - 630.000,00
            O.T. - SET 2013 5,45%  255.000.000 EUR  0,01  0,0112 EUR  0,0112 EUR 2.856.510,00 2.856.510,00 - 2.856.510,00
            O.T. - JUN 2011 5,15%  120.000.000 EUR  0,01  0,0099 EUR  0,0105 EUR 1.262.400,00 1.262.400,00 - 1.262.400,00
            O.T. - FEV 2007 6,625%  25.000.000 EUR  0,01  0,0109 EUR  0,0105 EUR 262.500,00 262.500,00 - 262.500,00
            O.T. - JUN 2014 4,375%  50.000.000 EUR  0,01  0,0100 EUR  0,0112 EUR 557.900,00 557.900,00 - 557.900,00
            O.T. - JUN 1998 / 2008  100.000 EUR  0,01  0,0108 EUR  0,0103 EUR 1.031,50 1.031,50 - 1.031,50
            O.T. - JUL 1999 / 2009 3,95%  10.000.000 EUR  0,01  0,0092 EUR  0,0103 EUR 103.150,00 103.150,00 - 103.150,00

       De Outros Residentes
        - Dívida não Subordinada

            BRISA- Ob. Indexadas à Inflação  1998/2006/2008  225.000 EUR  4,99  4,98 EUR  6,5868 EUR 1.482.030,00 1.482.030,00 - 1.482.030,00

          - Instrumentos de Capital

            PROCAPITAL - Investimentos imobiliários, SA.  76.940 EUR  4,99  8,98 - - EUR 690.907,53 690.907,53 690.907,53 0,00
            MATUR  50 EUR  4,99  0,50 - - EUR 24,94 24,94 - 24,94
            UNICRE - Cartão Internacional de Crédito, SA.  5.000 EUR  4,99  74,82 - - EUR 374.098,42 374.098,42 - 374.098,42
            SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, SA.  20.000 EUR  4,99  81,92 - - EUR 1.638.351,57 1.638.351,57 - 1.638.351,57
            PME INVESTIMENTOS, SA  1.000 EUR  5,00  4,9900 - - EUR 4.987,98 4.987,98 - 4.987,98
            PME CAPITAL, SA  1.000 EUR  4,99  4,9900 - - EUR 4.987,98 4.987,98 - 4.987,98

          - Outros

          - FINIRENDIMENTO - Fundo de Investimento Mobiliário 27.076 5,09 EUR 5,1328 EUR 139.002,77 139.002,77 - 139.002,77
          - FINIPREDIAL - Fundo de Investimento Imobiliário 2.300 6,52 EUR 7,5629 EUR 17.394,67 17.394,67 - 17.394,67

       Emitidos por não Residentes
       Instrumentos de Divida
        - Emissores Publicos Estrangeiros
           - A médio e longo prazos

            BTPS 5% 2008  450.000 EUR  1,00  1,01 EUR  1,0460 EUR 470.700,00 470.700,00 - 470.700,00
            BELGIAN 0297 4,75% 09/2006  4.500.000 EUR  1,00  1,04 EUR  1,0150 EUR 4.567.500,00 4.567.500,00 - 4.567.500,00
            REP. AUSTRIA 5,875% 07/2006  4.500.000 EUR  1,00  1,08 EUR  1,0171 EUR 4.576.950,00 4.576.950,00 - 4.576.950,00

          - Instrumentos de Capital

             S.W.I.F.T. - Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication  9 EUR  123,95  908,94 - - EUR 8.180,49 8.180,49 - 8.180,49

          - Outros valores

             CS MULTIFUND (Lux) Constellation Global B  121.582 EUR  10,00  20,51 EUR  17,9300 EUR 2.179.965,26 2.179.965,26 - 2.179.965,26

   CONTA 180_356 21.828.573,11 690.907,53 21.137.665,58

E - INVESTIMENTOS EM FILIAIS EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO,
ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS
      No País
        - Investimentos em Associadas

            NAVISER - Transportes Maritimos Internacionais, SA.  30.000 EUR  4,99  4,99 - - EUR 149.639,37 149.639,37 149.639,37 0,00
            PINTO & BULHOSA  64.018 EUR  4,99  2,99 - - EUR 191.563,33 191.563,33 191.563,33 0,00
            IMAVIC - Gestão de Investimentos, SA.  250.000 EUR  1,00  1,00 - - EUR 157.012,43 157.012,43 - 157.012,43

   CONTA 230 498.215,13 341.202,70 157.012,43

F - PASSIVOS FINANCEIROS DE NEGOCIAÇÃO

      Vendas a Descoberto
          - Instrumentos de Capital

            VIOLIA ENVIRON ( 12.200) EUR  5,00  28,00 EUR  38,2400 EUR ( 466.528,00) ( 466.528,00) - ( 466.528,00)
            UNILEVER CERT ( 6.800) EUR  0,51  50,40 EUR  57,8500 EUR ( 393.380,00) ( 393.380,00) - ( 393.380,00)
            IBERDROLA ( 12.300) EUR  3,00  19,82 EUR  23,0900 EUR ( 284.007,00) ( 284.007,00) - ( 284.007,00)
            UNION FENOSA ( 10.500) EUR  3,00  24,22 EUR  31,4300 EUR ( 330.015,00) ( 330.015,00) - ( 330.015,00)
            PUBLICIS GROUPE ( 10.600) EUR  0,40  23,12 EUR  29,4000 EUR ( 311.640,00) ( 311.640,00) - ( 311.640,00)
            BASF ( 4.500) EUR  55,17 EUR  64,7100 EUR ( 291.195,00) ( 291.195,00) - ( 291.195,00)
            AIR FRANCE ( 29.500) EUR  8,50  16,96 EUR  18,0900 EUR ( 533.655,00) ( 533.655,00) - ( 533.655,00)
            CREDIT AGRICOLE ( 18.000) EUR  3,00  22,19 EUR  26,6100 EUR ( 478.980,00) ( 478.980,00) - ( 478.980,00)
            BANCO SABADELL ( 7.000) EUR  0,50  20,94 EUR  22,1600 EUR ( 155.120,00) ( 155.120,00) - ( 155.120,00)
            WHITBREAD PLC ( 18.900) GBP  0,58  13,28 GBP  9,4900 GBP ( 179.361,00) ( 261.726,25) - ( 261.726,25)
            HBOS PLC ( 21.400) GBP  0,25  11,58 GBP  9,9300 GBP ( 212.502,00) ( 310.086,09) - ( 310.086,09)
            VOLVO AB - B ( 6.900) SEK  6,00  36,75 SEK  374,5000 SEK ( 2.584.050,00) ( 275.235,66) - ( 275.235,66)

   CONTA 430 ( 4.091.568,01) - ( 4.091.568,01)

TOTAL 32.589.642,53 1.032.110,23 31.557.532,30

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
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ANEXO III

Amortizações Abates Valor 
CONTAS Transf. do Regulariz. líquido

Amortizações Exercício (líquido)
Valor Bruto Acumuladas 31-12-2005

OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS

   . Sistemas de tratamento automático de dados 10.679 9.455 319 213 841 0 0 915
   . Activos intangíveis em curso 710 0 245 -213 0 0 0 742
   . Outros activos intangíveis 93 21 0 0 11 0 0 61

11.482 9.476 564 0 852 0 0 1.718
OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

Imóveis
   . Imóveis de serviço próprio 31.536 3.405 1.835 157 804 0 0 29.319
   . Obras em imóveis arrendados 15.042 9.611 1.309 16 1.472 48 0 5.236
   . Outros imóveis 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamento 30.811 17.876 4.647 0 4.063 -82 240 13.361
Activos em locação operacional 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos em locação financeira 4.563 3.474 0 0 620 0 16 453
Activos tangíveis em curso 173 0 1.704 -173 0 0 0 1.704
Outros activos tangíveis 2.294 488 149 0 107 0 0 1.848

84.419 34.854 9.644 0 7.066 -34 256 51.921

TOTAIS 95.901 44.330 10.208 0 7.918 -34 256 53.639

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Saldo do exercício anterior

Aquisições
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FINIBANCO HOLDING SGPS,SA 
ANEXO IV

SEGMENTAÇÃO POR LINHAS DE NEGÓCIO CONSOLIDADO
31 de Dezembro de 2005

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Corporate Trading & Corretagem Banca de Banca Pagamentos e Custódia Gestão de Outros Operações Total

Finance Sales (Retalho) Retalho Comercial Liquidações Activos intra-segmentos

Juros e rendimentos similares 0 38.415 0 132.512 45.298 0 0 0 1.153 -53.422 163.956

Juros e encargos similares 0 30.961 0 69.019 28.691 0 0 265 1.715 -53.422 77.229

Margem Financeira 0 7.454 0 63.493 16.607 0 0 -265 -562 0 86.727

Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 393 451 1.057 4.173 4.317 2.104 1.475 3.682 -179 156 17.629

Rendimentos de instrumentos de capital 0 208 0 0 0 0 0 0 4.815 -4.815 208

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 0 -5.120 0 0 0 0 0 0 133 0 -4.987

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0 3.118 0 0 0 0 0 0 0 0 3.118

Resultados de reavaliação cambial 0 -331 0 0 0 0 0 0 0 0 -331

Resultados de alienação de outros activos 0 0 0 0 0 0 0 -36 0 0 -36

Outros resultados de exploração (líquidas) 0 5.602 0 17.099 2.964 187 0 316 601 -2.630 24.139

Produto Bancário 213 11.382 1.057 84.765 23.888 2.291 1.475 3.697 4.808 -7.289 126.467

Custos de estrutura 0 1.619 1.206 54.614 13.884 0 0 1.893 5.957 -2.347 76.826

Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 0 -3.647 0 25.599 6.582 0 0 0 -2.832 1.878 27.580

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93 -93

Resultados antes de impostos 213 13.410 -149 4.552 3.422 2.291 1.475 1.804 1.683 -6.913 21.968

Imposto diferidos -18

Imposto sobre lucros 5.871

Resultado líquido do exercício 16.115

Crédito s/ clientes (Liq.) 0 0 0 1.222.546 560.089 0 0 0 0 0 1.735.429

   Crédito Bruto 0 0 0 1.272.642 572.233 0 0 0 0 -47.206 1.797.669

   Provisões 0 0 0 -50.096 -12.144 0 0 0 0 0 -62.240

Débitos para com clientes 0 89.992 0 989.216 279.051 0 0 0 0 -5.636 1.352.623

Activo líquido total 2.146.456

A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL







EXTRACTO DA ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS 

Aos trinta e um de Março de dois mil e seis, pelas doze horas, nas instalações do Finibanco, SA, sitas à Rua Júlio Dinis, 

número cento e cinquenta e oito, traço, cento e sessenta, quinto andar, nesta cidade do Porto, reuniu a Assembleia Geral 

Anual dos Accionistas desta sociedade, que gira sob a firma FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., pessoa colectiva número 

502090243 (quinhentos e dois milhões, noventa mil e duzentos e quarenta e três), com o capital social, integralmente 

realizado, de cem milhões de euros e matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número quarenta 

e cinco mil seiscentos e trinta e cinco. 

Constituída a Mesa da Assembleia Geral pelo Presidente, Senhor Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, pelo 

Vice-Presidente, Senhor Doutor Vitorino Pereira d’Almeida Borges Allen Brandão e pelo Secretário do Finibanco-Holding, 

SGPS S.A., Senhor Doutor António Alfredo Martins Manso Gigante, verificou-se estarem presentes ou representados 

Accionistas titulares de 87.584.135 (oitenta e sete milhões, quinhentas e oitenta e quatro mil, cento e trinta e cinco) acções 

correspondentes a 87.577 (oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete) votos, relativos a cerca de 87,58% (oitenta e 

sete vírgula cinquenta e oito por cento) do Capital Social, com direito a voto, tudo conforme Lista de Presenças e 

documentos a ela anexos que, depois de rubricados pelo Presidente da Mesa, ficam arquivados no dossier de documentos 

respeitante a esta Assembleia Geral. 

Encontravam-se também presentes todos os membros do Conselho de Administração, o Presidente Senhor Álvaro Pinho 

da Costa Leite, o Vice-Presidente Senhor Engenheiro Humberto da Costa Leite, e os Vogais, Senhores Doutor Armando 

Esteves, Professor Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho e Doutor Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida; o Vogal 

Efectivo do Conselho Fiscal Senhor Doutor Luís Fernando de Almeida Freitas; e o Senhor Doutor José Luís Alves, em 

representação do Revisor Oficial de Contas, Efectivo, Ernst & Young Audit & Associados – SROC, SA, conforme carta de 

representação, de vinte e oito de Março, que foi mandada arquivar no processo da Assembleia pelo Senhor Presidente da 

Mesa. 

O Presidente, Senhor Professor Doutor António Moreira Barbosa de Melo, verificou que a Assembleia havia sido 

convocada pelos Avisos Convocatórios publicados no Diário da República, terceira série, número quarenta, folhas quatro 

mil duzentas e oitenta e oito, traço noventa, de vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e seis; no Jornal Público, de vinte e 

quatro de Fevereiro de dois mil e seis, página sessenta e seis; e no Sistema de Difusão de Informação da CMVM-

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de vinte e dois de Fevereiro de dois mil e seis. Igualmente foi publicada a 

Lista de Accionistas, cujas participações excedem dois por cento do capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A., nos 

jornais, O Primeiro de Janeiro, de vinte e quatro de Março de dois mil e seis, página trinta e dois, e Jornal de Notícias, da 

mesma data, página catorze. 

Encontrando-se verificados todos os pressupostos para a regular constituição e funcionamento da Assembleia Geral, o 

Presidente da Mesa cumprimentou todos os presentes, membros da Mesa da Assembleia, do Conselho de Administração, 

do Conselho Fiscal e Accionistas, e declarou a Assembleia regularmente constituída e em condições de funcionar de modo 

a ser discutida, analisada e votada a Ordem de Trabalhos, constante do Aviso Convocatório, que a seguir se transcreve: 

1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de dois mil e cinco; 



2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativas ao exercício de dois mil e cinco; 

3. Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 

………… 

Entrando na Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa propôs que a Administração do Finibanco-Holding, SGPS 

S.A. se pronunciasse sobre os dois primeiros pontos, em conjunto, embora com votação em separado, dado que as 

matérias deles constantes se interligam, tendo a Assembleia, por unanimidade, aceite a referida proposta. 

Tomou então a palavra o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite e, no uso dela, 

abordou genericamente os factos mais relevantes que caracterizaram o exercício de dois mil e cinco e fez referência à 

evolução que se espera dos negócios do Finibanco-Holding e das Empresas suas Participadas, no exercício em curso. 

A solicitação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, o Administrador Senhor Doutor Armando Esteves 

tomou seguidamente a palavra para pôr em confronto os objectivos definidos e as realizações verificadas que nortearam a 

actividade da Instituição no decurso do exercício, para analisar, em termos quantificados, a evolução dos negócios e do 

património, salientando por fim que os resultados se apresentam muito positivos. Concluiu referindo que o dividendo que 

vai ser proposto para distribuição, em termos de percentagem do valor nominal das acções, é superior em cinquenta por 

cento ao dos anos anteriores, graças ao excepcional resultado obtido no exercício a que se reporta. 

Como ninguém mais quis usar da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação, em separado, o primeiro ponto e o segundo 

ponto da Ordem de Trabalhos, tendo ambos sido aprovados por unanimidade. 

Entrando no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, foi apresentada pelo Conselho de Administração e lida pelo Secretário 

do Finibanco-Holding, SGPS S.A., a secretariar a Mesa da Assembleia, a seguinte: 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

No exercício de dois mil e cinco o Finibanco-Holding, SGPS S.A. obteve um Lucro consolidado de 16.115.431,50 euros 

(dezasseis milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e trinta e um euros e cinquenta cêntimos) e um Lucro individual de 

7.008.076,30 euros (sete milhões, oito mil, setenta e seis euros e trinta cêntimos). 

Assim, o Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do Lucro individual reportado ao exercício de dois mil e 

cinco: 

Para Reserva Legal 10% (dez por cento), 700.807,63 euros (setecentos mil, oitocentos e sete euros e sessenta e três 

cêntimos); 

Para Dividendo 6.000.000,00 (seis milhões) de euros; 

Para Reservas Livres 307.268,67 euros (trezentos e sete mil, duzentos e sessenta e oito euros e sessenta e sete 

cêntimos); 

Total 7.008.076,30 euros (sete milhões, oito mil, setenta e seis euros e trinta cêntimos). 

O dividendo a distribuir, no montante de 0,06 euros (seis cêntimos) por acção, corresponde à distribuição de 37,2% (trinta 

e sete, vírgula dois por cento) do Lucro consolidado. 

Como ninguém pediu a palavra para a discussão da Proposta de Aplicação de Resultados, o Senhor Presidente pô-la à 

votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 



………… 

Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Accionistas, congratulou-se 

pela forma como decorreu a Assembleia e pelo contributo que todos deram para o seu bom funcionamento, formulando 

votos de felicidades pessoais e profissionais aos elementos que integram os órgãos sociais e aos Senhores Accionistas 

presentes. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa deu a sessão por encerrada, pelas treze horas, elaborando-se a 

presente Acta que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, pelo Vice-Presidente da Mesa e pelo 

Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A., que a redigiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

António Alfredo Martins Manso Gigante, Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A., certifica, nos termos da 
alínea f) do nº 1 do artº 446-B do Código das Sociedades Comerciais, que a transcrição extraída da Acta nº 42 
supra, exarada a folhas 26 a 30 do Livro de Actas da Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A., é 
verdadeira, completa e actual e que, da parte restante da referida Acta, nada consta que amplie, restrinja, 
modifique ou condicione a fracção aqui certificada. 
 

    O Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A. 
 
 
 
 
 
 
 

                      António Alfredo Martins Manso Gigante 
 


