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Relatório de Gestão – 2019
I – Sumário Executivo
Ao longo de 2019 a atividade do Banco Best esteve centrada na aprovação e no inicio da implementação
do Plano Estratégico do Banco a 5 anos (enquadrado no eixo de Diferenciação do Plano Estratégico do
Grupo NB) e no desenvolvimento de iniciativas, de diversas natureza e âmbito, em linha com o ADN de
inovação e digital do Best e que permitiram reforçar o posicionamento competitivo do Banco, com especial
ênfase no seu core business: plataforma digital, aberta e independente de asset management e trading.
Com este enquadramento elencam-se de forma sumária as iniciativas mais relevantes nos diversos eixos.
Destaque-se, a nível da Inovação:


O lançamento de uma nova App, focada na simplificação da experiência do cliente, com um primeiro
foco na área de banking, e com elevado nível de personalização (as funcionalidades são
apresentadas como fossem Apps);



O lançamento do primeiro serviço de Robot Advisor em Portugal, numa parceria do Best com a DWS
(do grupo Deutsche Bank), que permite aos Clientes ter uma gestão discricionária digital com gestão
dinâmica de ativos, num processo de adesão 100% online que combina tecnologias de automação
com a experiência de gestão humana e que está disponível para entregas a partir de 50€/mês;



O desenvolvimento interno de uma plataforma própria de Open Banking para PSD2;



O lançamento da venda de seguros para equipamentos eletrónicos 100% assegurada pela BEA, o
chatbot do Banco Best, que permite a interação online com Clientes e potenciais Clientes do Best
(dos primeiros a nível europeu);



Foi dada continuidade ao projeto iniciado em 2018, de realização de operações de compra de Fundos
de Investimento com o suporte da tecnologia Blockchain

No plano do desenvolvimento da atividade / negócio, merecem especial referência:


O Lançamento do segmento Best Exclusive, dirigido a Clientes com património financeiro superior a
500 mil €, com gestores dedicados, espaços e serviços exclusivos.



A reorganização da área comercial, ajustando a estrutura à forma como o Cliente se relaciona com o
Banco e ao respetivo envolvimento, conduzindo a um reforço significativo da equipa de Gestores
Digitais;



A inauguração, no final de 2019, das novas instalações no Porto, na Avenida da Boavista, constituindo
uma aposta na centralidade, qualidade e funcionalidade deste espaço dedicado a Clientes e
Colaboradores.
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Novas propostas e novos parceiros, nos quais se destacam, a gestora francesa OFI, as gestoras
espanholas Fidentiis e March, as gestoras portuguesas Optimize e a Proteste Investe e a ativação da
sustentabilidade nas diversas vertentes, ambiental, social e governance, com a dinamização de
produtos e iniciativas que dão voz a este tema urgente ao nível mundial;
 A assinatura de protocolo com um Grupo multinacional especialista em consultoria e corretagem de
seguros e gestão de risco, que permitirá a comercialização de um conjunto alargado e sofisticado de
seguros não vida risco;
 O aumento da oferta de Trading de obrigações on-line, e a contratação de um novo broker de bolsas
internacionais;
 A disponibilização no site do Banco, de uma nova área de artigos e notícias com curadoria do Banco
Best – Best Zoom, dedicada a temas relacionados com investimentos, economia e tendências de
mercado e a realização de duas conferências para Clientes no início do ano com o Outlook dos
mercados e no final do ano sobre o investimento em ações europeias em ambos os casos realizadas
em Lisboa mas com transmissão em streaming para o exterior;
 O relançamento do Crédito Habitação do NOVO BANCO na oferta do Best, em que o Best atua como
intermediário de crédito vinculado e que incluiu também a disponibilização de um simulador
totalmente renovado no website do Best;
 No âmbito da dinamização da oferta de depósitos, uma referencia para os ciclos temáticos de Leilões
de Depósito a Prazo, bem como o Depósito a Prazo 18.º Aniversário com taxa especial alusiva a esta
data.
A nível tecnológico cabe destacar:
 Migração e upgrade dos sistemas e aplicações informáticas core do Banco que suportam todo o frontend, para os sistemas de hardware e versões de software mais avançados do mercado, preparando
desta forma a infraestrutura de base para o futuro;
 Disponibilização em setembro para toda a rede comercial de uma nova plataforma comercial de
gestão de Clientes, inserida no projeto “Client on the Go – 100% mobilidade”, que permite a interação
e gestão dos Clientes em qualquer local, acompanhando a evolução nas formas de relacionamento
dos consumidores com o seu Banco;
 Desenvolvimento de uma plataforma própria de Open Banking, dando cumprimento aos requisitos
da entrada em vigor da PSD2 e introdução de um conjunto alargado de novas funcionalidades, tais
como o novo modelo de segurança e o novo questionário de perfil de investidor mais interativo.
A oferta diversificada através de uma plataforma aberta faz com que 74% do montante total de 2,1 mil
milhões de euros dos ativos sob gestão do Best a 31 de dezembro de 2019, seja em produtos de
desintermediação como fundos de investimento e títulos, como tal registados fora do Balanço. Neste
ano de 2019 é ainda de assinalar um crescente interesse dos investidores por operações de colocação
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em mercado primário de emissões de títulos de dívida, como aconteceu com a SAD Benfica em maio
passado e em junho com a TAP e a SIC e já em outubro com a subscrição da OPS e OPT das obrigações
Mota-Engil. O volume de ordens transmitidas por clientes do Banco Best nestas operações através de
canais digitais tem permitido ao banco ser recorrentemente identificado como um dos players de
referência no mercado nesta área e consequentemente convidado para os Sindicatos de Colocação, o
que atesta a dinâmica e funcionamento da arquitetura aberta da sua plataforma e capacidade de
distribuição de produtos de terceiros.
O Banco Best registou em 2019 um resultado líquido de 2,7 milhões de euros, mantendo
simultaneamente rácios prudenciais e de solidez muito positivos com um rácio de transformação de
depósitos em crédito de 27% e o rácio Core Tier 1 de 44,75%.

II – Introdução
O Banco Best, fundado em 2001, disponibiliza toda a gama de produtos e serviços de um Banco universal,
auxiliando os seus clientes na identificação de soluções de poupança e oportunidades de investimento
disponíveis em cada momento, bem como nos aspetos relacionados com as suas necessidades de
financiamento e gestão financeira corrente. Com forte cariz tecnológico e de arquitetura aberta, o Banco
Best oferece um conjunto de serviços que permitem aos clientes tirar partido das vantagens das novas
tecnologias de informação através da internet, designadamente a maior rapidez e eficiência no tratamento
dos processos e transações e o acesso a serviços inovadores que facilitam e agilizam a relação dos
clientes com o Banco.
A estratégia de negócio do Banco Best orienta-se para servir as necessidades de investimento das
disponibilidades financeiras de um segmento de mercado de clientes particulares que se identificam com
a necessidade de serviços financeiros mais diversificados e sofisticados, cobrindo simultaneamente a
satisfação das suas necessidades de financiamento para diversos fins e utilização de serviços bancários
correntes. Clientes com outra natureza jurídica, tais como empresas e fundações, podem também ser
servidos por esta estratégia de negócio no que diz respeito à satisfação das necessidades atrás referidas.
O Best através da sua atividade B2B, também disponibiliza a sua plataforma customizada a Investidores
Institucionais nacionais e internacionais, permitindo a estas entidades uma gestão mais abrangente, ágil
e eficaz das suas disponibilidades financeiras.
O Banco Best pertence ao Grupo NOVO BANCO, sendo o capital social num montante de 63 milhões de
euros totalmente detido, direta e indiretamente, pelo NOVO BANCO, conforme indicado no capítulo III
deste relatório.
O Banco Best tem sede em Lisboa, na Praça Marquês de Pombal e não dispõe de balcões bancários no
sentido tradicional do termo pelo que disponibiliza os seus produtos e serviços bancários e financeiros
através de outros canais, a saber:
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Internet, através do Website (www.bancobest.pt) e Mobile Banking (App Best Mobile; App Best
Trading Pro);



Centros de Investimento localizados em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Leiria e Faro, que contam
com uma rede própria de Gestores Personal. Os Gestores Exclusive estão centralizados em
Lisboa e Porto dispondo de espaços de atendimento diferenciados;



Rede de Gestores Digitais uma equipa de gestores permanentes que presta serviço normalmente
à distância, a clientes que necessitam de um apoio pontual especializado;



Contact Center (banca telefónica) que para além do atendimento telefónico intervém na abertura
de conta por vídeo chamada num processo 100% digital.

Adicionalmente o Banco Best dispõe de uma rede de promotores e agentes vinculados registados no
Banco de Portugal e na CMVM, denominados de Business Introducers e Consultores Externos,
respetivamente, que funcionam em regime de prestação de serviços e de acordo com as disposições
legais sobre a matéria, sendo que alguns destes últimos dispõem de espaços físicos próprios identificados
como “Offices” e onde exercem a sua atividade balizada pelas disposições legalmente aplicáveis.

III – Enquadramento Económico
O ano de 2019 ficou marcado por um aumento dos riscos políticos, com fatores como guerras comerciais,
a incerteza do Brexit, protestos em Hong Kong, instabilidade em alguns dos países da América Latina,
instabilidade politica em Itália e Espanha, entre outros, a condicionar os mercados financeiros. Muito
provavelmente alguns destes fatores continuarão a afetar o mundo em 2020 e serão riscos a ter em conta
pelos investidores para o ano que agora se inicia. No ano passado assistiu-se também a uma diminuição
acentuada do crescimento económico global, decorrente, em larga medida, da desaceleração do
comércio global e refletindo o abrandamento da indústria, com particular preponderância na Europa e na
China. A taxa de crescimento do PIB mundial desceu, no ano passado, para 2,9%, um mínimo desde a
Grande Recessão de 2009, segundo as últimas previsões publicadas pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI). Se excluirmos aquele ano de contração mundial, o ritmo de crescimento de 2019 é o mais fraco
desde 2001, quando a economia mundial cresceu 2,5%. O abrandamento da economia mundial acabou
por ser superior ao estimado por esta instituição que aquando da sua Assembleia Geral anual, em outubro
do ano passado, estimava um crescimento de 3,0% para a economia mundial em 2019. A revisão em
baixa do crescimento económico mundial reflete-se também neste e no próximo ano: 3,3% em 2020,
abaixo dos 3,4% anteriormente previstos e 3,4% para 2021, duas décimas abaixo da previsão de outubro.
O setor automóvel foi, porventura, o mais afetado pelo abrandamento devido a alterações regulatórias e
mudanças do comportamento do consumidor. A recessão no setor industrial, e em particular no setor
automóvel, condicionou a economia alemã que cresceu 0,5% em 2019, muito abaixo do crescimento dos
dois últimos anos (2,8% em 2017 e 1,5% em 2018). Os cálculos dos economistas alemães, segundo um
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estudo do Instituto de Pesquisas Económicas da Universidade de Munique (Ifo), apontam para 0,75
pontos percentuais a menos de crescimento económico por causa da fraqueza do setor automóvel no
ano passado. Ao todo, a indústria automóvel corresponde a 5% do PIB alemão e a 3% dos empregados
que fazem descontos na Alemanha, pelo que o seu enfraquecimento já está a refletir-se no mercado de
trabalho com o número de trabalhadores, ajustado de sazonalidade, do setor automóvel a reduzir 1,3%
no ano passado, o que compara com uma redução de apenas 0,2% nas restantes indústrias
transformadoras. Para 2020 o cenário pode agravar-se, especialmente depois dos cortes de postos de
trabalho anunciados por parte de grandes empresas industriais na Alemanha, o que terá, inevitavelmente,
consequências no consumo interno alemão. Não obstante não pretender abdicar do seu excedente
orçamental, a maioria dos analistas estima que, perante um cenário de redução da atividade na maior
economia da Zona Euro, um pacote de estímulos poderá ser implementado, provavelmente no final do
ano, quando for notável a desaceleração do país e um quadro político mais estável. Este poderá contar
com benefícios fiscais às empresas, ou mesmo, diminuição das contribuições sociais de empresas e
empregados. Em termos positivos, tanto o consumo privado como o público resistiram razoavelmente
bem e foram os principais estímulos do crescimento do PIB alemão em 2019.
A grande abertura ao comércio internacional, a maior exposição à procura chinesa e o peso elevado do
setor automóvel (sobretudo na Alemanha) explicam a maior vulnerabilidade da Zona Euro para 2020. De
tal forma que o FMI acaba de rever em baixa a previsão de crescimento para este ano em 0,1 p.p. e
manteve a previsão para 2021, sendo agora as previsões de 1,3% para 2020 e 1,4% para 2021. Da parte
do Banco Central Europeu (BCE), verificou-se uma política monetária acomodatícia com o anúncio de um
novo programa de Quantitative Easing (QE) e nova redução das taxas de depósitos para -0,50%, política
confirmada pela sua nova presidente Christine Lagarde. No topo das suas preocupações estão o
abrandamento do crescimento económico da Zona Euro, as incertezas da guerra comercial, a baixa
inflação e, mais recentemente, os efeitos do vírus Covid-19 na atividade económica e nas expectativas
dos investidores.
Já nos Estados Unidos o abrandamento do investimento e das exportações estiveram na base da
alteração (em certa medida inesperada) da política monetária por parte de Jerome Powell, com a FED a
cortar 75 pontos base ao longo deste período, com o objetivo de mitigar os riscos de um maior
abrandamento da atividade económica a curto prazo.
Numa fase mais avançada do ciclo económico, os custos de produção das empresas, tais como materiais
e mão-de-obra, tendem a aumentar e a deteriorar as margens de lucro das empresas, originando
potencialmente uma maior pressão sobre os resultados. A economia americana revela-se bastante
dependente da vertente doméstica, com o consumo interno a representar cerca de 70% de toda a
economia. Como tal, enquanto a vertente doméstica se mantiver resiliente, a economia dos EUA deverá
continuar o seu ciclo de expansão que se prolonga há mais de 10 anos. O crescimento tanto dos serviços
como da produção, está em linha com a média dos últimos anos e a confiança do consumidor contínua
extremamente positiva, devido a aumentos nos rendimentos das famílias. O mercado de trabalho nos
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EUA é o mais robusto das últimas décadas, com a taxa de desemprego a atingir os 3,5% no final de 2019,
atingindo o valor mais baixo dos últimos 50 anos. No entanto, o crescimento do emprego na indústria
manufatureira tem vindo a estagnar, como resultado das tensões comerciais entre os EUA e a China. Os
principais setores responsáveis por este abrandamento são os de transportes, metais e máquinas. Se a
tendência de diminuição de novos postos de trabalho continuar, pode originar um aumento do
desemprego e consequentemente afetar o consumo interno.
O ano ficará também marcado pelas eleições presidenciais nos EUA que se anteveem polarizadas, o que
poderá condicionar a atividade das empresas e o nível de confiança dos consumidores. No entanto, é
notório que tanto os Democratas como os Republicanos, defendem políticas de expansão fiscal que irão
sustentar a economia americana. Para os EUA, o FMI prevê um crescimento do PIB de 2,0% e 1,7% para
2020 e 2021, respetivamente (a previsão para 2020 foi revista em baixa em 0,1 p.p. face ao Outlook de
outubro).
Em 2019 a economia chinesa registou um crescimento de 6,1%. Embora em abrandamento face aos
6,6% de 2018 e representando um mínimo desde 1990, o crescimento anual da economia chinesa em
2019 enquadrou-se no intervalo objetivo de 6,0%-6,5% definido pelas autoridades, em linha com o
objetivo de moderação gradual da atividade produtiva, com vista à obtenção de um padrão de crescimento
mais sustentável (i.e. mais assente na procura interna e com menor recurso ao crédito). Deve sublinharse a robustez da produção industrial no mês de dezembro, ao acelerar de 6,2% para 6,9% numa base
anual, superando, deste modo, as expectativas e parecendo, assim, registar uma melhoria no final de
2019, o que, juntamente com a assinatura do acordo comercial com os EUA, estava a consolidar o
otimismo quanto à evolução da economia chinesa. No entanto, a emergência do vírus Covid-19 e a
aplicação das fortes medidas de contenção, a atividade económica foi significativamente condicionada
no período subsequente ao Ano Novo chinês, o que deverá, em parte, alterar a trajetória de moderação
gradual da atividade produtiva, estando em risco a previsão do FMI para um crescimento de 6,0% da
China em 2020.
O ano de 2019 ficou também marcado por múltiplos focos de instabilidade em diversas geografias
(eleições na Argentina, manifestações de independência na Catalunha, ataque de drones na Saudi
Aramco, entre outros) sendo de destacar a escalada de violência em Hong Kong, com largos dias de
violência entre a polícia e os manifestantes, o que teve um forte impacto no crescimento económico e nas
relações externas.
Os principais mercados acionistas fecharam o ano com um desempenho muito positivo, bastante superior
às quedas registadas no último trimestre de 2018, sendo de destacar o desempenho relativo dos EUA e
Europa face aos Emergentes devido ao impacto da guerra comercial nestes mercados. No conjunto do
ano, o índice de ações americanas Dow Jones Industrial Average valorizou 22%, o índice de ações
tecnológico Nasdaq ganhou 39% e ultrapassou pela primeira vez os 9.000 pontos, ao passo que o S&P
500 (que agrega a 500 maiores empresas dos EUA em termos de capitalização bolsista) subiu 32,4%, o
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que se traduziu no melhor desempenho destes índices desde 2013. Estes valores estiveram bem acima
da valorização média das bolsas mundiais, que foi de 28,5%, medida pelo índice MSCI World.
Na Europa, os ganhos dos mercados de ações também foram generalizados, com destaque para as
praças financeiras de Zurique (+31,7%) de Milão (+29,7%), mas também de Paris (+27,6%) e Frankfurt
(+26,3%). O índice generalista Stoxx600 ganhou 23,2%. As bolsas ibéricas foram as que tiveram um
menor desempenho. Ainda assim, Madrid e Lisboa ganharam 13,6% e 11,4%, respetivamente. Apesar
da indefinição relativa ao Brexit que marcou todo o ano, a bolsa de Londres também registou um bom
desempenho, com uma subida de 19,6%. Merecem, igualmente, destaque praças como a grega ou a
russa que escalaram mais de 40%.
Todos os setores fecharam o ano em alta, mesmo aqueles que vivem uma conjuntura mais desafiante,
como são exemplo a banca (+12,8% na Europa), fruto da conjuntura de taxas de juro mais baixas, ou os
construtores automóveis (+12,9%), que se deparam com mudanças estruturais devido à transição
energética e ao advento dos carros autónomos. Contudo, o grande destaque do ano foi, uma vez mais,
o setor tecnológico (+45,3%), merecendo especial relevância o segmento dos semicondutores (+59,1%);
Em Portugal, a estrela do índice PSI-20 foi a Jerónimo Martins. A retalhista nacional fechou 2019 com um
ganho de 41,83% e foi a principal responsável pela subida do índice de referência do mercado de ações
português.
No mercado de dívida, os Treasuries a 10 anos desceram 76 pontos base para 1,92% na sequência da
descida preventiva de juros por parte da Reserva Federal norte-americana (FED). Também a divida
pública alemã continuou a tendência de descida, com a yield a 10 anos a recuar cerca de 43 pontos base
para -0,19%. As rendibilidades negativas dos ativos de refúgio alastraram-se a diversos emitentes
governamentais e empresas. No final do ano o valor da dívida global com taxas de juro negativas situavase, segundo a Bloomberg, nos 11 biliões de dólares, depois de atingir os 17 biliões de dólares em agosto.
Já a divida de empresas (Investment Grade e High Yield) beneficiaram do ambiente de taxas a níveis
muito baixos, registando um estreitamento de spreads durante o ano de 2019.
A dívida pública grega registou o melhor desempenho do ano, com as yields dos títulos a 10 anos a
recuarem quase 300 pontos base. Portugal foi também um dos países em destaque com os juros a
descerem abaixo dos valores praticados para a dívida pública espanhola (para a mesma maturidade),
além de que viu estreitar o diferencial face à divida pública da Alemanha e as yields recuarem para níveis
nunca antes vistos. No espaço de 12 meses, a taxa implícita na dívida a 10 anos de Portugal recuou 128
pontos base, uma descida acentuada que colocou os juros do país nos 0,434% no final de 2019. Em
agosto de 2019, a taxa de juro portuguesa chegou atingir 0,065%, o que corresponde ao seu valor mais
baixo de sempre.
A visão prudente sobre o outlook de 2020, justifica um maior equilíbrio nas carteiras e uma diversificação
mais ampla. Uma exposição conjunta a ações e obrigações de forma equilibrada por várias regiões a
nível global continuará a ser, nesta fase, muito importante. Cada vez mais o crescimento global é
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suportado pelas economias emergentes e o ambiente continua favorável ao desempenho destas classes
de ativos, mais sensíveis a sinais de aceleração da economia e com níveis de valorização favoráveis.
No acumulado de 2019 foi visível o encarecimento do petróleo nos mercados internacionais: o crude de
referência dos Estados Unidos (WTI - West Texas Intermediate) ganhou 34,46% em 2019 (terminou o
ano nos 61,06 dólares), ao passo que o benchmark da Europa (Brent do Mar do Norte) somou 22,68%
(fechou 2019 nos 66,00 dólares). Além da natural variável da oferta e da procura (com o volume das
reservas norte-americanas de crude, por exemplo, a ser sempre acompanhado com muita atenção),
vários outros aspetos dominaram o mercado petrolífero no ano passado e a consequente evolução das
cotações, com destaque para a guerra comercial EUA/China, as decisões da OPEP+ e os ataques a
importantes instalações petrolíferas sauditas, a dimensão dos stocks norte-americanos de crude e a
produção de shale oil.
Mas muitas outras commodities brilharam em 2019, com ganhos de dois dígitos, como o paládio, níquel,
café, minério de ferro, ouro, prata e trigo:


O níquel destacou-se com uma subida próxima dos 35%, a capitalizar o crescimento dos veículos
elétricos – uma tendência que deverá manter-se –, dado ser um metal crucial nas baterias
recarregáveis e no aço inoxidável;



Ainda na mesma categoria, o cobre registou um ganho mais modesto, na ordem dos 4% – mas
53% dos operadores e analistas inquiridos pela Bloomberg antecipam melhorias neste metal,
dados os progressos nas conversações EUA/China (que já planeiam negociar a "fase 2" do acordo
comercial) e a perspetiva de uma economia mundial mais saudável;



Nos metais preciosos, o paládio ultrapassou os 2.000 dólares por onça, patamar nunca antes
alcançado, e ganhou mais de 50% no acumulado do ano. É cada vez maior a procura de paládio
para controlar as emissões nocivas em carros movidos a gasolina (80% do paládio acaba nos
exaustores dos carros), numa altura em que a regulação neste campo é cada vez mais rígida.
Este foi, aliás, o ano em que o paládio – que é também utilizado na eletrónica, joalharia e
odontologia – superou o valor do ouro.



Por seu lado, o ouro ganhou 19% no ano, naquela que foi a sua maior valorização desde 2010. O
metal amarelo foi impulsionado pelo seu estatuto de valor refúgio, o que leva a que seja mais
procurado em épocas de incerteza, de tensões comerciais e geopolíticas e de contração
económica.

No inicio do presente ano, o FMI estimava um crescimento de 3,3% do PIB mundial em 2020, sendo de
assinalar uma melhoria face aos valores observados em 2019. No entanto, as condicionantes à atividade
económica na China pelas medidas de contenção do Covid-19 e os potenciais efeitos noutras regiões do
globo poderão afetar as taxas de crescimento no 1º trimestre de 2020, sendo ainda prematuro antever
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cenários para os trimestres seguintes, atendendo às incertezas sobre a dimensão da propagação a nível
mundial e da extensão das medidas a aplicar.

IV – Atividade desenvolvida em 2019
Ao longo de 2019 a atividade do Banco Best esteve centrada na execução das linhas estratégicas do
Business Plan aprovado em fevereiro de 2019 (enquadrado no eixo de diferenciação do Grupo Novo
Banco), tendo sido executadas as principais medidas referentes ao eixo da “Melhoria da Eficiência” e
“Upgrade da proposta de valor para os clientes de elevados patrimónios financeiros”.
No âmbito da “Melhoria da Eficiência”, procedeu-se a uma reorganização profunda da estrutura comercial,
a vigorar a partir de janeiro de 2020, conduzindo a um reforço significativo do numero de gestores digitais
(em sintonia com a grande autonomia que caracteriza a base de clientes do Best) e à redução do numero
total de gestores, cobrindo desta forma um maior leque de clientes. Em paralelo, introduziram-se novas
ferramentas ou melhorias no suporte digital dos produtos e serviços (de que são exemplo o lançamento
de uma nova App, o “"Client on the Go - 100% mobilidade", o trading on line de obrigações, a constituição
de depósitos a prazo promocionais na web, melhorias no processo de abertura de conta com a introdução
da chave move digital) para além da dinâmica de inovação e de reforço de parcerias na área do Asset
Management e Trading; estas iniciativas serão objeto de uma maior especificação ao longo do presente
capítulo.
No quadro do “Desenvolvimento de uma proposta de valor para os clientes de elevados patrimónios” o
Best lançou no final de 2019 o Segmento Exclusive, dotado de Gestores Especializados (Gestores
Exclusive) e espaços de atendimento exclusivos em Lisboa e Porto. Enquadrado por um programa de
identidade especifico, a proposta de valor do Best Exclusive está centrada na Independência, na
transparência e numa oferta global (worldwide) e completa, que garante total liberdade de escolha e o
acesso às melhores soluções disponíveis no mercado.
Em 2019 o Banco Best manteve o seu enfoque na liderança no digital banking e na inovação da oferta
de produtos e serviços financeiros, tendo sido realizados um conjunto de projetos que reiteram a forte
aposta na inovação.
O Banco Best lançou uma nova nova APP, sob a égide da simplificação da experiência do cliente, com
um primeiro foco na área de banking, com elevado nível de personalização (as funcionalidades são
apresentadas como fossem Apps) e uma navegação idêntica à das redes sociais (contas, movimentos e
património são elementos de um feed).
Iniciou a venda de seguros para equipamentos eletrónicos, através de uma parceria com a Simplesurance
(broker alemão), a clientes e não clientes, através da BEA, tornando-se, o primeiro Chatbot do mercado
a vender seguros.
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Relativamente às atividades nas áreas de Asset Management e Trading, ao longo de 2019 foram
desenvolvidas uma multiplicidade de iniciativas tendo em vista a atualização permanente da oferta e o
reforço do posicionamento do Banco Best com plataforma aberta de investimentos, com uma abordagem
independente, que coloca à disposição dos Clientes a oferta das mais reputadas sociedades gestoras
nacionais e internacionais com total transparência nas condições,
A plataforma de serviços financeiros ganhou uma nova dimensão com a introdução do Robot Advisor da
DWS. Pela primeira vez em Portugal foi lançado, através do Banco Best o primeiro serviço de gestão
de carteiras com funcionamento por via digital e mínimos de investimento muito acessíveis, a partir de
50 € por mês, gerido por uma entidade alemã de reconhecida reputação, a DWS. Com o lançamento do
Robot Advisor da DWS, o Banco Best deu mais um passo para a democratização no acesso a serviços
financeiros. A conveniência do acesso à informação online, a facilidade de interação e de simulação dos
planos de investimento, bem como o acompanhamento e a monitorização das decisões de investimento,
são fatores distintivos deste novo serviço. No final do ano de 2019, cerca de 60% dos Clientes que
aderiram ao Serviço Robot Advisor Gestão de Carteiras DWS, tinham planos de entrega programadas
ativos, permitindo um crescimento regular nas subscrições deste serviço diferenciador.
Na área de fundos de investimento, a estratégia de alargamento e diversificação da oferta de
sociedades gestoras e fundos de investimento passa por continuar a procurar no mercado alternativas de
investimento que adicionem valor à atual oferta ou permitam a cobertura de nichos de mercado
específicos. Neste sentido, o Banco Best assegura atualmente a distribuição de mais de 3.200 fundos de
investimento de 70 sociedades gestoras para o público em geral, a que acresce a disponibilização de
cerca de 2.000 fundos de investimento exclusivamente para o mercado institucional de B2B.
Neste enquadramento é de realçar o lançamento de novas parcerias com gestoras internacionais: a
francesa OFI AM e as espanholas Fidentiis Gestión e March, cada uma com as suas especificidades. A
gestora de ativos francesa OFI Asset Management entrou em Portugal através da parceria com o Banco
Best, tendo permitido o reforço da oferta de fundos de investimento socialmente responsáveis, onde se
destaca o fundo de investimento associado à ‘Economia Positiva’. A OFI Asset Management tem mais de
20 anos de experiência na área da economia social.
Relativamente às duas gestoras espanholas, a Fidentiis Gestión e a March, vieram aumentar as soluções
de estratégias de investimento Long/Short de ações ibéricas, assim como o investimento no setor dos
vinhos e em empresas familiares. Ao mesmo tempo, foi estabelecida uma parceria para a distribuição de
fundos de investimento da sociedade gestora nacional Optimize, o que permitiu adicionar à oferta do Best
algumas soluções em Fundos Poupança Reforma para poupanças a partir dos 10€ e um conjunto de
fundos multi-ativos. É o caso da gama Optimize Seleção que integra 3 fundos com um conceito
diferenciador na gestão com base nas seleções da equipa da revista Proteste Investe (DECO).
Na edição anual da MorningStar (MorningStar Awards 2019), que premeia as melhores Sociedades
Gestoras e melhores fundos de investimento disponíveis em Portugal, reiterou-se o posicionamento
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diferenciador da nossa plataforma aberta de investimentos, uma vez que os 4 fundos estrangeiros
galardoados estão disponíveis no Banco Best. As categorias dos 4 fundos premiados foram: ‘Melhor
Fundo Estrangeiro de Obrigações Euro’, ‘Melhor Fundo Estrangeiros Misto Euro’, ‘Melhor Fundo
Estrangeiros de Ações Europa’ e ‘Melhor Fundo Estrangeiros Ações Globais’. Adicionalmente, a T. Rowe
Price, entidade parceira do Banco Best há mais de 5 anos, foi duplamente reconhecida, ao receber os
prémios de ‘Melhor Gestora Estrangeira de Obrigações’ e ‘Melhor Gestora Estrangeira Global’.
No âmbito da política de investimento sustentável desenvolveu-se, a partir de maio de 2019, uma
campanha sob o lema ‘Invista num futuro responsável – o futuro não pode esperar mais’ - a partir de uma
gama de 19 fundos. Os 19 fundos de investimento selecionados consideravam uma multiplicidade de
gestoras de ativos, sendo de destacar, a JP Morgan AM, Pictet AM, Nordea, OFI AM, Allianz e BMO
Global Asset Management.
Os temas de investimento iniciados em 2018, tiveram continuidade ao longo de 2019, tendo sido criados
dois novos conceitos: ‘Megacidades – Como as megacidades vão moldar o futuro’ e ‘Moderados e
Flexíveis – uma opção de investimento para investidores moderados’. Através do desenvolvimento destes
temas de investimento, procurámos evidenciar a importância das cidades para a economia global, onde
as dez maiores áreas metropolitanas do planeta produzem cerca de 25% da riqueza mundial, assim como
salientar as vantagens das estratégias moderadas e flexíveis num contexto de maior incerteza atendendo
à diversificação de ativos que proporcionam.
Dando sequência às iniciativas de promoção da literacia financeira e tendo em vista o reforço de
posicionamento da plataforma, o Banco Best criou um novo conceito de divulgação de informação
financeira no site: o Best Zoom. Trata-se de um novo espaço de informação e formação que procura dar
destaque aos temas que estarão na vanguarda do processo de mudanças sociais, económicas e
tecnológicas, através de uma abordagem editorial diferente e inovadora com alguns conteúdos exclusivos
disponibilizados pelos nossos parceiros internacionais.
Ainda no âmbito da promoção da literacia financeira foram realizadas, ao longo de 2019, três conferências
em Lisboa, tendo sido transmitidas em direto via streaming de modo a proporcionar um maior número de
participantes. A 1ª conferência realizou-se em janeiro sob o tema “Desafios e Oportunidade 2019”, tendo
contado com a presença da Nordea Asset Management, GNB Gestão de Ativos e da BlackRock. Em abril
decorreu a conferência ‘Bonds for All – Diversificar o investimento’ e em outubro realizámos a conferência
como ‘Investir em ações europeias’, com a participação da Man GLC e da Fidentiis Gestión.
Na perspetiva de melhorar a experiência dos nossos Clientes, foram introduzidas alterações na
usabilidade do preenchimento do Questionário de Perfil do Investidor, através da criação de um novo
modo de interação, simplificação das questões formuladas e recurso a iconografias. O resultado
pretendido incide numa maior taxa de sucesso de respostas dos Clientes e consequente atribuição do
Perfil de Investidor.

Relatório e Contas 2019

13

No capítulo dos Seguros, foram comercializadas duas séries do Seguro de Capitalização Una Aforro XXI.
Uma solução de investimento da UNA SEGUROS DE VIDA, S.A. para Clientes que procuravam uma
poupança a longo prazo com garantia de capital e uma rentabilidade mínima previamente definida. Esta
solução de investimento, permitiu disponibilizarmos uma alternativa na vertente de produtos com capital
garantido.
Teve ainda lugar a assinatura de um protocolo com o Grupo MDS, multinacional especialista em
consultoria e corretagem de seguros e gestão de risco, que permitirá disponibilizar um conjunto alargado
e sofisticado de seguros de risco, não vida.
Em 2019, o Banco Best participou no Sindicato Bancário de 4 Ofertas Públicas realizadas em Portugal.
A saber:
• Oferta Pública de Subscrição e de troca de Obrigações Benfica SAD 2019-2022
• Oferta Pública de Subscrição de Obrigações TAP 2019-2022
• Oferta Pública de Subscrição de Obrigações SIC 2019-2022
• Oferta Pública de Subscrição e de troca Mota-Engil 2019-2024
No âmbito destas operações de mercado primário, com duas novas empresas a emitirem pela primeira
vez dívida para o mercado de retalho, o volume colocado superou os 64 milhões de euros.
Na componente de Trading, foram introduzidas melhorias na plataforma de negociação associada ao
Serviço Best Trading Pro, sendo de salientar as novas ferramentas de controlo de risco e de análise de
desempenhos por tipologia de produtos. Adicionalmente foi disponibilizado, desde maio de 2019, o
acesso à Toronto Stock Exchange, permitindo o acesso a mais 600 ações de empresas admitidas à
negociação no Canadá.
De acordo com as estatísticas de receção de ordens publicadas pela CMVM, o Banco Best, registou uma
quota de mercado de 9.7% nas ordens recebidas online em derivados no mercado a prazo, tendo o
volume de negociação superado os 9,8 mil milhões de euros.
Em 2019 verificou-se um crescimento de 7% na captação de novos Clientes, tendo-se registado uma
variação positiva de 2,4% na base total de Clientes. Para esta evolução positiva contribuíram diversas
iniciativas de diversificação dos canais de angariação, destacando-se a aposta em ações dirigidas de
marketing digital e a dinamização de parcerias com diversas entidades visando a captação de Clientes
junto dos seus Colaboradores.
No final de 2019 os depósitos de clientes ascendiam a 547,6 milhões de euros, correspondendo a um
aumento de 1,8 milhões de euros face ao fecho de 2018. No âmbito da dinamização da oferta de
depósitos, destacam-se os ciclos temáticos de Leilões de Depósito a Prazo, bem como o Depósito a
Prazo 18.º Aniversário com taxa especial alusiva a esta data.
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Em paralelo, manteve-se o Depósito a Prazo Novos Clientes, com pagamento de juros à cabeça, que se
mantém no topo das preferências dos Clientes, bem como as campanhas Member Get Member,
destinadas a promover a captação de Clientes junto do círculo familiar e social dos Clientes atuais,
capitalizando na satisfação destes com o Best. Foi ainda realizada uma campanha de reativação de
Clientes, destinada a promover a retoma e incremento da relação com o Banco, através da dinamização
da oferta de Cartões e Depósitos.
A carteira de crédito a clientes, constituída essencialmente por crédito colateralizado por ativos
financeiros e contas margem, registou no período em análise uma variação positiva de 7,9 milhões de
euros, impulsionada pela boa performance dos mercados financeiros e pelo acompanhamento pela rede
comercial. Manteve-se um nível de sinistralidade em patamares de referência no mercado, com o credito
vencido a manter-se estabilizado nos 0.13% do total da carteira de crédito, fruto da política conservadora
de concessão de crédito e da tipologia de produtos oferecidos.
Ainda na vertente do crédito, teve lugar o relançamento do Crédito Habitação do NOVO BANCO, atuando
o Best como intermediário de crédito vinculado e que incluiu também a disponibilização de um simulador
totalmente renovado no website do Best.
Na última semana do ano o Banco Best inaugurou as novas instalações no Porto, que apresentam uma
forte melhoria na qualidade e funcionalidade face ao espaço físico anteriormente utilizado nessa cidade.
A nível tecnológico é importante destacar que o Best procedeu à migração e upgrade dos sistemas e
aplicações informáticas core do Banco que suportam todo o front-end, para os sistemas de Hardware e
versões de Software mais avançados do mercado, preparando desta forma a infraestrutura de base para
o futuro.
Realizou ainda o rol-out para toda a rede comercial de uma nova plataforma comercial de gestão de
Clientes, inserida no projeto "Client on the Go - 100% mobilidade", que permite interagir e gerir os Clientes
em qualquer local, indo assim ao encontro da evolução nas formas de interação dos consumidores com
o seu Banco.
O Best assegurou ainda o desenvolvimento interno de uma plataforma própria de Open Banking, dando
cumprimento aos requisitos da entrada em vigor da PSD2. Neste âmbito foram também introduzidas um
conjunto alargado de novas funcionalidades, tais como a revisão global do modelo de segurança do
Banco, abrangendo a totalidade dos canais e operações.
Em 2019, o Banco Best manteve um grande enfoque na formação dos seus colaboradores, quer das
redes internas, quer das redes externas, de forma a cumprir o objetivo de todos os colaboradores das
redes comerciais internas e externas do Best serem e manterem a certificação em Consultoria para
Investimento nos termos da DMIF II. Só por si, a certificação de todos os novos colaboradores das áreas
comerciais do banco como Consultores de Investimentos, através de formação em regime de e-learning
com exame final presencial, traduziu-se num total de 3770 horas de formação, tendo as formações de
continuidade sobre temas relacionados com a DMIF II, destinadas a todos os colaboradores que
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obtiveram a sua certificação antes de 2019 atingido um total de 4470 horas. Foi também realizada uma
ação de formação sobre Comercialização de Crédito Hipotecário, em regime de e-learning, com exame
presencial num total de 275 horas. Existiram também várias sessões desenvolvidas em conjunto com
parceiros do Banco no sentido de se debaterem e analisarem as tendências dos mercados financeiros ao
longo do ano de 2019. Foram ainda realizadas 2085 horas de formação em língua inglesa.
Destacamos ainda, as Formações de Acolhimento (Best Welcome Training), com uma carga de 35 horas,
direcionadas para todos os novos colaboradores do banco, independentemente da rede (interna ou
externa) e da área (central ou comercial), que se consubstanciou na realização de quatro sessões (uma
por trimestre), num total de 1400 horas e que visam a integração dos novos colaboradores do Best no
Best transmitindo-lhes a nossa cultura e as melhores práticas do mercado.
No âmbito das iniciativas de motivação dos colaboradores do BEST e de alinhamento das equipas
centrais e comerciais com a estratégia e os objetivos do Banco, em 2019 realizou-se, um encontro de
todos os colaboradores internos do Best com os Administradores Executivos, onde as Direções de Mkt,
Investimentos, IT e Comercial tiveram um papel de relevo na divulgação da estratégia do banco para
2020. O aniversário do Banco foi também assinalado com um encontro que reuniu os diversos
colaboradores.
Em 2019, o Best admitiu 20 novos colaboradores e registou a saída de 16 colaboradores, tendo desta
forma fechado dezembro de 2019 com 133 empregados face aos 129 do ano anterior. É de salientar que
o quadro de pessoal é relativamente jovem, com uma idade média de 41,7 anos, com apenas 39,8% dos
empregados com idade igual ou superior a 45 anos. É ainda equilibrado a nível de género com 56% de
homens e 44% de mulheres e com elevado nível de preparação académica, tendo 80% dos colaboradores
formação superior e não havendo no BEST colaboradores com formação de nível inferior ao Ensino
Secundário.
O Banco Best segue as medidas de política ambiental mais avançadas aplicáveis ao setor financeiro:
 logo na escolha de fornecedores, sendo os fatores ambientais considerados no processo de
seleção e adjudicação;
 pelo consumo racional e restringido ao mínimo necessário dos fornecimentos e serviços de
terceiros, com nomeadamente a máxima eficiência energética e a redução de consumos de papel
e de plástico;
 em 2019 houve a distribuição de copos de café em cerâmica a todos os colaboradores que
complementou a iniciativa de distribuição de uma garrafa de água em vidro a cada colaborador
com o seu nome gravado. Neste exercício os copos de plástico foram substituídos por copos de
papel e as palhetas de plástico por palhetas de madeira recicláveis;
 com a opção por produtos amigos do ambiente, nomeadamente com o consumo de água potável
tratada nos locais de consumo, sem o desperdício associado às embalagens de água
engarrafada;
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 pela eficiente gestão de resíduos incluindo a reciclagem do papel e dos toners das impressoras;
 pela substituição das deslocações profissionais por contactos telemáticos, ou no caso desta ser
feita utilizando os meios de transporte mais amigos do ambiente;
 com a comercialização de produtos e serviços financeiros amigos do ambiente, via fundos que
investem de acordo com princípios de sustentabilidade nas diversas vertentes, ambiental, social
e governance.
As políticas de gestão dos riscos de atividade no Banco BEST regem-se por um conjunto de princípios
e atividades completamente alinhados com o Novo Banco conforme detalhado de seguida.
Relativamente ao risco de crédito, é efetuada uma gestão permanente das carteiras de crédito que
privilegia a interação entre as várias equipas envolvidas na gestão de risco ao longo das sucessivas fases
da vida do processo de crédito. Esta abordagem é complementada pela introdução de melhorias
contínuas tanto no plano das metodologias e ferramentas de avaliação e controlo dos riscos, como ao
nível dos procedimentos e circuitos de decisão. A este respeito, o acompanhamento do perfil de risco de
crédito do Banco, nomeadamente no que se refere à evolução das exposições de crédito e monitorização
das perdas creditícias, é efetuado regularmente pelo Comité de Risco. São igualmente objeto de análise
regular o cumprimento dos limites de crédito aprovados e o correto funcionamento dos mecanismos
associados às aprovações de linhas de crédito no âmbito da atividade corrente das áreas comerciais. No
final de 2019 o valor da exposição bruta de crédito e imparidade constituída era de 202,1 milhões de
euros e 0,8 milhões de euros, respetivamente.
A gestão de risco de mercado, que representa genericamente a eventual perda resultante de uma
alteração adversa do valor de um instrumento financeiro como consequência da variação de taxas de
juro, taxas de câmbio e preços de ações e de mercadorias, é integrada com a gestão do balanço através
da estrutura Capital, Assets and Liabilities Committee (CALCO) constituída ao nível do Grupo NOVO
BANCO.
Este órgão analisa a posição de liquidez do banco, nomeadamente, a evolução do balanço, uma ampla
análise dos gaps e indicadores chave da atividade (rácio de liquidez LCR - Liquidity Coverage Ratio, gaps
de liquidez e comercial, evolução das taxas de depósito e crédito). Em síntese, é efetuada uma avaliação
abrangente do risco de liquidez e a sua evolução, com especial enfoque nos buffers de liquidez atuais e
geração/manutenção dos ativos elegíveis e respetivos impactos no rácio de liquidez LCR. No final de
2019, o rácio regulamentar de liquidez Liquidity Coverage Ratio (LCR), valor mínimo obrigatório de 100%,
era no caso do BEST de 157%, mostrando um aumento de 5 p.p. face a 2018.
Ao nível do risco de mercado o principal elemento de mensuração de riscos consiste na estimação das
perdas potenciais sob condições adversas de mercado, para o qual a metodologia Value at Risk (VaR) é
utilizada. O Banco utiliza um VaR com recurso à simulação de Monte Carlo, com um intervalo de confiança
de 99% e um período de investimento de 10 dias. As volatilidades e correlações são históricas com base
num período de observação de um ano. Como complemento ao VaR têm sido desenvolvidos cenários
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extremos (stress-testing) que permitem avaliar os impactos de perdas potenciais superiores às
consideradas na medida do VaR. No final de 2019, o BEST apresentava um VaR de 32 mil euros para as
suas posições de negociação.
Para gestão do risco operacional, que inclui os riscos de operativa, de sistemas de informação, de
compliance e de reputação, foi desenvolvido e implementado um sistema que visa assegurar a
uniformização, sistematização e recorrência das atividades de identificação, monitorização, controlo e
mitigação deste risco. Este sistema é suportado por uma estrutura organizacional, integrada no
Departamento de Risco Global do NOVO BANCO exclusivamente dedicada a esta tarefa bem como
Representantes da Gestão de Risco Operacional designados por cada um dos departamentos e
subsidiárias considerados relevantes, aos quais compete o cumprimento dos procedimentos instituídos e
a gestão quotidiana deste Risco nas suas áreas de competência.
Por último, relativamente à Gestão de Capital e Rácios de Solvabilidade e de Alavancagem, refira-se que,
em termos prudenciais, o Banco está sujeito à supervisão do Banco de Portugal que, tendo por base a
Diretiva Comunitária sobre adequação de capitais, estabelece as regras que a este nível deverão ser
observadas pelas diversas instituições sob a sua supervisão. Estas regras determinam um rácio mínimo
de fundos próprios totais em relação aos requisitos exigidos pelos riscos assumidos, que as instituições
deverão cumprir.
Atualmente, no novo ordenamento jurídico de Basileia III, os elementos de capital do BEST para efeitos
da determinação do rácio de solvabilidade, dividem-se em Fundos Próprios Principais de nível 1 (ou
Common Equity Tier), Fundos Próprios de nível 1 (ou Tier I), Fundos Próprios de nível 2 (ou Tier II) e
Fundos Próprios Totais, com a seguinte composição:


Common Equity Tier I: Esta categoria inclui essencialmente o capital estatutário realizado, os
prémios de emissão, as reservas elegíveis e os resultados positivos retidos do exercício quando
certificados. Também é dedutível ao Common Equity Tier I o valor elegível dos ativos intangíveis,
desvios atuariais negativos decorrentes de responsabilidades com benefícios pós emprego a
empregados, valor excedente dos ativos por impostos diferidos e de participações em sociedades
financeiras e, quando aplicável, os resultados negativos do exercício;



Tier I: Para além dos valores considerados como Common Equity Tier I, esta categoria inclui,
quando aplicável, as ações preferenciais e instrumentos de capital híbridos;



Tier II: Incorpora essencialmente, quando aplicável, dívida subordinada emitida elegível.

O capital do BEST é exclusivamente constituído por elementos de Common Equity Tier I, tendo o rácio
de solvabilidade atingido o valor de 44,75% no final de 2019, cumprindo assim com o rácio de capital
imposto pelo Banco de Portugal.
A função de gestão de risco, sendo vital para o desenvolvimento da atividade do Banco BEST, visa
identificar, avaliar, acompanhar e reportar todos os riscos materialmente relevantes a que o Banco se
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encontra sujeito, tanto interna como externamente, e desempenha as suas competências de forma
independente face às áreas funcionais, prestando o aconselhamento relativo à gestão de riscos ao órgão
de administração.
A função de Gestão de Risco, está centralizada no Gabinete de Risco Global (GRG) e é independente
das áreas de negócio, funcionando com o apoio funcional do Departamento de Risco Global do NOVO
BANCO.
Relativamente às Demonstrações Financeiras de 2019, destaca-se a nível do Balanço do Banco Best,
um crescimento de 2% no total do Ativo Líquido face ao ano anterior, tendo fechado o exercício com um
valor total de 666 milhões de euros. O favorável crescimento do Crédito a Clientes (+ 6%) e a estabilidade
dos depósitos de clientes refletiram-se diretamente num aumento do rácio de transformação dos depostos
em crédito que aumentou 1,4 p.p. face ao ano anterior para 27,2%, ainda assim um nível muito prudente
que reflete o facto da principal atividade do Best acontecer em produtos fora de balanço.
O aumento da situação liquida face ao ano anterior em 6%, resultou do resultado líquido positivo de 2019
de + 2,7 milhões de euros, da incorporação da totalidade do resultado gerado no ano anterior + 3,6
milhões de euros e do aumento das reservas de reavaliação pela valorização da carteira própria +2,0
milhões de euros. Este aumento da situação liquida conjugada com a redução das aplicações em Títulos
-18 milhões de euros, traduziu-se num aumento das aplicações de tesouraria do Best junto do NB em Eur
19 milhões de euros.
Relativamente à Demonstração de Resultados, verificou-se um valor do Produto Bancário de 18,7 milhões
de euros, 1% acima do ano anterior como resultado da redução da Margem Financeira em Eur -0,9
milhões mais do que compensada com o aumento das Comissões Líquidas recebidas + 0,3 milhões de
euros e das Mais-valias com a venda de ativos de + 0.8 milhões de euros. A redução da Margem
Financeira em 14% face ao ano anterior, derivou da redução juros recebidos -1,3 milhões de euros devido
à redução das taxas de juro, não compensado pela redução dos juros pagos que foi de - 0.4 milhões de
euros.
Os custos operacionais registaram um aumento de 6% face ao ano anterior como resultado,
principalmente, do aumento dos custos com pessoal e a estabilização dos FSTs e Amortizações.
Manteve-se no entanto a tendência de anos anteriores de contenção dos custos via otimização de
processos como foi o caso nos:


Correios e transporte de documentos com uma poupança de 36% no ano de 2019 em função
direta da implementação do projeto de otimização do envio de comunicações em papel a clientes;



Avenças e honorários e judiciais com uma redução de 34% face ao ano anterior em função da
redução dos processos e encargos com os mesmos.

O crescimento dos custos superior ao do produto bancário, conduziu a uma evolução desfavorável no
rácio do cost to income para os 73,3%, face aos 69,4% verificado no ano anterior. No entanto se ao valor
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dos proveitos do ano anterior expurgarmos o valor dos Resultados de Alienação dos Outros Ativos
inexistentes em 2019, o rácio do cost to income corrigido passa a ser semelhante em ambos os anos com
73%.
Ainda a nível de P&L o Banco Best registou um valor das imparidades e das provisões de 931 mil euros
o que representa face ao ano anterior um aumento de 65,8 mil euros.
O reforço dos capitais próprios do Best em 2019 por autofinanciamento e a estabilidade do Balanço,
permitiu que o rácio Core Tier 1 tenha subiu para 44,75% em 2019, estando também este indicador num
nível muito elevado quando comparado com os restantes Bancos, quer a nível nacional, quer em termos
internacionais. O retorno dos capitais próprios (ROE) de 3,4% inferior aos 5% registados em 2018 resulta
assim do aumento do nível dos capitais próprios, conjugado com a redução do resultado líquido positivo
do exercício.

V – Composição Acionista e Órgãos Sociais
No exercício de 2019 a composição acionista do Banco Best não sofreu alterações, mantendo-se a 100%
dentro do Grupo NOVO BANCO, com a seguinte distribuição:
BEST - lista de accionistas:
NIF

Denominação Social

Nº de ações

%

62 999 700

99,9995%

513 204 016

NOVO BANCO, SA

B-81525776

Novo Banco Servicios Corporativos, S.L.

100

0,0002%

512 061 840

Novo Banco dos Açores, SA

100

0,0002%

502 933 380

GNB Gestão de Ativos SGPS, SA

100

0,0002%

63 000 000

100,0000%

Total

Com a exceção do Revisor Oficial de Contas que foi eleito na Assembleia Geral do Best de 28 de maio
de 2018 por um período trienal (2018-2020), coincidindo com o prazo de nomeação para as restantes
entidades do Grupo Novo Banco, os restantes Órgãos Sociais foram eleitos na Assembleia Geral do Best
realizada a 8 de outubro de 2019 para um novo mandato trienal (2019-2021), tendo o Secretário da
Sociedade sido eleito na reunião do CA de 23 de outubro de 2019.
A composição dos Órgãos Sociais do BEST em 31 de dezembro de 2019 era a seguinte:
Mesa da Assembleia Geral
Patrícia Afonso Fonseca Moraes Bastos (Presidente)
Mário Nuno de Almeida Martins Adegas (Secretário)
Conselho de Administração
Albert Sylvain May (Presidente)
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Maria Madalena Monteiro da Mata Torres Pitta e Cunha (Vice-Presidente)
Pedro Alexandre Lemos Cabral das Neves (Vogal)
Nuno Miguel Gomes Moutinho Rocha (Vogal)
Jorge Daniel Lopes da Silva (Vogal)
Isabel Maria Costa Pereira Ramos de Almeida (Vogal)
João Carlos Brito da Silva Dias (Vogal)
Conselho Fiscal
António Joaquim Andrade Gonçalves (Presidente)
Fernando Jorge Henriques Bernardo (Vogal)
Isabel Maria Beja Gonçalves Novo (Vogal)
João José Barragàn Pires (Vogal Suplente)
Revisor Oficial de Contas
Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. - R.O.C. n.º 178
Representada por António Filipe Dias da Fonseca Brás - R.O.C. n.º: 1661
Suplente: João Miguel Alves R.O.C. n.º 896
Secretário da Sociedade
José Alexandre Pereira Soares de Santo António
Suplente: Mário Nuno de Almeida Martins Adegas

VI - Factos relevantes ocorridos após o encerramento do exercício
A nível corporativo nada a assinalar, a instabilidade provocada pela Pandemia COVID-19 é abordada no
ponto VII do relatório de gestão e na nota às contas nº 34.

VII – Perspetivas de atividade futura
A partir de janeiro de 2020, o surto do COVID-19 tem vindo a espalhar-se para além das fronteiras da
China, causando fortes impactos nos mercados financeiros e na atividade económica. Neste momento
há uma constante mudança com grande indefinição e incerteza, exemplo disto é o estado de emergência
nacional em vigor desde 19 de março e o anuncio pelos vários Governos e Instituições Multilaterais
Internacionais de medidas e pacotes de ajuda à economia, que nomeadamente no caso do Governo
Português contempla várias linhas de financiamento num total de 3 mil milhões de euros, no caso do BCE
a implementação do Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), um programa de aquisição de
ativos dos setores público e privado, que ascende a 750 mil milhões de euros. Destacam-se ainda as
ações de política monetária que foram já adotadas pelo Banco Central da China com a descida das taxas
de juro de cedência de liquidez e o enorme programa de estímulo aprovado para a economia Americana
num valor de 2 biliões de USD.
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A juntar ao tema do COVID-19, a instabilidade política e macroeconómica internacional no ano de 2020
poderá ainda agravar-se, com nomeadamente a incerteza relativa ao resultado das eleições nos EUA, à
forma como se vai efetivamente processar o Brexit, ao impacto das abruptas variações do preço do
petróleo, à indefinição relativa às políticas macroeconómicas com um ambiente ainda indefinido
relativamente ao nível das taxas de juro pós COVID-19, poderão manter uma elevada volatilidade nos
mercados financeiros, com impacto direto na valorização dos produtos financeiros comercializados pelo
Banco Best.
Em todo o caso, os impactos ao nível da atividade do próprio Banco Best são mitigados:


pelo baixo nível de risco em Balanço aliado a uma sólida capitalização, traduzindo-se em
prudentes rácios de transformação, de liquidez e de alavancagem;



pela leve estrutura de custos operacionais e de distribuição, plenamente adaptada a uma oferta à
distancia pelos canais digitais;



por a geração de receitas, beneficiar da diversificação que resulta de uma extensa oferta de
produtos financeiros, quer a nível de produtos bancários de Balanço, como depósitos, cartões e
crédito bancário, quer a nível de produtos financeiros registados fora de balanço como os Fundos
de Investimento, Ações, Obrigações, seguros, crédito hipotecário, renting e de plataformas de
serviço para outras entidades.

Não obstante as incertezas referidas, o Banco Best projeta o desenvolvimento da sua atividade em 2020
nas seguintes principais linhas de atuação:
 Ser um Banco muito inovador, conseguindo oferecer um serviço de elevada qualidade a todos os
clientes e futuros clientes pelos diversos canais, com uma maior focalização nos canais digitais;
 Oferecer o serviço Exclusive aos clientes de maior valor e sofisticação, para quem um
acompanhamento personalizado de maior qualidade, aliado aos produtos e canais digitais
oferecidos pelo Best, representa um valor adicional;
 Continuar a aprofundar o relacionamento com as Fintech e Regtech tal como se continuou a
verificar em 2019 com por exemplo o lançamento da venda de seguros através da BEA um chatbot
que permite uma interação on-line com o cliente ou não cliente do Best;
 Aprofundar a diversificação e independência da oferta financeira, mantendo uma gama alargada
de produtos e serviços de Asset Management e de Trading que visa a satisfação das necessidades
de diversificação de ativos financeiros e moedas e permite aos clientes aproveitar rapidamente as
oportunidades de investimento que vão surgindo em função dum enquadramento financeiro em
permanente mudança;
 Continuar a oferecer aos clientes e parceiros de negócio as melhores soluções que resultam das
possibilidades abertas pela legislação DMIF II e PSD 2;
 Manter os colaboradores do Best, internos e externos com um elevado nível de formação técnica
e de relacionamento interpessoal, de forma a prestarem a melhor qualidade de serviço e de
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acompanhamento a todos os clientes e parceiros do Best, através dos canais mais adequados e
eficientes para cada tipologia de interação.
Todas estas iniciativas são acompanhadas pela manutenção de um esforço de controlo e contenção
de custos, com ênfase na disponibilização da oferta nos canais mais eficientes, para cada produto e
cliente, visando desta forma a melhoria dos níveis de eficiência do BEST, num contexto de mercado
que se perspetiva continuar a ser fortemente concorrencial.

VIII - Proposta de aplicação de resultados
Nos termos da alínea f) do nº 5 do artº 66º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de
Administração do Banco Best propõe para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, que o resultado
líquido apurado no exercício, positivo no montante de 2 668 794,28 euros (dois milhões, seiscentos e
sessenta e oito mil setecentos e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos) seja objeto da seguinte
aplicação:


266 879,43 euros para Reserva Legal;



2 401 914,85 euros para Outras Reservas e Resultados Transitados.

IX – Informações adicionais
Dando cumprimento a normativos de natureza legal, o Conselho de Administração confirma
expressamente que:


O Banco não detém e não foram alienadas ou adquiridas ações próprias;



Não se verificaram negócios entre o Banco e os seus Administradores;



O Banco não tem dívidas em mora ao Estado, nomeadamente à Segurança Social e Finanças;



O Banco não possui sucursais.

X – Referências finais
Ao concluir o Relatório de Gestão relativo à atividade desenvolvida em 2019, o Conselho de
Administração manifesta o seu reconhecimento pela cooperação dispensada, no âmbito das suas
atribuições, a todos quanto contribuíram para a realização dos objetivos estabelecidos, designadamente:


Às Autoridades Monetárias e Financeiras e entidades de supervisão, nomeadamente o Banco de
Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões pela colaboração e apoio sempre manifestado;



Aos nossos Clientes pela confiança e preferência demonstrada;
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Aos Acionistas pelo seu apoio constante e acompanhamento interessado na atividade do Banco;



Aos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e
ao Secretário da Sociedade pela atitude participativa e construtiva sempre manifestada;



Aos Colaboradores, pelo empenhamento, motivação, disponibilidade e competência profissional
demonstrada.

Lisboa, 30 de março de 2020

O Conselho de Administração:
Albert Sylvain May
Maria Madalena Monteiro da Mata Torres Pitta e Cunha
Pedro Alexandre Lemos Cabral das Neves
Nuno Miguel Gomes Moutinho Rocha
Jorge Daniel Lopes da Silva
Isabel Maria Costa Pereira Ramos de Almeida
João Carlos Brito da Silva Dias
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ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO
1.

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais, declara-se
que nenhum dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização é titular de ações da
Sociedade.

2.

Acionistas titulares de mais de um décimo do capital social da Empresa, à data de 31 de dezembro
de 2019, em cumprimento do estabelecido no artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais:
Acionistas
NOVO BANCO, SA

Nº de ações

%

62.999.700

99,9995%

Lisboa, 30 de março de 2020

O Conselho de Administração:

Albert Sylvain May
Maria Madalena Monteiro da Mata Torres Pitta e Cunha
Pedro Alexandre Lemos Cabral das Neves
Nuno Miguel Gomes Moutinho Rocha
Jorge Daniel Lopes da Silva
Isabel Maria Costa Pereira Ramos de Almeida
João Carlos Brito da Silva Dias
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BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
milhares de euros

31.12.2019

31.12.2018

ATIVO
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos
resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Títulos
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
Ativos tangíveis
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos por impostos
Ativos por impostos diferidos
Outros ativos

38 876
50

33 260
584

1 248

851

46 588
571 255
1 915
420 279
149 061
3 518
3 518
274
3 735

47 452
562 605
19 851
401 598
141 156
1 274
1 274
214
214
4 343

TOTAL DO ATIVO

665 544

650 583

PASSIVO
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos financeiros
Provisões
Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Outros passivos

294
572 517
23 869
547 638
1 010
3 931
1 273
659
614
7 302

647
566 786
20 356
545 846
584
2 591
730
730
4 272

585 317

575 026

63 000

63 000

TOTAL
TOTALDO
DOPASSIVO
PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital
Outro rendimento integral acumulado
Outras reservas
Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
O Contabilista Certificado
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589

11 968

8 404

2 669

3 564

80 227

75 557

665 544

650 583
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BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
milhares de euros

31.12.2019
Receitas de juros

31.12.2018

6 500

7 824

Despesas com juros

( 861)

( 1 243)

Margem financeira

5 639

6 581

48

37

Receitas de taxas e comissões

15 009

15 006

Despesas de taxas e comissões

( 4 576)

( 4 840)

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo
valor através dos resultados

2 126

1 761

Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação

( 21)

399

377

94

Diferenças cambiais

220

( 346)

Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros
Outras receitas operacionais

( 1)
277

190

Outras despesas operacionais

( 365)

( 249)

Receitas operacionais totais

18 733

18 633

Despesas administrativas

( 12 583)

( 12 714)

Despesas de pessoal

( 5 413)

( 4 549)

Outras despesas administrativas

( 7 170)

( 8 165)

Depreciação

( 1 147)

( 216)

Provisões ou reversão de provisões

( 1 341)

( 61)

Receitas de dividendos

Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos
resultados

Compromissos e garantias concedidos

23

( 24)

( 1 364)

( 37)

409

( 805)

4 071

4 837

( 1 402)

( 1 273)

Impostos correntes

( 1 269)

( 1 277)

Impostos diferidos

( 133)

4

2 669

3 564

Outras provisões
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através
dos resultados
Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação antes de impostos
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em
continuação

Lucros ou prejuízos do exercício

O Contabilista Certificado
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E NOTAS ÀS CONTAS
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BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(milhares de euros)

Notas
Receitas de juros
Despesas com juros

5
5

Margem Financeira
Receitas de dividendos
Receitas de taxas e comissões
Despesas de taxas e comissões
Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados
Ganhos ou perdas com ativos e passivos financeiros detidos para negociação
Ganhos ou perdas com ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Diferenças cam biais
Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

6
7
7
8
9
10
11
12
13
13

Receitas operacionais totais
Despesas administrativas
Despesas de pessoal
Outras despesas adm inistrativas
Depreciação
Provisões ou reversão de provisões
Com promissos e garantias concedidos
Outras provisões

14
15
20, 21
25

Imparidades ou reversão de im paridades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados

19

Lucros ou prejuízos de unidades operacionais em continuação antes de impostos

Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação

22

Impostos correntes
Impostos diferidos
Lucros ou prejuízos do exercício

16
16

Resultados por ação básicos (em euros)
Resultados por ação diluídos (em euros)

31.12.2019

31.12.2018

6 500
( 861)

7 824
( 1 243)

5 639

6 581

48
15 009
( 4 576)
2 126
( 21)
377
220
( 1)
277
( 365)

37
15 006
( 4 840)
1 761
399
94
( 346)
190
( 249)

18 733

18 633

( 12 583)
( 5 413)
( 7 170)
( 1 147)
( 1 341)
23
( 1 364)

( 12 714)
( 4 549)
( 8 165)
( 216)
( 61)
( 24)
( 37)

409

( 805)

4 071

4 837

( 1 402)

( 1 273)

( 1 269)
( 133)

( 1 277)
4

2 669

3 564

0,04
0,04

0,06
0,06

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTO INTEGRAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Notas
Resultado líquido do exercício

(milhares de euros)
31.12.2019 31.12.2018
2 669

3 564

18

( 75)

a)

18

( 75)

a)

1 983
1 983

( 117)
( 117)

4 670

3 372

Outro rendimento integral
Itens que não serão reclassificados para resultados
Variação de justo valor de instrumentos de capital ao justo valor através de
outro rendimento integral
Itens que poderão vir a ser reclassificados para resultados
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Total de rendimento integral do exercício

a) Ver Demonstração de Alterações no Capital Próprio

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.
BALANÇO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(milhares de euros)
Notas
Ativo
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Títulos
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
Activos tangíveis
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos por impostos
Ativos por impostos diferidos
Outros ativos

31.12.2019

17
18
19
19
19

20
21
22
23

Total de Ativo
Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos financeiros
Provisões
Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Outros passivos

18
24

25
22

26

Total de Passivo
Capital Próprio
Capital
Outro rendimento integral acumulado
Outras reservas
Resultados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe

27
28
28
28

Total de Capital Próprio
Total de Passivo e Capital Próprio

31.12.2018

38 876
50
1 248
46 588
571 255
1 915
420 279
149 061
3 518
3 518
274
3 735

33 260
584
851
47 452
562 605
19 851
401 598
141 156
1 274
1 274
214
214
4 343

665 544
-

650 583

294
572 517
23 869
547 638
1 010
3 931
1 273
659
614
7 302

647
566 786
20 356
545 846
584
2 591
730
730
4 272

585 317

575 026

63 000
2 590
11 968
2 669

63 000
589
8 404
3 564

80 227

75 557

665 544

650 583

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(milhares de euros)

Notas

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Capital

1 071

8 527

75 612

-

( 290)

( 426)

-

( 716)

781

8 101

3 014

74 896

-

( 192)
( 197)

303
3 014
( 2 712)
1
-

( 3 014)
( 3 014)
3 564
-

( 2 711)
( 2 712)
1
3 372
( 197)

-

5

5

-

-

-

-

3 564

3 564

63 000

589

8 404

3 564

75 557

-

2 001
1 977

3 564
3 564
-

( 3 564)
( 3 564)
2 669
-

4 670
1 977

-

24

63 000

Outros aumentos/diminuições do capital próprio
Incorporação em resultados transitados do resultado líquido do ano anterior
Total do rendimento integral do exercício
Alterações de justo valor, líquidas de imposto
28
Reservas de imparidade de títulos ao justo valor através de outro
rendimento integral
Resultado líquido do período
Saldo em 31 de dezembro de 2019

3 014

Total
do
Capital
Próprio

63 000

Outros aumentos/diminuições do capital próprio
Incorporação em outras reservas do resultado líquido do ano anterior
Distribuição de dividendos (a)
Outros movimentos
Total do rendimento integral do exercício
Alterações de justo valor, líquidas de imposto
Reservas de imparidade de títulos ao justo valor através de outro
rendimento integral
Resultado líquido do período
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Resultado
líquido do
exercício

Outras
reservas

63 000

Impacto transição IFRS 9
Saldo em 1 de janeiro de 2018

Outro
rendimento
integral
acumulado

-

24

-

-

2 669

2 669

2 590

11 968

2 669

80 227

(a) Corresponde a um dividendo por ação de 0,04 euros pagos às ações em circulação em 2018

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Montantes expressos em milhares de euros, exceto quando indicado)
NOTA 1 – ATIVIDADE
O BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. (Banco ou BEST) é uma instituição financeira com sede em Portugal.
Para o efeito possui as indispensáveis autorizações das autoridades portuguesas, Banco Central e demais agentes reguladores
para operar em Portugal.
O BEST foi constituído por escritura pública de 9 de maio de 2001, com o capital social de 32 422 milhares de euros, tendo
iniciado a sua atividade em 25 de junho desse ano. Em 2002 e 2003 o Banco aumentou o capital social para 43 000 e 55 000
milhares de euros, respetivamente (ver Nota 27). Em 2005, ocorreu um novo aumento de capital para 61 000 milhares de euros,
e em 2006 passou a 63 000 milhares de euros.
O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros, sob a forma de depósitos ou outros, os quais aplica, conjuntamente
com os seus recursos próprios, na concessão de crédito, em títulos e em outros ativos, prestando ainda outros serviços
bancários no país.
O funcionamento das áreas administrativas e operacionais do BEST é assegurado pelo NOVO BANCO, através de um contrato
de prestação de serviços.
A 3 de agosto de 2014, e na sequência da Medida de Resolução aplicada pelo Banco de Portugal ao Banco Espírito Santo, seu
acionista maioritário, o BEST foi incluído no perímetro de consolidação do Grupo NOVO BANCO.
O Banco faz parte do Grupo NOVO BANCO, pelo que as suas demonstrações financeiras são consolidadas integralmente pelo
NOVO BANCO, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, em Lisboa. Durante o exercício de 2015, foi concretizada a troca
da posição detida pelo NOVO BANCO no Saxo Bank A/S pela participação que este detinha de 25% no BEST. Com esta
operação de troca de valores mobiliários, o Grupo NOVO BANCO passou a deter a totalidade do capital do BEST (ver Nota 27).
NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
2.1. Bases de apresentação
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002, e
do Aviso n.º 5/2015 do Banco de Portugal, as demonstrações financeiras individuais do BEST – Banco Electrónico de Serviço
Total, S.A. (Banco ou BEST) são elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como
adotadas na União Europeia em vigor à data de 1 de janeiro de 2019.
As IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as interpretações
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), e pelos respetivos órgãos antecessores
Standing Interpretations Committee (SIC).
As demonstrações financeiras agora apresentadas reportam-se a 31 de dezembro de 2019. As políticas contabilísticas utilizadas
pelo Banco na sua preparação são consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2018.
Alteração de políticas contabilísticas
Novas normas emitidas e normas alteradas
O Banco adotou na preparação das demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2019, as normas contabilísticas
emitidas pelo IASB e as interpretações do IFRIC de aplicação obrigatória desde 1 de janeiro de 2019 descritas na Nota 33. As
políticas contabilísticas utilizadas pelo Banco na preparação das demonstrações financeiras, descritas nesta nota, foram
adotadas em conformidade.
Nestas demonstrações financeiras o Banco aplicou pela primeira vez a IFRS 16, de aplicação obrigatória para períodos iniciados
em ou após 1 de janeiro de 2019. O Banco não adotou antecipadamente qualquer outra norma ou interpretação.
IFRS 16 Locações
O Banco adotou inicialmente a IFRS 16 Locações a partir de 1 janeiro de 2019, sendo que a informação comparativa
apresentada relativa a 2018 não foi reexpressa, pelo que é apresentada, tal como anteriormente reportada, de acordo com a
IAS 17 e as interpretações relacionadas.
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De acordo com a IFRS 16:
- na posição de locatário, a norma introduz um modelo único para a contabilização, com o reconhecimento de ativos sob direito
de uso representativos dos seus direitos de uso dos ativos subjacentes e passivos da locação representativos das suas
obrigações de efetuar pagamentos de locação;
- na posição de locador, a contabilização permanece idêntica às políticas contabilísticas já existentes, podendo as locações ser
classificadas de financeiras ou operacionais.
Na transição para a IFRS 16, o Banco reconheceu os ativos sob direito de uso e passivos da locação com o seguinte impacto
nas demonstrações financeiras:
m ilh a re s d e e u ro s
A c t ivo s s o b d ire it o d e u s o a p re s e n t a d o s e m A t ivo s F ix o s Ta n g íve is

2 144

P a s s ivo s d a lo c a ç ã o

2 144

A. Definição de locação
O Banco adotou a IFRS 16 pela abordagem Retrospetiva Modificada, pelo que não houve impacto na situação líquida, dado
que não existem diferenças entre o direito de uso do bem e o passivo da locação no momento do reconhecimento inicial a 1 de
janeiro de 2019.
Na transição para a IFRS 16, o Banco optou por aplicar o “expediente prático” permitido pela norma para suportar a avaliação
de quais as transações que são locações. O Banco apenas aplicou a IFRS 16 nos contratos que foram anteriormente
identificados como locações. Contratos que não foram identificados como locações de acordo com a IAS 17 e a IFRIC 4 não
foram reavaliados para apurar se seriam locações. Portanto, a definição de locação de acordo com a IFRS 16 foi aplicada
apenas aos contratos que entraram em vigor ou foram alterados a partir de 1 de janeiro de 2019 (inclusive).
Anteriormente, o Banco classificava as locações imobiliárias como locações operacionais de acordo com a IAS 17. As locações
tipicamente decorrem durante períodos de até 5 anos. Algumas delas incluem uma opção de renovação da locação por períodos
adicionais que variam entre 1 mês e 20 anos após o término do período não cancelável. Algumas locações também preveem
pagamentos de renda adicionais em função das alterações nos preços dos índices locais.
Na transição, para as locações classificadas como locações operacionais de acordo com a IAS 17, os passivos da locação
foram mensurados ao valor atual dos pagamentos da locação remanescentes, descontados à taxa incremental de financiamento
do Banco a 1 de janeiro de 2019. Os ativos sob direito de uso são mensurados pelo montante equivalente ao passivo da locação,
ajustado pelo montante de quaisquer pagamentos antecipados ou acumulados de locação.
Expedientes práticos
O Banco adotou alguns expedientes práticos previstos na norma na aplicação da IFRS 16 às locações previamente classificadas
como locações operacionais de acordo com a IAS 17:
- Aplicada a exceção de não reconhecimento de ativos sob direito de uso e passivos para locações de curto prazo (i.e. com
prazo de locação igual ou menor que 12 meses);
- Aplicada a exceção de não reconhecimento de ativos sob direito de uso e passivos para locações de baixo valor (i.e. valor em
novo inferior a 5 milhares de euros);
- Não separar as componentes de locação das componentes de não locação.
Para as locações que foram classificadas como locações financeiras de acordo com a IAS 17, o montante contabilístico dos
ativos sob direito de uso e o passivo da locação a 1 de janeiro de 2019 foram determinados ao valor contabilístico do ativo da
locação e passivo da locação de acordo com a IAS 17 imediatamente antes da referida data.
As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas, mas que ainda não entraram em vigor e que o Banco ainda
não aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras podem também ser analisadas na Nota 40.
As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de euros, arredondado ao milhar mais próximo. Estas foram
preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos e seguindo o princípio do custo
histórico, com exceção dos ativos e passivos registados ao seu justo valor, nomeadamente instrumentos financeiros derivados,
ativos e passivos financeiros ao justo valor através dos resultados, ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento
integral, ativos e passivos cobertos, na sua componente que está a ser objeto de cobertura.
Alteração de estimativas contabilísticas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o Banco efetue julgamentos e estimativas e
utilize pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de proveitos, custos, ativos e passivos.
Alterações em tais pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter impactos sobre as atuais estimativas e
julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade ou onde são utilizados pressupostos e
estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras encontram-se analisadas na Nota 3.
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração em 19
de fevereiro de 2020.
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2.2. Operações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para euros à taxa de câmbio em vigor na
data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas em resultados.
Os ativos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de
câmbio à data da transação. Ativos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são
convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado. As diferenças cambiais resultantes são
reconhecidas em resultados, exceto no que diz respeito às diferenças relacionadas com ações classificadas como ativos
financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, as quais são registadas em reservas.
As diferenças cambiais referentes a relações de cobertura de fluxos de caixa e de cobertura de investimentos líquidos em
unidades operacionais estrangeiras, caso existam, são reconhecidas em outro rendimento integral.
2.3. Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura
Classificação
O Banco classifica a sua carteira de derivados em (i) derivados de cobertura (fair value hedge) e (ii) derivados de negociação,
que incluem, para além dos derivados contratados com o objetivo de realização de proveitos, os derivados contratados com o
objetivo de efetuar a cobertura económica de certos ativos e passivos designados ao justo valor através de resultados mas que
não foram classificados como de cobertura (fair value option).
Reconhecimento e mensuração
Os instrumentos financeiros derivados são reconhecidos na data da sua negociação (trade date), pelo seu justo valor.
Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base regular, sendo os ganhos ou
perdas resultantes dessa reavaliação registados diretamente em resultados do exercício, exceto no que se refere aos derivados
de cobertura. O reconhecimento das variações de justo valor dos derivados de cobertura depende da natureza do risco coberto
e do modelo de cobertura utilizado.
Os derivados negociados em mercados organizados, nomeadamente futuros e alguns contratos de opções, são registados
como de negociação sendo os mesmos reavaliados por contrapartida de resultados. As contas margem são registadas em
Outros ativos e Outros passivos (ver Notas 23 e 26) e incluem o colateral mínimo exigido relativamente às posições em aberto.
O justo valor dos restantes instrumentos financeiros derivados corresponde ao seu valor de mercado, quando disponível, ou é
determinado tendo por base técnicas de valorização incluindo modelos de desconto de fluxos de caixa (discounted cash flows)
e modelos de avaliação de opções, conforme seja apropriado.
Contabilidade de cobertura

Critérios de classificação
Os instrumentos financeiros derivados utilizados para fins de cobertura, podem ser classificados contabilisticamente como de
cobertura desde que cumpram, cumulativamente, com as seguintes condições:
(i) Os instrumentos de cobertura e os itens cobertos são elegíveis para o relacionamento de cobertura;
(ii) À data de início da transação, a relação de cobertura encontra-se identificada e formalmente documentada, incluindo a
identificação do item coberto, do instrumento de cobertura, a natureza do risco coberto e a avaliação da efetividade da
cobertura;
(iii) Existe uma relação económica entre o item coberto e o instrumento de cobertura;
(iv) O efeito do risco de crédito não domina as alterações de valor que resultam dessa relação económica;
(v) A eficácia da cobertura possa ser mensurada com fiabilidade à data de início da transação e ao longo da vida da operação.
A utilização dos derivados está enquadrada na estratégia e objetivos de gestão de risco do Banco.

Cobertura de justo valor (fair value hedge)
Numa operação de cobertura de justo valor de um ativo ou passivo (fair value hedge), o valor de balanço desse ativo ou passivo,
determinado com base na respetiva política contabilística, é ajustado por forma a refletir a variação do seu justo valor atribuível
ao risco coberto. As variações do justo valor dos derivados de cobertura são reconhecidas em resultados, conjuntamente com
as variações de justo valor dos ativos ou dos passivos cobertos, atribuíveis ao risco coberto. Nos casos em que o instrumento
de cobertura cobre um instrumento de capital próprio designado ao justo valor através de outro rendimento integral, as variações
de justo valor são também reconhecidas em outro rendimento integral.
Se a cobertura deixar de cumprir com o requisito da eficácia, mas o objetivo da gestão de risco se mantiver, o Banco pode
proceder ao ajustamento da cobertura, para cumprir com os critérios de elegibilidade (reequilíbrio).
Se a cobertura deixar de cumprir com os critérios exigidos para a contabilidade de cobertura (no caso do instrumento de
cobertura expirar, ser vendido, terminado ou exercido, sem que se tenha procedido à sua substituição de acordo com objetivo
de gestão do risco documentado da entidade), o instrumento financeiro derivado é transferido para a carteira de negociação e
a contabilidade de cobertura é descontinuada prospetivamente. Caso o ativo ou passivo coberto corresponda a um instrumento
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de rendimento fixo, o ajustamento de revalorização é amortizado em resultados até à sua maturidade pelo método da taxa
efetiva.

Cobertura de fluxos de caixa (cash flow hedge)
Numa operação de cobertura da exposição à variabilidade de fluxos de caixa futuros de elevada probabilidade (cash flow hedge),
a parte efetiva das variações de justo valor do derivado de cobertura é reconhecida em reservas, sendo transferida para
resultados nos exercícios em que o respetivo item coberto afeta resultados. A parte inefetiva da cobertura é registada em
resultados.
Quando um instrumento de cobertura expira ou é vendido, ou quando a cobertura deixa de cumprir os critérios exigidos para a
contabilidade de cobertura, as variações de justo valor do derivado acumuladas em reservas são reconhecidas em resultados
quando a operação coberta também afetar resultados. Se for previsível que a operação coberta não se efetuará, os montantes
ainda registados em capital próprio são imediatamente reconhecidos em resultados e o instrumento de cobertura é transferido
para a carteira de negociação.
Derivados embutidos
Se um contrato híbrido incluir um contrato de base que seja um ativo financeiro no âmbito da IFRS 9, o Banco classifica a
totalidade do contrato de acordo com a política referida na Nota 2.4.
Se um contrato híbrido incluir um contrato de base que não seja um ativo no âmbito da IFRS 9, um derivado embutido deve ser
separado do contrato de base e contabilizado como derivado segundo esta Norma se, e apenas se:
a) As características económicas e os riscos do derivado embutido não estiverem intimamente relacionados com as
características económicas e os riscos do contrato de base;
b) Um instrumento separado com os mesmos termos que o derivado embutido satisfizesse a definição de um derivado; e
c) O contrato híbrido não for mensurado pelo justo valor sendo as alterações no justo valor reconhecidas nos resultados (isto é,
um derivado que esteja embutido num passivo financeiro pelo justo valor através dos resultados não é separado).
Estes derivados embutidos são registados ao justo valor com as variações reconhecidas em resultados.
2.4. Outros ativos financeiros: Aplicações em instituições de crédito, Crédito a clientes e Títulos
Desde 1 de janeiro de 2018, o Banco classifica os ativos financeiros no momento da sua aquisição em função do modelo de
negócio considerado e das características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Essa classificação determina a forma
como o ativo passa a ser mensurado após o seu reconhecimento inicial:






Ao custo amortizado: se for incluído num modelo de negócio cujo objetivo é somente a obtenção dos fluxos de caixa
contratuais, sendo que os mesmos correspondem somente a pagamentos de capital e juros sobre o montante de capital
em dívida (SPPI – solely payments of principal and interest);
Ao justo valor através de outro rendimento integral: se for incluído num modelo de negócio cujo objetivo é a obtenção dos
fluxos de caixa contratuais e/ou venda e os fluxos de caixa contratuais se enquadrarem no âmbito SPPI. Adicionalmente
pode-se optar irrevogavelmente, no reconhecimento inicial, por apresentar em capital próprio as alterações subsequentes
no justo valor de um investimento num instrumento de capital;
Mensurados obrigatoriamente ao justo valor através de resultados: todos os casos não enquadráveis no âmbito SPPI;
Mensurados ao justo valor através de resultados: restantes instrumentos financeiros não enquadráveis nos modelos de
negócio acima descritos. Se estes ativos forem adquiridos com o objetivo de serem transacionados no curto prazo, são
classificados como detidos para negociação.

O Banco, de acordo com a sua estratégia documentada de gestão do risco, contrata operações de derivados (derivados para
gestão de risco) com o objetivo de efetuar a cobertura económica de certos riscos de determinadas operações, sem contudo
apelar à contabilidade de cobertura tal como descrita na Nota 2.3. Nestas situações, os ativos e passivos são reconhecidos ao
justo valor através de resultados. Desta forma, é assegurada a consistência na valorização dos ativos e passivos e dos derivados
(accounting mismatch).
Reconhecimento e mensuração inicial e desreconhecimento
Estes ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor acrescido dos custos de transação, exceto nos casos
de ativos financeiros ao justo valor através de resultados, em que os custos de transação são diretamente reconhecidos em
resultados.
Os ativos financeiros são desreconhecidos do balanço quando (i) os direitos contratuais do Banco relativos aos respetivos fluxos
de caixa expiraram, (ii) o Banco transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção, ou (iii) não
obstante o Banco ter retido parte, mas não substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção, o controlo
sobre os ativos foi transferido. Quando uma operação mensurada ao justo valor através de outro rendimento integral é
desreconhecida, o ganho ou perda acumulada previamente reconhecida em outro rendimento integral é reclassificado para
resultados. No caso específico dos instrumentos de capital, o ganho ou perda acumulado previamente reconhecido em outro
capital próprio não é reclassificado para resultados, sendo transferido entre rubricas de capital próprio.
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As aplicações em instituições de crédito e crédito a clientes são registadas na data em que o montante da transação é adiantado
à contraparte. As aquisições e alienações de títulos são reconhecidos na data da negociação (trade date), ou seja, na data em
que o Banco se compromete a adquirir ou alienar o ativo.
Ativos financeiros ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento integral
De acordo com a Norma IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, para um ativo financeiro ser classificado e mensurado ao custo
amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento integral, é necessário que:
(i)

(ii)

as cláusulas contratuais devem dar origem a fluxos de caixa que correspondem somente a pagamentos de capital e juros
sobre o montante em dívida (SPPI – solely payments of principal and interest). Para efeitos do teste SPPI, o capital é o
justo valor do ativo financeiro no momento do reconhecimento inicial. Os fluxos contratuais que são SPPI são consistentes
com um acordo de empréstimo básico. Cláusulas contratuais que introduzam exposição a riscos ou volatilidade dos fluxos
de caixa contratuais que não estejam relacionados com um contrato básico de empréstimo, como a exposição a alterações
nos preços de ações ou de mercadorias, não dão origem a fluxos de caixa contratuais que são apenas pagamentos
relativos a capital e a juros calculados sobre o montante de capital em dívida. Nestes casos, os ativos financeiros devem
ser mensurados ao justo valor através de resultados;
O modelo de negócio do ativo financeiro seja receber somente os fluxos contratuais até à maturidade (ativo ao custo
amortizado) ou receber os fluxos contratuais até à maturidade e obter mais-valia na venda (ativo ao justo valor através de
outro rendimento integral). A avaliação dos modelos de negócio do ativo financeiro é fundamental para a sua classificação.
O Banco determina os modelos de negócio por grupos de ativos financeiros de acordo com a forma como são geridos
para atingir um determinado objetivo de negócio. Os modelos de negócio do Banco determinam se os fluxos de caixa vão
ser gerados através da obtenção somente dos fluxos de caixa contratuais, da venda de ativos financeiros ou ambos. No
reconhecimento inicial de um ativo financeiro, o Banco determina se o mesmo faz parte de um modelo de negócio existente
ou se reflete um novo modelo de negócio. O Banco reavalia os seus modelos de negócio em cada período de reporte, de
forma a determinar se ocorreram alterações dos modelos de negócio desde o último período de reporte.

Os requisitos acima referidos não são aplicáveis a contas a receber de locações, que cumprem os critérios definidos na IFRS
16 – Locações.
Ativos financeiros que sejam subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento
integral estão sujeitos a imparidade.
Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são inicialmente registados ao justo valor e
subsequentemente também mensurados ao justo valor sendo, no entanto, as respetivas variações reconhecidas em reservas
(outro rendimento integral) até que os ativos sejam desreconhecidos, momento em que o valor acumulado dos ganhos e perdas
potenciais registados em reservas é transferido para resultados na rubrica de ganhos ou perdas com ativos e passivos
financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados. No caso específico dos instrumentos de capital, o ganho ou
perda acumulado previamente reconhecido em outro capital próprio não é reclassificado para resultados, sendo transferido
entre rubricas de capital próprio. Contudo, os dividendos recebidos destes instrumentos de capital, são reconhecidos em
resultados do exercício.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são inicialmente registados ao valor de aquisição, subsequentemente são
mensurados ao custo amortizado com base na taxa de juro efetiva. Os juros, calculados à taxa de juro efetiva, e os dividendos
são reconhecidos na demonstração dos resultados.
Ativos financeiros registados ao justo valor através de resultados
Um ativo registado ao justo valor através de resultados apresenta as seguintes características:

os fluxos de caixa contratuais não são SPPI (obrigatoriamente ao justo valor através de resultados); ou/e

é detido num modelo de negócio que não tenha como objetivo a obtenção somente dos fluxos de caixa contratuais ou a
obtenção dos fluxos de caixa contratuais e venda; ou,

é designado ao justo valor através de resultados, como resultado da aplicação da fair value option.
Estes ativos são mensurados ao justo valor, e os respetivos ganhos ou perdas na reavaliação são reconhecidos em resultados.
O justo valor dos ativos financeiros cotados é determinado com base na cotação de fecho (bid-price), no preço da última
transação efetuada ou no valor da última cotação (bid) conhecida. Na ausência de cotação, o Banco estima o justo valor
utilizando (i) metodologias de avaliação, tais como a utilização de preços de transações recentes, semelhantes e realizadas em
condições de mercado, técnicas de fluxos de caixa descontados e modelos de avaliação de opções customizados de modo a
refletir as particularidades e circunstâncias do instrumento e (ii) pressupostos de avaliação baseados em informações de
mercado.
Reclassificações
No caso de o Banco alterar um modelo de negócio, os ativos financeiros incluídos nesse modelo são reclassificados, e os
requisitos de classificação e mensuração relativos à nova categoria são aplicados prospetivamente a partir dessa data.
Imparidade
O Banco reconhece imparidade para perdas de crédito esperadas (“ECLs”) para os seguintes instrumentos de dívida:

Crédito a clientes;

Garantias Prestadas;

Crédito Documentários de Importação;
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Créditos Documentários de Exportação Confirmados;
Linhas de Crédito não utilizadas;
Disponibilidades e Aplicações em ICs (“Money Market”);
Carteira Própria de Títulos.

Consideram-se no âmbito de cálculo de imparidade os instrumentos de dívida deste universo que estejam classificados em
custo amortizado ou justo valor através de outro rendimento integral.
As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por
resultados caso, num período posterior, o montante da perda estimada diminua.
A abordagem seguida para o cálculo da imparidade distingue-se entre o cálculo de perdas esperadas a 12 meses – Stage 1 – e
o cálculo de perdas esperadas lifetime. Para determinação de perdas esperadas lifetime a abordagem considera a projeção dos
cash flows contratuais – Stage 2 - ou o valor atual das recuperações esperadas – Stage 3. Assim, o modelo de cálculo de
imparidade por Stage sintetiza-se da seguinte forma:




perda esperada resultante de um potencial evento de perda que ocorre nos próximos 12 meses após a data de cálculo
(Stage 1); ou
perda esperada, resultante de todos os potenciais eventos de perda até à maturidade, aplicados à projeção dos cash flows
contratuais (Stage 2); ou
perda esperada resultante da diferença entre o montante em dívida e o valor atual dos fluxos de caixa que se estimam
recuperar da exposição1 (Stage 3).

Assim, para a determinação de imparidade é efetuada previamente a classificação por Stage para todas as exposições de
acordo com seu nível de risco de crédito, conforme sintetizado na figura abaixo:



Stage 3
O processo de atribuição de Stage a uma exposição inicia-se verificando se é aplicável o critério de Stage 3. Se a
exposição estiver classificada em Default – de acordo com a definição interna em vigor2 – essa exposição é classificada
como Stage 3.
Assim, a classificação de exposições em Stage 3 tem por base a ocorrência de um evento de default, verificando-se
uma evidência objetiva de perda no momento a partir do qual sucede uma alteração significativa na relação
credor-mutuário, a qual sujeita o credor a uma perda monetária.



Stage 2
As exposições são classificadas em Stage 2 sempre que se verifique um aumento significativo no risco de crédito da
exposição. Caso não exista uma evidência objetiva de perda associada à exposição, são analisados critérios que
permitem aferir se a exposição sofreu um aumento significativo do risco de crédito.
O aumento significativo do risco de crédito é avaliado através de indícios qualitativos e quantitativos. Uma vez verificado
que - pelo menos - um destes indícios se encontra ativo, a exposição é classificada em Stage 2.
Conforme explicitado na regulamentação de IFRS 9, a avaliação do aumento significativo do risco de crédito passa –
também – pela comparação do nível de risco atual de uma exposição face ao nível de risco existente na originação.
Assim, o Banco atribui à exposição / mutuário uma nota interna de risco de crédito, dependendo da qualidade da
respetiva exposição / mutuário, estando associada a essa nota uma probabilidade de entrada em default. Ao avaliar
se o risco de crédito de uma exposição aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, o Banco compara,
na data atual do reporte, o risco da exposição entrar em default até à maturidade face ao mesmo risco de entrar em
default apurado à data de reconhecimento inicial do instrumento financeiro. Dependendo da variação observada ficar
acima de um limiar definido – relativo e/ou absoluto –, a exposição é classificada em Stage 2.
Para além deste indício, outros são considerados e que implicam, pela sua verificação, a classificação em Stage 2 –
exemplo, incumprimento material há mais de 30 dias, indícios de risco no sistema financeiro e nota interna de risco de
crédito acima de um determinado limiar.

1

Parâmetros utilizados para apurar as recuperações variam, essencialmente em função do perfil de risco/natureza da exposição.
A definição interna de Default está alinhada com o artigo 178 da CRD IV, prevendo os critérios de incumprimento material com mais de 90
dias e de unlikely to pay.
2
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Stage 1
A classificação de exposições em Stage 1 depende:
(i) da ausência de indícios ativos de classificação em Stage 3 e em Stage 2, mencionados e descritos acima; ou,
(ii) do enquadramento dessas exposições no âmbito do low-credit risk exemption. Estas exposições, caso não se
encontrem em Stage 3, são automaticamente classificadas em Stage 1.

O Banco calcula imparidade, em base coletiva ou individual, para a base de incidência mediante uma classificação inicial do
respetivo grau de risco – Stage 1, 2 ou 3 no modelo de análise coletiva, abordagem going concern ou gone concern no modelo
de análise individual.
Se para determinado crédito não existe evidência objetiva de imparidade numa ótica individual, esse crédito é incluído num
grupo de créditos com características de risco de crédito semelhantes (segmento da carteira de crédito), o qual é avaliado
coletivamente mediante a aplicação de fatores de risco estimados para o segmento respetivo da exposição – análise da
imparidade numa base coletiva. As exposições que são avaliadas individualmente e para as quais, decorrente dessa análise, é
identificada uma perda por imparidade, o valor apurado correspondente prevalece sobre a imparidade apurada em análise
coletiva.
Para a análise individual são selecionados os seguintes clientes:

para todos os clientes em situação de default (stage 3), ou em stage 2 e sem rating atribuído, com exposição superior
a 1 milhão de euros;

para todos os clientes em stage 2, com exposição superior a 5 milhões de euros;

para todos os clientes em stage 1 e sem rating, com exposição creditícia superior a 5 milhões de euros;

para todos os clientes pertencentes aos setores de promoção imobiliária ou holdings financeiras, com exposição
creditícia superior a 5 milhões de euros;

para todos os restantes clientes em stage 1 com exposição superior a 25 milhões de euros; e

são ainda selecionados os clientes:
- que sejam identificados pelo próprio Comité de Imparidade com base noutro critério que se justifique (ex: setor de
atividade);
- que no passado, lhes tenha sido atribuída imparidade específica;
- que em face de algum elemento novo que possa ter repercussões no cálculo da imparidade, sejam propostos para
análise por um dos intervenientes do Comité de Imparidade ou por outro Órgão/Fórum.
No âmbito da análise da imparidade numa base coletiva, as exposições são agrupadas com base em características semelhantes
de risco de crédito em função da avaliação de risco definida pelo Banco. Para cada um desses grupos homogéneos de risco são
estimados fatores de risco e, em seguida, aplicados no âmbito do cálculo de imparidade.
Cenarização
Conforme preconizado na regulamentação da IFRS 9, o cálculo de imparidade deve refletir diferentes expectativas de evolução
macroeconómica, isto é, deve incorporar múltiplos cenários. Por forma a incorporar os efeitos do comportamento futuro
macroeconómico nas estimativas de perda, são incluídas estimativas macroeconómicas forward looking em alguns dos
parâmetros de risco utilizados para cálculo de imparidade. Com efeito, são considerados diferentes cenários possíveis que
originam o mesmo número de resultados de imparidade.
Neste contexto, o processo de definição dos cenários macroeconómicos tem de considerar os seguintes princípios:

Cenários representativos que capturem as não-linearidades existentes (ex. um cenário base, um cenário com perspetivas
macroeconómicas mais favoráveis e um cenário com perspetivas macroeconómicas menos favoráveis);

O cenário base deve ser consistente com os inputs utilizados em outros exercícios no Banco (ex.: Planeamento). Isso é
assegurado uma vez que a opção seguida residiu na utilização, para efeitos do cálculo da imparidade, precisamente da
mesma metodologia que o Banco utiliza nos exercícios de planeamento internos e/ou regulamentares;

Os cenários alternativos ao cenário base não devem traduzir cenários extremos;

A correlação entre as variáveis projetadas deve ser realista com a realidade económica (ex. se o PIB estiver a aumentar
é expectável que o desemprego esteja a diminuir).
Os cenários e projeções macroeconómicas disponibilizados têm também uma probabilidade de ocorrência. Assim aquando da
revisão / atualização dos cenários, são também revistas as respetivas probabilidades de execução. Uma vez atualizados os
cenários, são atualizados os valores dos parâmetros de risco para posterior consideração no âmbito do cálculo de Imparidade.
A imparidade final apurada resultará assim da soma do valor de imparidade de cada cenário, ponderado pela respetiva
probabilidade de execução.
É ainda relevante referir que há um universo específico de portfolios onde as notas internas de risco de crédito incorporam, pelo
seu processo de atribuição, informação forward-looking. Referimo-nos aos portfolios habitualmente denominados Low Default
Portfolios para os quais a atribuição da nota interna de risco de crédito é feita numa perspetiva de médio e longo prazo e
incorporando toda a informação forward looking disponível.
Assim, para este universo de portfolios a incorporação de informação forward looking está assegurada.
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Write-offs
O write-off é definido como o desreconhecimento de um ativo financeiro do balanço do Banco, o qual só deve ocorrer quando
cumulativamente:
(i)

Terá sido exigido o vencimento da totalidade do crédito, isto é, os créditos deverão encontrar-se registados em crédito
vencido na sua totalidade, sem dívida vincenda. São exceção deste requisito as reestruturações/perdões de dívida
efetuados no âmbito de acordos extra-judiciais, PER e Insolvências, em que uma parte do crédito poderá manter-se vivo
e o remanescente da dívida ser abatida por decisão judicial/extra-judicial;
(ii) Já terão sido desenvolvidos todos os esforços de cobrança considerados adequados (e reunidas as provas relevantes) e
não é considerado economicamente viável a continuação das tentativas de recuperação do ativo;
(iii) As expectativas de recuperação do crédito são muito reduzidas, conduzindo a um cenário extremo de imparidade total –
100% impairment. Esta regra só é aplicável para contratos sem garantia e se todo o contrato estiver dado como vencido.
Nos restantes casos é necessário assegurar que o valor a abater ao ativo está com 100% de imparidade (constituída pelo
menos no mês anterior ao do abate); e
(iv) Um acordo definitivo é obtido no âmbito de uma reestruturação ou perdão de dívida e um saldo remanescente já não pode
ser cobrado;
Ou adicionalmente, caso se considerar que é mais económico vender o crédito a um terceiro. No momento da venda o diferencial
entre o valor de venda e o valor de balanço deverá estar 100% provisionado, sendo que no momento da venda será efetuado
o desreconhecimento do crédito vendido por contrapartida dos fundos/ ativos recebidos e consequente utilização de imparidade
em balanço.
Pagamentos posteriores à passagem a write-off deverão ser registados como recuperações pós write-off.
2.5. Ativos cedidos com acordo de recompra, empréstimos de títulos e vendas a descoberto
Os títulos vendidos com acordo de recompra (repos) por um preço fixo ou por um preço que iguala o preço de venda acrescido
de um juro inerente ao prazo da operação não são desreconhecidos do balanço. O correspondente passivo é contabilizado em
valores a pagar a outras instituições de crédito ou a clientes, conforme apropriado. A diferença entre o valor de venda e o valor
de recompra é tratada como juro e é diferida durante a vida do acordo, através do método da taxa efetiva.
Os títulos comprados com acordo de revenda (reverse repos) por um preço fixo ou por um preço que iguala o preço de compra
acrescido de um juro inerente ao prazo da operação não são reconhecidos no balanço, sendo o valor de compra registado como
empréstimos a outras instituições de crédito ou clientes, conforme apropriado. A diferença entre o valor de compra e o valor de
revenda é tratada como juro e é diferido durante a vida do acordo, através do método da taxa efetiva.
Os títulos cedidos através de acordos de empréstimo não são desreconhecidos do balanço, sendo classificados e valorizados
em conformidade com a política contabilística referida na Nota 2.4. Os títulos recebidos através de acordos de empréstimo não
são reconhecidos no balanço.
As vendas a descoberto representam títulos vendidos que não constam do ativo do Banco. São registadas como um passivo
financeiro de negociação pelo justo valor dos ativos que deverão ser devolvidos no âmbito do acordo de revenda. Os ganhos e
perdas resultantes da variação do respetivo justo valor são diretamente reconhecidos em resultados.
2.6. Passivos financeiros
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada
mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros
são desreconhecidos quando a obrigação subjacente é liquidada, expira ou é cancelada.
Os passivos financeiros não derivados incluem recursos de instituições de crédito e de clientes, empréstimos, responsabilidades
representadas por títulos, outros passivos subordinados e vendas a descoberto.
Estes passivos financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii)
subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efetiva, com a exceção das vendas a descoberto e dos
passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados, as quais são registadas ao justo valor.
O Banco designa, no seu reconhecimento inicial, certos passivos financeiros como ao justo valor através de resultados quando:

tal designação elimina ou reduz significativamente uma inconsistência de mensuração ou reconhecimento que de outra
forma resultaria;

o passivo financeiro integra um grupo de ativos financeiros ou passivos financeiros ou ambos, que é gerido e avaliado
numa base de justo valor, de acordo com a estratégia de gestão de risco ou de investimento do Banco; ou,

tais passivos financeiros contêm derivados embutidos e a IFRS 9 permite designar a totalidade do contrato híbrido ao
justo valor através de resultados.
Não são permitidas reclassificações entre categorias de passivos.

Relatório e Contas 2019

41

Os produtos estruturados emitidos pelo Banco – com exceção dos produtos estruturados em que os derivados embutidos foram
bifurcados e registados separadamente e reavaliados ao justo valor – por se enquadrarem sempre numa das situações acima
descritas, seguem o método de valorização dos passivos financeiros ao justo valor através de resultados.
O justo valor dos passivos financeiros cotados é o seu valor de cotação. Na ausência de cotação, o Banco estima o justo valor
utilizando metodologias de avaliação considerando pressupostos baseados em informação de mercado, incluindo o próprio risco
de crédito da entidade do Grupo emitente.
Os ganhos ou perdas decorrentes da reavaliação dos passivos ao justo valor são registados em resultados. Contudo a variação
de justo valor atribuível a alterações no risco de crédito é reconhecida em outro rendimento integral. No momento de
desreconhecimento do passivo o valor registado em outro rendimento integral relativo a alterações no risco de crédito não é
transferido para resultados.
O Banco contabiliza a modificação substancial dos termos de um passivo existente ou de parte deste como uma extinção do
passivo financeiro original e o reconhecimento de um novo passivo. Assume-se que os termos são substancialmente diferentes
se o valor atual dos fluxos de caixa de acordo com os novos termos, incluindo quaisquer comissões pagas líquidas de quaisquer
comissões recebidas, e descontados usando a taxa de juro efetiva original é pelo menos 10% diferente do valor atual descontado
dos fluxos de caixa remanescentes do passivo financeiro original. A diferença entre o valor de balanço do passivo original e o
valor do novo passivo é registada em resultados.
Caso o Banco recompre dívida emitida esta é anulada do balanço e a diferença entre o valor de balanço do passivo e o valor
de compra é registado em resultados.
2.7. Garantias financeiras
São considerados como garantias financeiras os contratos que requerem que o seu emitente efetue pagamentos com vista a
compensar o detentor por perdas incorridas decorrentes de incumprimentos dos termos contratuais de instrumentos de dívida,
nomeadamente o pagamento do respetivo capital e/ou juros.
As garantias financeiras emitidas são inicialmente reconhecidas pelo seu justo valor. Subsequentemente estas garantias são
mensuradas pelo maior (i) do justo valor reconhecido inicialmente e (ii) do montante de qualquer obrigação decorrente do
contrato de garantia, mensurada à data do balanço. Qualquer variação do valor da obrigação associada a garantias financeiras
emitidas é reconhecida em resultados.
As garantias financeiras emitidas pelo Banco normalmente têm maturidade definida e uma comissão periódica cobrada
antecipadamente, a qual varia em função do risco de contraparte, montante e período do contrato. Nessa base, o justo valor
das garantias na data do seu reconhecimento inicial é aproximadamente equivalente ao valor da comissão inicial recebida tendo
em consideração que as condições acordadas são de mercado. Assim, o valor reconhecido na data da contratação iguala o
montante da comissão inicial recebida a qual é reconhecida em resultados durante o período a que diz respeito. As comissões
subsequentes são reconhecidas em resultados no período a que dizem respeito.
2.8. Instrumentos
de capital
Um instrumento é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser
efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um
interesse residual nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos.
Custos diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados por contrapartida do capital próprio como
uma dedução ao valor da emissão. Valores pagos e recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capital são registados
no capital próprio, líquidos dos custos de transação.
As distribuições efetuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio como dividendos quando
declaradas.
2.9. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são apresentados no balanço pelo seu valor líquido quando existe o direito legal executável de
compensar os montantes reconhecidos e exista a intenção de os liquidar pelo seu valor líquido ou realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. O direito legal executável não pode ser contingente de eventos futuros, e deve ser executável no
decurso normal da atividade do Banco, assim como em caso de default, falência ou insolvência do Banco ou da contraparte.
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2.10. Ativos recebidos por recuperação de crédito
No decurso da sua atividade corrente de concessão de crédito o Banco incorre no risco de não conseguir que todo o seu crédito
seja reembolsado. No caso de créditos com colateral de hipoteca, o Banco procede à execução das mesmas recebendo imóveis
e outros bens em dação para liquidação do crédito concedido. Por força do disposto no Regime Geral das Instituições de Crédito
e Sociedades Financeiras (RGICSF) os Bancos estão impedidos, salvo autorização concedida pelo Banco de Portugal, de
adquirir imóveis que não sejam indispensáveis à sua instalação e funcionamento ou à prossecução do seu objeto social (n.º1
do artigo 112º do RGICSF) podendo, no entanto, adquirir imóveis por reembolso de crédito próprio, devendo as situações daí
resultantes serem regularizadas no prazo de 2 anos o qual, havendo motivo fundado, poderá ser prorrogado pelo Banco de
Portugal, nas condições que este determinar (art.114º do RGICSF).
Embora o Banco tenha como objetivo a venda imediata de todos os imóveis recebidos em dação, durante o exercício de 2016
o Banco alterou a classificação destes imóveis de Ativos não correntes detidos para venda para Outros ativos, devido ao tempo
de permanência dos mesmos em carteira ser superior a 12 meses. Contudo, o método de contabilização não se alterou, sendo
registados no seu reconhecimento inicial pelo menor de entre o seu justo valor deduzido dos custos esperados de venda e o
valor de balanço do crédito concedido objeto de recuperação. Subsequentemente, estes ativos são mensurados ao menor de
entre o valor de reconhecimento inicial e o justo valor deduzido dos custos de venda e não são amortizados. As perdas não
realizadas com estes ativos, assim determinadas, são registadas em resultados.
As avaliações destes imóveis são efetuadas de acordo com uma das seguintes metodologias, aplicadas de acordo com a
situação específica do bem:
(i) Método de Mercado
O Método de Mercado tem por referência valores de transação de imóveis semelhantes e comparáveis ao imóvel objeto
de estudo obtido através de prospeção de mercado realizada na zona.
(ii) Método do Rendimento
Este método tem por finalidade estimar o valor do imóvel a partir da capitalização da sua renda líquida, atualizado para o
momento presente, através do método dos fluxos de caixa descontados.
(iii) Método do Custo
O Método de Custo tem por finalidade refletir o montante que seria exigido correntemente para substituir o ativo nas atuais
condições, decompondo o valor da propriedade nas suas componentes fundamentais: Valor do Solo Urbano e o Valor da
Urbanidade; Valor da Construção; e Valor de Custos Indiretos.
As avaliações realizadas são conduzidas por peritos avaliadores independentes. Os relatórios de avaliação são analisados
internamente, para aferição da adequação de pressupostos, comparando os valores de venda históricos com os valores
reavaliados dos imóveis, a fim de se manterem atualizados os parâmetros e processos de avaliação à evolução do mercado.
2.11. Outros ativos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis tangíveis do Banco encontram-se valorizados ao custo deduzido das respetivas depreciações
acumuladas e perdas de imparidade. O custo inclui despesas que são diretamente atribuíveis à aquisição dos bens.
Os custos subsequentes com os ativos fixos tangíveis são reconhecidos apenas se for provável que deles resultarão benefícios
económicos futuros para o Banco. Todas as despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo, de acordo
com o princípio da especialização dos exercícios.
Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas
constantes, às seguintes taxas de amortização que refletem a vida útil esperada dos bens:
Número de anos

Imóveis de serviço próprio
Beneficiações em edifícios arrendados
Equipamento informático
Mobiliário e material
Instalações interiores
Equipamento de segurança
Máquinas e ferramentas
Material de transporte
Outro equipamento

35 a 50
10
4a5
4 a 10
5 a 12
4 a 10
4 a 10
4
5

As vidas úteis e valores residuais dos ativos fixos tangíveis são revistas a cada data de relato financeiro.
Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade, a IAS 36 exige que o seu valor recuperável seja estimado,
devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor recuperável. As
perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados, sendo revertidas em períodos de relato posteriores,
quando os motivos que levaram ao seu reconhecimento inicial cessarem. Para este efeito, a nova quantia depreciada não será
superior àquela que estaria contabilizada, caso não tivessem sido imputadas perdas de imparidade ao ativo, considerando as
depreciações que este teria sofrido.
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O valor recuperável é determinado como o menor entre o seu justo valor deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso,
sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados para o futuro com base no que se espera vir a
obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.
Na data do desreconhecimento de um ativo tangível, o ganho ou perda calculado pela diferença entre o justo valor deduzido
dos custos de venda e o valor líquido contabilístico é reconhecido em resultados na rubrica Outras receitas operacionais ou
Outras despesas operacionais.
2.12. Ativos intangíveis
Os custos incorridos com a aquisição, produção e desenvolvimento de software são capitalizados, assim como as despesas
adicionais suportadas pelo Banco necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da
vida útil esperada destes ativos a qual se situa normalmente entre 3 e 6 anos.
Os custos diretamente relacionados com o desenvolvimento de aplicações informáticas, sobre os quais seja expectável que
estes venham a gerar benefícios económicos futuros para além de um exercício, são reconhecidos e registados como ativos
intangíveis.
Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos são reconhecidos como custos quando incorridos.
2.13. Locações
IFRS 16 Locações
De acordo com a IFRS 16:
- na posição de locatário, a norma define um modelo único de contabilização, com o reconhecimento de ativos sob direito de
uso representativos dos seus direitos de uso dos ativos subjacentes e passivos da locação representativos das suas obrigações
de efetuar pagamentos de locação;
- na posição de locador, a contabilização depende da classificação financeira ou operacional.
O Banco adotou a IFRS 16 pela abordagem Retrospetiva Modificada, pelo que não houve impacto na situação líquida, dado
que não existem diferenças entre o direito de uso do bem e o passivo da locação no momento do reconhecimento inicial a 1 de
janeiro de 2019.
A. Definição de locação
- Determinar se um Acordo Contém uma Locação. o Banco avalia se um contrato é ou contém uma locação com base na
definição de locação. De acordo com a IFRS 16, um contrato é, ou contém, uma locação se comportar o direito de controlar a
utilização de um ativo identificado durante um certo período de tempo, em troca de uma retribuição.
Para as locações nas quais a entidade é locatária, optou-se por não separar as componentes de não locação e contabilizar as
componentes de locação e não locação como uma única componente de locação.
B. Como locatário
Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início, no ativo e no passivo, sendo capitalizados ao menor
entre o justo valor dos bens locados e os pagamentos mínimos de locação contratualizados. As rendas são constituídas (i) pelo
encargo financeiro que é debitado em resultados e (ii) pela amortização financeira do capital que é deduzida ao passivo. Os
encargos financeiros são reconhecidos como custos ao longo do período da locação, a fim de produzirem uma taxa de juro
periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo em cada período.
O Banco aluga vários ativos, incluindo imóveis, viaturas e equipamento informático.
Enquanto locatário, o Banco classificou inicialmente as locações como locações operacionais ou locações financeiras, com
base na avaliação geral sobre se a locação transfere substancialmente todos os riscos e benefícios associados à propriedade
dos ativos subjacentes. De acordo com a IFRS 16, o Banco reconhece ativos sob direito de uso e passivos da locação para
algumas classes de ativos, i.e., estas locações encontram-se no Balanço da entidade.
No entanto, o Banco optou por não reconhecer ativos sob direito de uso e passivos da locação para locações de curta duração,
cujo prazo de locação seja igual ou inferior a 12 meses, e locações de ativos de baixo valor (p.e. equipamento informático). O
Banco reconhece os pagamentos da locação associados a estas locações como despesas numa base linear ao longo do prazo
de locação.
O Banco apresenta os ativos sob direito de uso que não se enquadram na definição de propriedade de investimento em "ativos
fixos tangíveis", na mesma linha de itens que apresenta os ativos subjacentes da mesma natureza que são sua propriedade.
Os ativos sob direito de uso que se enquadram na definição de propriedade de investimento são apresentados como
propriedade de investimento.
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O Banco apresenta os passivos da locação em "Outros passivos" na demonstração da posição financeira.
Julgamento significativo na determinação do prazo de locação dos contratos
O Banco aplicou julgamento para determinar o prazo de locação de alguns contratos, nos quais se encontra na posição de
locatário, e que incluem opções de renovação e rescisão. O Banco determina o prazo da locação como o prazo não cancelável
da locação, juntamente com quaisquer períodos cobertos por uma opção de prorrogar a locação se for razoavelmente certo que
seja exercida, ou quaisquer períodos cobertos por uma opção de rescindir a locação, se for razoavelmente certo que não seja
exercida. Esta avaliação terá impacto no prazo de locação, que afetará significativamente o montante dos passivos da locação
e dos ativos sob direito de uso reconhecidos.
O Banco tem a opção, nomeadamente nos contratos de arrendamento de imóveis, de arrendar os ativos por prazos adicionais
de 1 mês a 20 anos. O Banco aplica julgamento ao avaliar se é razoavelmente certo exercer a opção de renovação. Ou seja,
considera todos os fatores relevantes que criam um incentivo económico para o exercício da renovação.
Nas locações classificadas como locações operacionais de acordo com a IAS 17, os passivos da locação são mensurados ao
valor atual dos pagamentos da locação remanescentes, descontados à taxa incremental de financiamento do Banco. Os ativos
sob direito de uso são mensurados pelo montante equivalente ao passivo da locação, ajustado pelo montante de quaisquer
pagamentos antecipados ou acumulados de locação.
Expedientes práticos
O Banco aplica alguns expedientes práticos previstos na norma na aplicação da IFRS 16
- Aplica a exceção de não reconhecimento de ativos sob direito de uso e passivos para locações de curto prazo (i.e. com prazo
de locação igual ou menor que 12 meses);
- Aplica a exceção de não reconhecimento de ativos sob direito de uso e passivos para locações de baixo valor (i.e. valor em
novo inferior a 5 milhares de euros);
- Não separa as componentes de locação das componentes de não locação.
C. Como locador
Locações financeiras
Os contratos de locação financeira são registados no balanço como créditos concedidos pelo valor equivalente ao investimento
líquido realizado nos bens locados, juntamente com qualquer valor residual não garantido estimado. Os juros incluídos nas
rendas debitadas aos clientes são registados como proveitos enquanto que as amortizações de capital, também incluídas nas
rendas, são deduzidas ao valor do crédito concedido a clientes. O reconhecimento dos juros reflete uma taxa de retorno
periódica constante sobre o investimento líquido remanescente do locador
Locações operacionais
Os pagamentos efetuados pelo Banco à luz dos contratos de locação operacional são registados em custos nos períodos a que
dizem respeito.
Até 31 de dezembro de 2018, o Banco classificou as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais,
em função da sua substância e não da sua forma legal, cumprindo os critérios definidos na IAS 17 – Locações. São classificadas
como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo são
substancialmente transferidos para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações
operacionais. As políticas contabilísticas aplicáveis ao Banco como locador não são diferentes das políticas aplicáveis à luz da
IAS 17.
2.14. Benefícios aos empregados
Remunerações variáveis aos empregados
O Banco reconhece em gastos os benefícios a curto prazo dos empregados que tenham prestado serviço no respetivo período
contabilístico.


Planos de participação nos lucros e de bónus
O Banco reconhece o gasto esperado dos pagamentos de participação nos lucros e bónus quando tem uma obrigação
presente, legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em consequência de acontecimentos passados, e pode fazer uma
estimativa fiável da obrigação.



Obrigações com férias, subsídio de férias e subsídio de Natal
De acordo com a legislação vigente em Portugal, os colaboradores têm anualmente direito a um mês de férias e a um mês
de subsídio de férias, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento. Adicionalmente os colaboradores têm
anualmente direito a um mês de subsídio de Natal, direito esse adquirido ao longo do ano e liquidado durante o mês de
dezembro de cada exercício civil. Assim, estas responsabilidades são registadas no período em que os colaboradores
adquirem o respetivo direito, independentemente da data do seu respetivo pagamento.
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2.15. Impostos sobre o rendimento
O Banco está sujeito ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código
do IRC).
O total dos impostos sobre o rendimento compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre o
rendimento são reconhecidos em resultados, exceto quando estão relacionados com itens que são reconhecidos diretamente
nos capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos
capitais próprios decorrentes da mensuração ao justo valor de ativos ao justo valor através de outro rendimento integral e de
derivados de cobertura de fluxos de caixa são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem
reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem.
Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com as
regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de imposto aprovada ou substancialmente aprovada em cada jurisdição e quaisquer
ajustamentos aos impostos de períodos anteriores. O imposto é reconhecido em cada período de relato financeiro baseado em
estimativas da gestão sobre a taxa média anual de imposto efetiva prevista para a totalidade do exercício fiscal.
O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do período, o qual difere do resultado contabilístico devido a
ajustamentos resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais ou que apenas serão considerados em
exercícios posteriores.
Os impostos diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a
sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço em cada jurisdição
e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem.
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis com exceção: i) das
diferenças resultantes do reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afetem quer o lucro contabilístico quer o fiscal; ii)
que não resultem de uma concentração de atividades empresariais; e iii) de diferenças relacionadas com investimentos em
subsidiárias na medida em que não seja provável que se revertam no futuro.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos apenas na medida em que seja expectável que existam lucros tributáveis no
futuro, que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis).
Os impostos diferidos passivos são sempre contabilizados, independentemente da performance do Banco.
O Banco procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à compensação de ativos e passivos por impostos diferidos,
sempre que (i) tenha o direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes e passivos por impostos
correntes; e (ii) os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela
mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis que pretendam liquidar passivos
e ativos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada
período futuro em que os passivos ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados.
2.16. Provisões e passivos contingentes
São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem uma obrigação presente, legal ou contratual, (ii) seja provável que o seu
pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.
As provisões relacionadas com processos judiciais, opondo o Banco a entidades terceiras, são constituídas de acordo com as
avaliações internas de risco efetuadas pela Gestão, com o apoio e aconselhamento dos seus consultores legais.
Nos casos em que o efeito do desconto é material, a provisão corresponde ao valor atual dos pagamentos futuros esperados,
descontados a uma taxa que considera o risco associado à obrigação. Nestes casos o aumento da provisão devido à passagem
do tempo é reconhecido em custos financeiros.
Serão reconhecidas provisões para reestruturação quando o Banco tenha aprovado um plano de reestruturação formal e
detalhado e tal reestruturação tenha sido iniciada ou anunciada publicamente.
Uma provisão para contratos onerosos será reconhecida quando os benefícios esperados de um contrato formalizado sejam
inferiores aos custos que inevitavelmente o Banco terá de incorrer de forma a cumprir as obrigações dele decorrente. Esta
provisão será mensurada com base no valor atual do menor de entre os custos de terminar o contrato ou os custos líquidos
estimados resultantes da sua continuação.
Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. Os passivos contingentes são
sempre objeto de divulgação, exceto nos casos em que a possibilidade da sua concretização seja remota.
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2.17. Reconhecimento de juros
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e de ativos financeiros ao justo
valor através de outro rendimento integral são reconhecidos nas rubricas de receitas de juros ou despesas com juros, utilizando
o método da taxa efetiva. Os juros dos ativos e dos passivos financeiros ao justo valor através dos resultados são também
incluídos na rubrica de receitas de juros ou despesas com juros, respetivamente.
A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida
esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido atual de balanço do ativo
ou passivo financeiro. A taxa de juro efetiva é estabelecida no reconhecimento inicial dos ativos e passivos financeiros e não é
revista subsequentemente, exceto no que se refere a ativos e passivos financeiros a taxa variável a qual é reestimada
periodicamente tendo em consideração os impactos nos cash flows futuros estimados decorrentes da variação na taxa de juro
de referência.
Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais do
instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipado), não considerando, no entanto, eventuais perdas de
crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os
prémios e descontos diretamente relacionados com a transação.
As receitas de juros incluem o juro de ativos financeiros para os quais foi reconhecida imparidade. Os juros de ativos financeiros
classificados no Stage 3 são apurados pelo método da taxa de juro efetiva aplicado ao valor líquido de balanço. Quando o ativo
deixa de ser incluído no Stage 3, o juro passa a ser calculado com base no valor bruto de balanço.
No que se refere aos instrumentos financeiros derivados, a componente de juro inerente à variação de justo valor dos
instrumentos financeiros derivados classificados como fair value hedge e fair value option é reconhecida nas rubricas de receitas
de juros ou despesas com juros. Para os restantes derivados, a componente de juro inerente à variação de justo valor não será
separada e será classificada na rubrica de resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados (ver Nota 2.3).
2.18. Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões
As receitas de taxas e comissões são reconhecidos como rédito de contratos com clientes na medida em que as obrigações de
performance são satisfeitas:


As receitas de taxas e comissões obtidos na execução de um ato significativo, como por exemplo comissões na sindicação
de empréstimos, são reconhecidos em resultados quando o ato significativo tiver sido concluído;



As receitas de taxas e comissões obtidos à medida que os serviços são prestados são reconhecidos em resultados no
exercício a que se referem;



As receitas de taxas e comissões que são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um instrumento financeiro são
registados em resultados pelo método da taxa de juro efetiva.

2.19. Reconhecimento de dividendos
As receitas de dividendos são reconhecidas quando o direito de receber o seu pagamento é estabelecido.
2.20. Reporte por segmentos
Considerando que o Banco não detém títulos de capital próprio ou de dívida que sejam negociados publicamente, à luz do
parágrafo 2 do IFRS 8 – Segmentos Operacionais, o Banco não apresenta informação relativa aos segmentos.
2.21. Resultados por ação
Os resultados por ação básicos são calculados dividindo o resultado líquido atribuível aos acionistas do Banco pelo número
médio ponderado de ações ordinárias em circulação, excluindo o número médio de ações próprias detidas pelo Banco.
Para o cálculo dos resultados por ação diluídos, o número médio ponderado de ações ordinárias em circulação é ajustado de
forma a refletir o efeito de todas as potenciais ações ordinárias diluidoras, como as resultantes de dívida convertível e de opções
sobre ações próprias concedidas aos trabalhadores. O efeito da diluição traduz-se numa redução nos resultados por ação,
resultante do pressuposto de que os instrumentos convertíveis são convertidos ou de que as opções concedidas são exercidas.
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2.22. Caixa e equivalentes de caixa
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com
maturidade inferior a três meses a contar da data de aquisição/contratação e cujo risco de variação de valor é imaterial, onde
se incluem a caixa, disponibilidades em Bancos Centrais e em outras instituições de crédito. A caixa e equivalentes de caixa
excluem os depósitos de natureza obrigatória realizados junto de Bancos Centrais.
NOTA 3 – PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Considerando que o atual quadro contabilístico exige que sejam realizados julgamentos e calculadas estimativas que
incorporam algum grau de subjetividade, o uso de parâmetros diferentes ou julgamentos com base em evidências diferentes
podem resultar em estimativas diferentes. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos
princípios contabilísticos pelo Banco são discutidas nesta Nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua
aplicação afeta os resultados reportados do Banco e a sua divulgação.
3.1. Imparidade dos ativos financeiros contabilizadas pelo custo amortizado e pelo justo valor através de outro
rendimento integral
Os julgamentos críticos com maior impacto nos montantes reconhecidos de imparidade dos ativos financeiros contabilizadas
pelo custo amortizado e pelo justo valor através de outro rendimento integral são os seguintes:

Avaliação do modelo de negócio: a classificação e a mensuração dos ativos financeiros dependem dos resultados do teste
SPPI e da definição do modelo de negócio. O Banco determina o modelo de negócio em função da forma como quer gerir
os ativos financeiros e os objetivos de negócio. O Banco anualmente monitoriza se a classificação do modelo de negócio
é apropriada com base na análise do desreconhecimento antecipado dos ativos ao custo amortizado ou ao justo valor
através de outro rendimento integral, avaliando se é necessária uma alteração prospetiva da mesma;

Aumento significativo do risco de crédito: como referido na política 2.4 – Outros ativos financeiros, a determinação da
transferência de um ativo do stage 1 para o stage 2 para efeitos de determinação da respetiva imparidade é efetuada com
base no aumento significativo do seu risco de crédito, sendo que a IFRS 9 não define objetivamente o que constitui um
aumento significativo no risco de crédito;

Classificação de exposição em default: a definição interna no Grupo NOVO BANCO de exposição em default está
globalmente em linha com a definição regulamentar constante no artigo 178º da CRR/CRD IV. Esta mesma
regulamentação define critérios qualitativos para a aferição do estado de default – unlikely to pay –, critérios esses que
estão replicados na definição interna implementada pelo Banco e que se traduzem em julgamentos sobre a elevada
probabilidade de o mutuário não cumprir as suas obrigações dentro das condições acordadas com o Banco;

Definição de grupos de ativos com características de risco de crédito semelhantes: quando as perdas de crédito esperadas
são mensuradas num modelo coletivo, os instrumentos financeiros são agrupados com base nas mesmas características
de risco. O Banco monitoriza a adequação das características de risco de crédito de forma a assegurar que é efetuada a
devida reclassificação dos ativos, em caso de alteração das características de risco de crédito;

Modelos e pressupostos utilizados: o Banco utiliza vários modelos e pressupostos na mensuração da estimativa das
perdas de crédito esperadas. O julgamento é aplicado na identificação do modelo mais apropriado para cada tipologia de
ativos assim como para determinar os pressupostos utilizados nestes modelos, incluindo os pressupostos relacionados
com os principais drivers de risco de crédito. Adicionalmente, em cumprimento com a regulamentação da IFRS 9 que
explicita a necessidade de o resultado de imparidade considerar múltiplos cenários, foi implementada uma metodologia de
incorporação de cenarização nos parâmetros de risco. Assim, o cálculo de imparidade coletiva considera diversos cenários
com uma ponderação específica, com base na metodologia interna definida sobre cenarização - definição de múltiplas
perspetivas de evolução macroeconómica, com probabilidade de ocorrência relevante.
3.2. Justo valor dos instrumentos financeiros derivados e outros ativos e passivos financeiros valorizados ao justo
valor
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis e, na ausência de cotação, é determinado com base na
utilização de preços de transações recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado ou com base em metodologias
de avaliação baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros descontados, considerando as condições de mercado, o valor
temporal, a curva de rentabilidade e fatores de volatilidade, em conformidade com os princípios da IFRS 13 – Mensuração pelo
Justo Valor. O Banco utiliza vários modelos e pressupostos na mensuração do justo valor dos ativos financeiros. O julgamento
é aplicado na identificação do modelo mais apropriado para cada tipologia de ativos assim como para determinar os
pressupostos utilizados nestes modelos, incluindo os pressupostos relacionados com os principais drivers de risco de crédito.
Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na aplicação de
determinado modelo, poderia originar valorizações diferentes daquelas reportadas e resumidas na Nota 31.
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3.3. Impostos sobre o rendimento
O Banco encontra-se sujeito ao pagamento de impostos sobre o rendimento. A determinação do montante global de impostos
sobre o rendimento requer determinadas interpretações e estimativas. Outras interpretações e estimativas poderiam resultar
num nível diferente de impostos sobre o rendimento, correntes e diferidos, reconhecidos no período e evidenciados na Nota 22.
As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria coletável efetuado pelo Banco durante um período de
quatro anos (exceto em caso de ter sido efetuado reporte de prejuízos, bem como de qualquer outra dedução ou crédito de
imposto, em que o prazo de caducidade é o exercício desse direito). Desta forma, é possível que haja correções à matéria
coletável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho
de Administração do Banco de que não haverá correções significativas aos impostos sobre lucros registados nas demonstrações
financeiras.
NOTA 4 – REPORTE POR SEGMENTOS
Considerando que o Banco não detém títulos de capital próprio ou de dívida que sejam negociados publicamente, à luz do
parágrafo 2 do IFRS 8 – Segmentos Operacionais, o Banco não apresenta informação relativa aos segmentos.
NOTA 5 – MARGEM FINANCEIRA
O valor desta rubrica é composto por:

NOTA 6 – RECEITAS DE DIVIDENDOS
O valor desta rubrica é composto por:
(milhares de euros)
31.12.2019
De ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor
através dos resultados
Ações
De ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ações

31.12.2018

5

7

43

30

48

37

NOTA 7 – RESULTADOS DE TAXAS E COMISSÕES
O valor desta rubrica é composto por:
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(milhares de euros)
31.12.2019
Receitas de taxas e comissões
Por serviços bancários prestados
Por garantias prestadas
Por operações realizadas com títulos
Por compromissos perante terceiros
Outros rendimentos de serviços e comissões
Despesas de taxas e comissões
Por serviços bancários prestados por terceiros
Por operações realizadas com títulos
Outros encargos com serviços e comissões

31.12.2018

9 146
2 486
2 361
1
1 015

9 858
2 566
1 681
3
898

15 009

15 006

343
209
4 024

380
206
4 254

4 576

4 840

10 433

10 166

NOTA 8 – GANHOS OU PERDAS COM O DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NÃO
MENSURADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
O valor desta rubrica é composto por:

NOTA 9 – GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
O valor desta rubrica é composto por:
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NOTA 10 – GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS FINANCEIROS OBRIGATORIAMENTE CONTABILIZADOS PELO JUSTO
VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
O valor desta rubrica é composto por:

NOTA 11 – DIFERENÇAS CAMBIAIS
O valor desta rubrica é composto por:
31.12.2019
Proveitos Custos
Reavaliação cambial

(milhares de euros)
31.12.2018
Proveitos Custos
Total

Total

6 441

6 221

220

8 266

8 612

( 346)

6 441

6 221

220

8 266

8 612

( 346)

Esta rubrica inclui os resultados decorrentes da reavaliação cambial de ativos e passivos monetários expressos em moeda
estrangeira de acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.2.
NOTA 12 – GANHOS OU PERDAS COM O DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS
O valor desta rubrica é composto por:
(milhares de euros)
31.12.2019
Outros

31.12.2018
( 1)

-

( 1)

-

O valor de perdas registadas em 2019 refere-se à alienação de outros ativos tangíveis.
NOTA 13 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
O valor desta rubrica é composto por:
(milhares de euros)
31.12.2019
Outras receitas operacionais
Resultados de recuperação de operações de crédito
Outros proveitos
Outras despesas operacionais
Impostos diretos e indiretos
Contribuições para o fundo de garantia de depósitos
Contribuição sobre o setor bancário
Outros custos
Outras receitas/ (despesas) operacionais
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31.12.2018

51
226
277

33
157
190

( 7)
( 1)
( 163)
( 194)
( 365)
( 88)

( 24)
( 1)
( 126)
( 98)
( 249)
( 59)
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NOTA 14 – DESPESAS DE PESSOAL
O valor das despesas de pessoal é composto por:
(milhares de euros)
31.12.2019
Vencimentos e salários
Remunerações
Encargos sociais obrigatórios
Outros custos

31.12.2018

4 385
4 385
895
133

3 618
3 618
821
110

5 413

4 549

Por categoria profissional, o número de colaboradores do Banco analisa-se como segue:
31.12.2019
Funções
Funções
Funções
Funções

31.12.2018

31
17
73
12

diretivas
de chefia
específicas
administrativas e outras

133

32
15
70
12
129

NOTA 15 – OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
O valor desta rubrica é composto por:
(milhares de euros)
31.12.2019
Rendas e alugueres
Publicidade e publicações
Comunicações e expedição
Conservação e reparação
Deslocações e representação
Transporte de valores
Seguros
Serviços de informática
Trabalho independente
Cedência de Recursos humanos
Mão de obra eventual
Sistema eletrónico de pagamentos
Serviços judiciais, contencioso e notariado
Consultoria e auditoria
Água, energia e combustíveis
Material de consumo corrente
Outros custos

31.12.2018

99
989
1 118
31
69
10
57
1 486
82
1 607
31
262
356
93
43
13
824

932
947
1 179
23
75
8
31
1 626
146
1 303
27
220
515
218
32
26
857

7 170

8 165

Os honorários faturados durante os exercícios de 2019 e 2018 pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, de acordo com
o disposto no artº 66º-A do Código das Sociedades Comerciais, detalham-se como se segue:
31.12.2019

(milhares de euros)
31.12.2018

Revisão Oficial de Contas
Outros serviços

26
23

21
22

Valor total dos se rviços faturados

49

43

Relatório e Contas 2019

52

NOTA 16 – RESULTADOS POR AÇÃO
Resultados por ação básicos
Os resultados por ação básicos são calculados efetuando a divisão do resultado líquido atribuível aos acionistas do Banco pelo
número médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o ano.
(milhares de euros)
31.12.2019
Resultado líquido atribuível aos acionistas do Banco
Núm ero médio ponderado de ações ordinárias em circulação (milhares)

31.12.2018

2 669

3 564

63 000

63 000

0,04

0,06

Resultado por ação básico atribuível aos acionistas do BANCO (em euros)

Resultados por ação diluídos
Os resultados por ação diluídos são calculados ajustando o efeito de todas as potenciais ações ordinárias diluidoras ao número
médio ponderado de ações ordinárias em circulação e ao resultado líquido atribuível aos acionistas do Banco.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o Banco não detinha potenciais ações ordinárias diluidoras, pelo que o resultado por ação
diluído é igual ao resultado por ação básico.
NOTA 17 – CAIXA, SALDOS DE CAIXA EM BANCOS CENTRAIS E OUTROS DEPÓSITOS À ORDEM
Esta rubrica, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Disponibilidades em outras instituições de crédito no país
Depósitos à ordem

Disponibilidades em outras instituições de crédito no estrangeiro
Outras disponibilidades

31.12.2018

12 424

13 085

12 424

13 085

26 452

20 175

26 452

20 175

38 876

33 260

De acordo com o artigo 10º do Regulamento n.º 2818/98 do Banco Central Europeu de 1 de dezembro, e através da carta
circular com referência n.º 204/DMRCF/DMC de 5 de junho de 2001, o Banco de Portugal autorizou o BEST a constituir as suas
reservas mínimas indiretamente através do NOVO BANCO, S.A.. Trimestralmente o BEST regulariza através de uma conta de
depósito junto do NOVO BANCO o valor respeitante ao nível mínimo de reservas de caixa a constituir. A 31 de dezembro de
2019, o saldo daquela conta era de 5 593 milhares de euros (31 de dezembro de 2018: 5 433 milhares de euros), tendo a taxa
média de remuneração no exercício sido nula (31 de dezembro de 2018: nula).
NOTA 18 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
Esta rubrica, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Ativos financeiros detidos para negociação
Derivados
Derivados de negociação com justo valor positivo

50
50

584
584

Passivos financeiros detidos para negociação
Derivados
Derivados de negociação com justo valor negativo
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647

294

647
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Derivados
Os derivados, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são analisados como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Justo valor
Ativo
Passivo

Nocional

Nocional

Ativo

Justo valor
Passivo

Derivados de negociação
Contratos sobre taxas de câmbio

80 524

50

294

84 891

443

Contratos sobre taxas de juro

-

-

-

3 800

-

490
19

Contratos sobre ações/índices

-

-

-

7 600

141

138

50

294

584

647

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, o escalonamento dos derivados detidos para negociação por prazos de vencimento residual
é como segue:
(m ilhares de euros )
31.12.2019
Nociona l
Com pra
Ve nda
De riva dos de ne gocia çã o
A té 3 m eses
De 3 m eses a um ano

80 524
80 524

31.12.2018
Justo va lor
(líquido)

80 524
80 524

Nociona l
Com pra
V e nda

( 244)
( 244)

84 891
11 400
96 291

Justo va lor
(líquido)

84 895
11 024
95 919

( 47)
( 16)
( 63)

NOTA 19 – ATIVOS FINANCEIROS OBRIGATORIAMENTE CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS
RESULTADOS, PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL E PELO CUSTO AMORTIZADO
Estas rubricas, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são analisadas como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Obrigatoriamente ao
justo valor através de
resultados
Títulos

Justo valor através
de outro rendimento
integral

1 248

Aplicações em instituições de crédito

-

Crédito a clientes

1 248

Custo amortizado

Total

1 915

49 751

-

420 279

420 279

-

149 061

149 061

46 588

571 255

619 091

46 588

(milhares de euros)
31.12.2018
Obrigatoriamente ao
justo valor através de
resultados
Títulos

Justo valor através
de outro rendimento
integral

Custo amortizado

Total

851

47 452

19 851

68 154

Aplicações em instituições de crédito

-

-

401 598

401 598

Crédito a clientes

-

-

141 156

141 156

851

47 452

562 605

610 908

Títulos
O detalhe da carteira de Títulos, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, detalha-se como segue:
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(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Títulos obrigatoriamente contabilizados ao justo valor através de resultados
Ações

1 248

851

1 248

851

46 190

47 079

398

373

46 588

47 452

1 997

20 222

Títulos ao justo valor através de outro rendimento integral
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
De emissores públicos
Ações
Títulos ao custo amortizado
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
De outros emissores
Imparidade

( 82)

( 371)

1 915

19 851

49 751

68 154

O detalhe dos títulos ao justo valor através de outro rendimento integral, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é como segue:
(milhares de euros)
Custo
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
De emissores públicos
Residentes

(1)

Positiva

Saldo a 31 de dezembro de 2019

Valor de
balanço

Negativa

-

Reservas de
imparidade

42 579
42 579

3 611
3 611

549
549

2
2

( 153)
( 153)

398
398

43 128

3 613

( 153)

46 588

Ações
Residentes

(1)

Reserva de justo valor

46 190
46 190

( 29)
( 29)
( 29)

Custo de aquisição no que se refere a ações e outros instrumentos de capital e custo amortizado para títulos de dívida.
(m ilhares de euros )
Custo

Obriga çõe s e outros títulos de re ndim e nto fix o
De e m issore s públicos
Residentes
Açõe s
Residentes
S a ldo a 31 de de z e m bro de 2018
(1)

Re se rva de justo va lor

(1)

P ositiva

V a lor de
ba la nço

Ne ga tiva

-

Re se rva s de
im pa rida de

46 113
46 113

966
966

47 079
47 079

550
550

2
2

( 179)
( 179)

373
373

46 663

968

( 179)

47 452

( 5)
( 5)
( 5)

Custo de aquis ição no que s e refere a aç ões e outros instrumentos de c apital e c us to am ortizado para títulos de dívida.

Os movimentos ocorridos nas reservas de imparidade nos títulos ao justo valor através de outro rendimento integral são
apresentados como segue:
(milhares de euros)
Movimento de Imparidade de títulos ao justo valor
através de outro rendimento integral
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Total

Saldo a 31 de dezembro de 2017

167

Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Utilizações
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2019
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( 162)
5

-

-

5

8
( 5)
( 2)
( 1)

-

-

8
( 5)
( 2)
( 1)

5

-

-

5

27
( 4)
1

-

-

27
( 4)
1

29

-

-

29
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Durante o exercício de 2019, o Banco alienou 30 milhares de euros de instrumentos financeiros classificados ao justo valor
através de outro rendimento integral (31 de dezembro de 2018: 28 milhares de euros), não tendo registado qualquer ganho ou
perda na operação.
De acordo com a política contabilística descrita na Nota 2.4, o Banco avalia regularmente se existe evidência objetiva de
imparidade na sua carteira de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral seguindo os critérios de
julgamento descritos na Nota 3.1.
O detalhe da carteira de títulos por hierarquia de justo valor é apresentado na Nota 31.
Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade nos títulos ao custo amortizado são apresentados como segue:
(milhares de euros)
Movimento de Imparidade de títulos ao custo amortizado
Stage 1
Saldo a 31 de dezembro de 2017

Stage 2
-

Stage 3
-

Total
-

-

Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Utilizações
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Saldo a 31 de dezembro de 2019

379
184
( 60)
( 96)
3

379

-

379

3 325
( 2 499)
( 840)
( 25)

-

3 509
( 2 559)
( 936)
( 22)

31

340

-

371

149
( 180)

2 101
( 2 359)

-

2 250
( 2 539)

82

-

82

-

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, o escalonamento da carteira de títulos, por prazo de vencimento residual é como segue:
(m ilha re s de e uro s )
3 1.1 2 . 20 1 9
T í tu lo s o b ri g a to ria m e n te c o n ta b il iz a d o s a o ju sto v a l o r a tra v é s d e re su l ta d o s
D uraç ão ind et erm ina da

T í tu lo s a o ju sto v a l o r a tra v é s d e o u tro re n d i m e n to i n te g ra l
A té 3 m e s es
D e um a c in c o a no s
M a is d e c inc o a n os
D uraç ão ind et erm ina da
T í tu lo s a o c u sto a m o rtiz a d o (*)
A té 3 m e s es

3 1.1 2. 20 18

1 248
1 248

8 51
8 51

588
366
45 236
398
46 588

7 24
3 64
45 9 91
3 73
47 4 52

1 997
1 997

20 2 22
20 2 22

49 833

68 5 25

(* ) Va lo r b ru to a n te s d e im p a rid a d e

Aplicações em instituições de crédito
O detalhe das Aplicações em instituições de crédito, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, detalha-se como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Aplicações em instituições de crédito no país
Aplicações de muito curto prazo
Depósitos

Perdas por imparidade

31.12.2018

420 634

402 041

420 634

402 041

( 355)
420 279

( 443)
401 598

O escalonamento das aplicações em instituições de crédito por prazos de vencimento, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é
como segue:
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(milhares de euros)
31.12.2019
Até 3 meses
De 3 meses a um ano
De um a cinco anos
Mais de cinco anos

31.12.2018

157 025
262 080
1 109
420

96 668
299 436
5 931
6

420 634

402 041

Os movimentos ocorridos com perdas por imparidade em empréstimos e aplicações em instituições de crédito são apresentados
como segue:

(milhares de euros)
Aplicações em instituições de crédito
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Total

Saldo a 31 de dezembro de 2017

-

Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2019

343
343

-

-

343

405
( 306)
1

-

-

405
( 306)
1

443

-

-

443

357
( 444)
( 1)

-

-

357
( 444)
( 1)

355

-

-

355

Crédito a clientes
O detalhe do Crédito a Clientes, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, detalha-se como segue:
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(milhares de euros)

31.12.2019
Crédito interno
A empresas
Créditos em conta corrente
Descobertos
A particulares
Consumo e outros

Crédito ao exterior
A empresas
Créditos em conta corrente
A particulares
Consumo e outros

Crédito e juros vencidos
Até 90 dias
Mais de 90 dias

Perdas por imparidade

31.12.2018

29 668
-

30 127
4

114 351

106 355

144 019

136 486

159

99

5 466

5 214

5 625

5 313

2
185

17
165

187

182

149 831

141 981

( 770)

( 825)

149 061

141 156

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade do crédito são apresentados como segue:
(milhares de euros)
Movimento Imparidade crédito
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Total

Saldo a 31 de dezembro de 2017

2 089

Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018
Ativos financeiros desreconhecidos
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Utilizações
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2019

62
527

234

1 390

2 151

71
( 467)
280

443
( 146)
( 273)

( 1 081)
38
( 183)
( 1)
( 7)

( 1 081)
552
( 796)
( 1)
-

411

258

156

825

85
( 283)
176

196
( 88)
( 157)

46
( 12)
( 18)

327
( 383)
1

389

209

172

770

O escalonamento do Crédito a clientes por prazos de vencimento, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é como segue:
31.12.2019
Até 3 meses
De 3 meses a um ano
De um a cinco anos
Mais de cinco anos
Duração indeterminada (crédito vencido)

66 570
75 289
577
7 208
187
149 831

(milhares de euros)
31.12.2018
59
70
4
7

283
395
683
438
182

141 981

A distribuição do Crédito a clientes por tipo de taxa é como segue:
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(m ilhares de euros )
31.12.2019
Taxa fix a
Taxa variável

31.12.2018

82 581
67 250

75 365
66 616

149 831

141 981

NOTA 20 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Esta rubrica, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Imóveis
Beneficiações em edifícios arrendados
Ativos sob direito de uso
Equipamento
Equipamento informático
Instalações interiores
Mobiliário e material
Equipamento de segurança
Máquinas e ferramentas
Ativos sob direito de uso
Outros

Imobilizado em curso
Beneficiações em edifícios arrendados

Depreciação acumulada

31.12.2018

1 409
2 307

951
-

3 716

951

2 909
430
1 503
67
114
322
-

2 967
431
1 509
65
110
1

5 345

5 083

9 061

6 034

-

53

-

53

9 061

6 087

( 5 543)

( 4 813)

3 518

1 274

O movimento nesta rubrica foi o seguinte:
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(milhares de euros)
Imóveis

Equipamento

Imobilizado em
curso

Total

Custo de aquisição
Saldo a 31 de dezembro de 2017
Adições
Abates / vendas

1 077
( 126)

4 085
1 085
( 87)

53
-

5 162
1 138
( 213)

Saldo a 31 de dezembro de 2018
Adições
Abates / vendas
Transferências
Impacto transição IFRS16

951
932
( 154)
53
1 934

5 083
399
( 347)
210

53
( 53)
-

6 087
1 331
( 501)
2 144

Saldo a 31 de dezembro de 2019

3 716

5 345

-

9 061

Depreciações
Saldo a 31 de dezembro de 2017
Depreciações do exercício
Abates / vendas

952
77
( 126)

3 859
139
( 88)

-

4 811
216
( 214)

Saldo a 31 de dezembro de 2018
Depreciações do exercício
Abates / vendas

903
701
( 71)

3 910
438
( 338)

-

4 813
1 139
( 409)

Saldo a 31 de dezembro de 2019

1 533

4 010

-

5 543

Saldo líquido a 31 de dezembro de 2019

2 183

1 335

-

3 518

Saldo líquido a 31 de dezembro de 2018

48

1 173

53

1 274

NOTA 21 – ATIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Adquiridos a terceiros
Sistema de tratamento automático de dados
Amortização acumulada

4 050
( 3 776)
274

31.12.2018
3 768
( 3 768)
-

O movimento nesta rubrica foi o seguinte:
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(milhares de euros)
Sistema de tratamento
automático de dados

Custo de aquisição
Saldo a 31 de dezembro de 2017

Total

3 768

3 768

Saldo a 31 de dezembro de 2018
Adições:
Adquiridas a terceiros

3 768

3 768

282

282

Saldo a 31 de dezembro de 2019

4 050

4 050

Amortizações
Saldo a 31 de dezembro de 2017

3 768

3 768

Saldo a 31 de dezembro de 2018
Amortizações do exercício

3 768
8

3 768
8

Saldo a 31 de dezembro de 2019

3 776

3 776

Saldo líquido a 31 de dezembro de 2019

274

274

Saldo líquido a 31 de dezembro de 2018

-

-

NOTA 22 – IMPOSTOS
O Banco está sujeito à tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e correspondentes
Derramas.
Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são refletidos nos resultados do exercício, exceto nos casos em que
as transações que os originaram tenham sido refletidas noutras rubricas de capital próprio. Nestas situações, o correspondente
imposto é igualmente refletido por contrapartida de capital próprio, não afetando o resultado do exercício.
O cálculo do imposto corrente do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi apurado com base na taxa nominal de IRC e
de Derrama Municipal em vigor, acrescida de uma taxa adicional de Derrama Estadual aplicável consoante o lucro tributável
apurado (3%, para lucros tributáveis entre 1,5 e 7,5 milhões de Euros; 5%, para lucros tributáveis entre 7,5 e 35 milhões de
Euros e 9% para lucros tributáveis superiores a 35 milhões de Euros).
Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das
diferenças temporárias, as quais correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço.
Para o exercício de 2019, o imposto diferido foi, em termos gerais, apurado com base numa taxa agregada de 26%, resultante
do somatório da taxa de IRC (21%) aprovada pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, da taxa de Derrama Municipal de 1,5%
e de uma taxa média prevista de Derrama Estadual de 3,5%.
A 4 de setembro de 2019 foi publicada a Lei n.º 98/2019 que veio alterar o Código do IRC em matéria do tratamento fiscal das
imparidades das instituições de crédito, criando regras aplicáveis às perdas por imparidade registadas nos períodos de
tributação com início anterior a 1 de janeiro de 2019, ainda não aceites fiscalmente. A presente lei consagrou um período de
adaptação para o regime fiscal acima referido, o qual permite aos sujeitos passivos nos cinco períodos de tributação com início
em, ou após, 1 de janeiro de 2019, continuar a aplicar o regime fiscal em vigor antes da publicação desta lei, exceto se efetuarem
o exercício de “opt in” até ao final do mês de outubro de cada período de tributação do regime de adaptação.
Assim, a 31 de dezembro de 2019, o Banco continuou a aplicar o Decreto Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de dezembro que
visa prorrogar, para efeitos fiscais, o enquadramento fiscal que decorre do Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal.
As declarações de autoliquidação do IRC do Banco ficam sujeitas a inspeção e eventual ajustamento pelas Autoridades Fiscais
durante um período de quatro anos. Assim, poderão vir a ter lugar eventuais liquidações adicionais de impostos devido
essencialmente a diferentes interpretações da legislação fiscal. No entanto, é convicção da Administração do Banco que não
deverão ocorrer encargos adicionais de valor significativo.
Os ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser analisados
como seguem:
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(milhares de euros)
31.12.2018

31.12.2019
Ativo
Imposto Corrente
IRC a recuperar / liquidar
Imposto Diferido

Passivo

Ativo

Passivo

-

659
659
614

214

730
730
-

-

1 273

214

730

Os ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço neste período detalham-se como segue:

Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as seguintes contrapartidas:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

214
( 133)
( 694)
( 1)
( 614)

Saldo inicial
Reconhecido em resultados
Reconhecido em reservas de justo valor
Reconhecido em outras reservas
Impacto IFRS 9 (em outras reservas)
Saldo final (Ativo / (Passivo))

( 182)
4
68
126
198
214

O imposto reconhecido em resultados e reservas nos exercícios findos em 2019 e 2018 teve as seguintes origens:
(milhares de euros)
31.12.2018

31.12.2019
Reconhecido em
resultados

Reconhecido em
reservas

Reconhecido em
resultados

Reconhecido em
reservas

75
52
6

695
-

2
1
( 7)

( 171)
-

133

695

( 4)

( 171)

Impostos Correntes

1 269

-

1 277

-

Total do imposto reconhecido (proveito) / custo

1 402

695

1 273

( 171)

Instrumentos financeiros
Imparidade de crédito a clientes
Provisões
Imposto Diferido

A reconciliação da taxa de imposto pode ser analisada como segue:
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(milhares de euros)
31.12.2018

31.12.2019
%

Valor

Resultado antes de impostos
Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário (ver Nota 13)

%

Valor

4 071
163
4 234

Taxa de imposto
Imposto apurado com base na taxa de imposto
Custos não dedutíveis
Tributações autónomas
Outros

26,0

Taxa efetiva de imposto / Imposto sobre o rendimento

4 837
126
4 963
26,0

0,5
0,7
6,2

1 101
22
28
251

0,3
0,8
(1,5)

1 290
13
31
( 61)

34,4

1 402

26,3

1 273

No seguimento da Lei nº55-A/2010, de 31 de dezembro, foi criada a Contribuição sobre o Setor Bancário, a qual incide sobre o
passivo médio anual apurado em balanço deduzido dos fundos próprios e dos depósitos abrangidos pela garantia do Fundo de
Garantia de Depósitos e sobre o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados. A Contribuição sobre o Setor Bancário
não é elegível como custo fiscal, e o respetivo regime tem vindo a ser prorrogado. Em 31 de dezembro de 2019 o Banco
reconheceu como gasto relativamente à Contribuição sobre o Setor Bancário, ao abrigo da Lei nº114/2017, de 29 de dezembro,
o valor de 163 milhares de euros (31 de dezembro de 2018: 126 milhares de euros). O gasto reconhecido foi apurado e pago
com base na taxa máxima de 0,110% que incide sobre o passivo médio anual apurado em balanço deduzido dos fundos próprios
e dos depósitos abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de Depósitos, aprovada pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março
e pela Portaria nº 165-A/2016, de 14 de junho.
NOTA 23 – OUTROS ATIVOS
A rubrica Outros Ativos, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Setor público administrativo
Outros devedores
Proveitos a receber
Despesas com custo diferido
Outras operações a regularizar
Outros ativos

31.12.2018

59
485
2 339
475
363
14

416
1 415
1 928
414
155
15

3 735

4 343

Os movimentos ocorridos em perdas por imparidade são apresentados como segue:

(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Saldo inicial

-

2

Utilizações

-

( 2)

Saldo final

-

-

NOTA 24 – PASSIVOS FINANCEIROS MENSURADOS PELO CUSTO AMORTIZADO
Esta rubrica em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é analisada como segue:
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(milhares de euros)
31.12.2018

31.12.2019
Mensurados pelo
custo amortizado
Recursos de Bancos Centrais e outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos financeiros

Mensurados pelo
custo amortizado

23 869

20 356

547 638

545 846

1 010

584

572 517

566 786

Recursos de Bancos Centrais e outras instituições de crédito
O saldo da rubrica Recursos de Bancos Centrais e outras instituições de crédito é composto, quanto à sua natureza, como
segue:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Recursos de Outras Instituições de Crédito
No país
Depósitos
Outros recursos
No estrangeiro
Depósitos
Outros recursos

1 554
19
1 573

2 094
8
2 102

5 249
17 047
22 296

5 055
13 199
18 254

23 869

20 356

O escalonamento dos recursos de outras instituições de crédito por prazo de vencimento, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é
como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Recursos de outras instituições de crédito
Até 3 meses

31.12.2018

23 869

20 356

23 869

20 356

Recursos de clientes
O saldo da rubrica Recursos de clientes é composto, quanto à sua natureza, como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Depósitos à vista
Depósitos à ordem

393 823

360 595

Depósitos a prazo
Depósitos a prazo

151 478

180 415

592

565

1 745

4 271

547 638

545 846

Depósitos de poupança
Outros
Outros recursos
Outros

O escalonamento dos Recursos de clientes por prazos de vencimento, a 31 de dezembro de 2018 e 2017, é como segue:
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(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Exigível à vista

393 823

360 595

Exigível a prazo
Até 3 meses
De 3 meses a um ano
De um a cinco anos

120 715
31 993
1 107

164 026
15 301
5 924

153 815

185 251

547 638

545 846

NOTA 25 – PROVISÕES
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica Provisões apresenta os seguintes movimentos:
(milhares de euros)

Provisão para
garantias e
compromissos
Saldo a 31 de dezembro de 2017

Outras
Provisões

Total

19

2 442

2 461

68

-

68

87

2 442

2 529

Reforços / (reposições)
Diferenças de câmbio e outras

24
-

37
1

61
1

Saldo a 31 de dezembro de 2018

111

2 480

2 591

Reforços / (reposições)
Diferenças de câmbio e outras

( 23)
( 1)

1 364
-

1 341
( 1)

87

3 844

3 931

Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018

Saldo a 31 de dezembro de 2019

No que se refere às provisões para garantias e compromissos, o movimento da provisão é detalhado como segue:
(milhares de euros)
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Total

Saldo a 31 de dezembro de 2017

19

Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Outros movimentos
Saldo a 31 de dezembro de 2018
Acréscimos por alteração do risco de crédito
Decréscimos por alteração do risco de crédito
Saldo a 31 de dezembro de 2019

68
78
55
( 37)
3
99
17
( 54)
62

9
16
( 10)
( 3)
12
23
( 10)
25

-

87

-

71
( 47)
-

-

111

-

40
( 64)

-

87

As outras provisões incluem provisões para processos judiciais em curso no valor de 3 795 milhares de euros (31 de dezembro
de 2018: 2 113 milhares de euros). O montante destas provisões decorre de uma avaliação prudente efetuada pelo Banco com
referência à data do balanço, tendo em conta os desenvolvimentos recentes dos processos.
NOTA 26 – OUTROS PASSIVOS
A rubrica de Outros passivos, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é analisada como segue:
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(milhares de euros)
31.12.2019
Setor público administrativo
Credores por fornecimento de bens
Outros credores
Custos com pessoal
Outros custos a pagar
Receitas com proveito diferido

31.12.2018

798
4 475
92
1 261
457
219

561
1 726
121
606
1 007
251

7 302

4 272

NOTA 27 – CAPITAL
Ações ordinárias
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social do Banco é de 63 000 milhares de euros, representado por 63 milhões de
ações, com o valor nominal de 1 euro cada, integralmente subscrito e realizado em dinheiro.
Durante o exercício de 2002, o Banco aumentou o seu capital social de 32 422 milhares de euros para 43 000 milhares de
euros, através da emissão de 10 578 milhares de ações ordinárias com valor nominal de 1 euro cada, o qual foi integralmente
subscrito e realizado em dinheiro. Em fevereiro de 2003 o Banco procedeu a novo aumento de capital, através da emissão de
12 milhões de ações ordinárias com o valor nominal de 1 euro cada. Em 2005, o capital foi aumentado através da emissão de
6 milhões de ações ordinárias e em 2006 foi novamente aumentado através da emissão de 2 milhões de ações.
A composição acionista do Banco é como segue:

% Capital
31.12.2019
NOVO BANCO, S.A.
NOVO BANCO dos Açores, S.A.

(a)

Novo Banco Servicios Corporativos, S.L.
GNB - Gestão de Ativos, SGPS, S.A.

(a)

(a)

(a)

31.12.2018

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

detém 100 ações

Como referido na Nota 1 o Banco faz parte do Grupo NOVO BANCO, pelo que as suas demonstrações financeiras são
consolidadas integralmente pelo NOVO BANCO, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, em Lisboa.
NOTA 28 – OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL ACUMULADO, RESULTADOS RETIDOS E OUTRAS RESERVAS
O outro rendimento integral, resultados retidos e as outras reservas apresentam o seguinte detalhe a 31 de dezembro de 2019
e 2018:
(milhares de euros)
31.12.2019
Outro Rendimento Integral Acumulado
Outras Reservas e Resultados Transitados
Reserva Legal
Outras Reservas
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31.12.2018

2 590
11 968
6 091
5 877

589
8 404
5 734
2 670

14 558

8 993
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Reserva legal
A reserva legal só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar o capital. A legislação portuguesa
aplicável ao setor bancário (artigo 97º do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro) exige que a reserva legal seja anualmente
creditada com pelo menos 10% do lucro líquido anual, até à concorrência do capital social, ou ao somatório das reservas livres
constituídas e dos resultados transitados, se superior.
Outro rendimento integral acumulado
Os movimentos ocorridos em Outro rendimento integral acumulado foram os seguintes:
(milhares de euros)
Outro Rendimento Integral
acumulado
Reservas de
Imparidade
Saldo em 31 de dezembro de 2017

Total

Reservas de
justo valor

-

1 071

1 071

Impacto transição IFRS 9

-

( 290)

( 290)

Saldo em 1 de janeiro de 2018

-

781

781

Alterações de justo valor, líquidas de imposto
Reservas de imparidade de títulos ao justo valor através de outro rendimento integral

5

( 197)
-

( 197)
5

Saldo em 31 de dezembro de 2018

5

584

589

Alterações de justo valor, líquidas de imposto
Variações no risco de crédito de passivos financeiros ao justo valor, líquidos de impostos
Reservas de imparidade de títulos ao justo valor através de outro rendimento integral

24

1 977
-

1 977
24

Saldo em 31 de dezembro de 2019

29

2 561

2 590

Reservas de justo valor
As reservas de justo valor representam as mais e menos-valias potenciais relativas à carteira de ativos financeiros ao justo valor
através de outro rendimento integral, líquidas da imparidade. O valor desta reserva é apresentado líquido de imposto diferido.
O movimento das reservas de justo valor líquidas de impostos diferidos e das reservas de imparidade pode ser assim analisado:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Reservas de justo valor
Ativos
financeiros ao
Reservas
Total
justo valor
por impostos Reserva de
através de outro
diferidos
justo valor
rendimento
integral

Reservas de justo valor
Ativos
financeiros ao
Reservas
Total
justo valor
por impostos Reserva de
através de outro
diferidos
justo valor
rendimento
integral

Saldo Inicial
Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2019
Variação de justo valor
Alienações do exercício
Imparidade reconhecida no exercício
Impostos diferidos reconhecidos no exercício em reservas
Saldo no final do exercício

789
789
4 749
( 2 078)
-

( 205)
( 205)
-

584

1 447

( 376)

1 071

-

( 393)

103

( 290)

584

1 054

( 273)

781

4 749
( 2 078)
-

500
( 765)

-

500
( 765)

-

( 694)

( 694)

-

68

68

3 460

( 899)

2 561

789

( 205)

584

A reserva de justo valor explica-se da seguinte forma:
(milhares de euros)
31.12.2019

31.12.2018

Custo amortizado dos ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

43 128

46 663

Valor de mercado dos ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

46 588

47 452

Ganhos / (perdas) potenciais reconhecidos na reserva de justo valor

3 460

789

Impostos diferidos

( 899)

Reserva de justo valor atribuível aos acionistas do Banco

2 561
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NOTA 29 – PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS
Para além dos instrumentos financeiros derivados, existiam em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os seguintes saldos relativos
a contas extrapatrimoniais:
(milhares de euros)
31.12.2019
Passivos contingentes
Garantias e avales prestados
Ativos financeiros dados em garantia

Compromissos
Compromissos revogáveis
Compromissos irrevogáveis

31.12.2018

141 766
1 793

172 338
1 670

143 559

174 008

52 456
1 160

63 881
1 324

53 616

65 205

As garantias e avales prestados são operações bancárias que não se traduzem numa mobilização de fundos por parte do
Banco.
Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de ativos dados em garantia inclui:

Títulos dados em garantia à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários no âmbito do Sistema de Indemnização aos
Investidores no montante de 1 195 milhares de euros (31 de dezembro de 2018: 1 113 milhares de euros);

Títulos dados em garantia ao Fundo de Garantia de Depósitos no montante de 598 milhares de euros (31 de dezembro de
2018: 557 milhares de euros).
Estes ativos financeiros dados em garantia encontram-se registados nas diversas categorias de ativos do balanço do Banco e
podem ser executados em caso de incumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo Banco, nos termos e condições
dos contratos celebrados.
Os compromissos, revogáveis e irrevogáveis, representam acordos contratuais para a concessão de crédito com os clientes do
Banco (p.e. linhas de crédito não utilizadas) os quais, de forma geral, são contratados por prazos fixos ou com outros requisitos
de expiração e, normalmente, requerem o pagamento de uma comissão. Substancialmente todos os compromissos de
concessão de crédito em vigor requerem que os clientes mantenham determinados requisitos verificados aquando da
contratualização dos mesmos.
Não obstante as particularidades destes passivos contingentes e compromissos, a apreciação destas operações obedece aos
mesmos princípios básicos de uma qualquer outra operação comercial, nomeadamente o da solvabilidade quer do cliente quer
do negócio que lhes estão subjacentes, sendo que o Banco requer que estas operações sejam devidamente colateralizadas
quando necessário. Uma vez que é expectável que a maioria dos mesmos expire sem ter sido utilizado, os montantes indicados
não representam necessariamente necessidades de caixa futuras.
Adicionalmente, as responsabilidades evidenciadas em contas extrapatrimoniais relacionadas com a prestação de serviços
bancários são como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Depósito e guarda de valores
Outras responsabilidades por prestação de serviços

31.12.2018

373 707
13 710

380 387
13 389

387 417

393 776

Em Outras responsabilidades por prestações de serviços estão considerados os valores relativos aos ativos de clientes
investidos em Fundos.
Fundo de Resolução
O Fundo de Resolução é uma pessoa coletiva de direito público com autonomia administrativa e financeira, criado pelo DecretoLei n.º 31-A/2012, de 10 de fevereiro, que se rege pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
(“RGICSF”) e pelo seu regulamento e que tem como missão prestar apoio financeiro às medidas de resolução aplicadas pelo
Banco de Portugal, na qualidade de autoridade nacional de resolução, e para desempenhar todas as demais funções conferidas
pela lei no âmbito da execução de tais medidas.
O Banco, a exemplo da generalidade das instituições financeiras a operar em Portugal, é uma das instituições participantes no
Fundo de Resolução, efetuando contribuições que resultam da aplicação de uma taxa definida anualmente pelo Banco de
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Portugal tendo por base, essencialmente, o montante dos seus passivos. Em 31 de dezembro de 2019, a contribuição periódica
efetuada pelo Banco ascendeu a 73 milhares de euros (31 de dezembro de 2018: 51 milhares de euros).
No âmbito da sua responsabilidade enquanto autoridade de supervisão e resolução, o Banco de Portugal, em 3 de agosto de
2014, decidiu aplicar ao BES uma medida de resolução, ao abrigo do n.º5 do artigo 145º-G do Regime Geral das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), que consistiu na transferência da generalidade da sua atividade para o NOVO
BANCO, criado especialmente para o efeito, tendo a capitalização sido assegurada pelo Fundo de Resolução.
Para realização do capital social do NOVO BANCO, o Fundo de Resolução disponibilizou 4 900 milhões de euros, dos quais
365 milhões de euros corresponderam a recursos financeiros próprios. Foi ainda concedido um empréstimo por um sindicato
bancário ao Fundo de Resolução, no montante de 635 milhões de euros, sendo a participação de cada instituição de crédito
ponderada em função de diversos fatores, incluindo a respetiva dimensão. O restante montante (3 900 milhões de euros) teve
origem num empréstimo reembolsável concedido pelo Estado Português.
Em dezembro de 2015, as autoridades nacionais decidiram vender a maior parte dos ativos e passivos associados à atividade
do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. (Banif) ao Banco Santander Totta, S.A. (Santander Totta), por 150 milhões de
euros, também no quadro da aplicação de uma medida de resolução. Esta operação envolveu um apoio público estimado em 2
255 milhões de euros, que visou cobrir contingências futuras, financiado em 489 milhões de euros pelo Fundo de Resolução e
1 766 milhões de euros diretamente pelo Estado Português. No contexto desta medida de resolução, os ativos do Banif
identificados como problemáticos foram transferidos para um veículo de gestão de ativos, criado para o efeito – Oitante, S.A..
A situação de desequilíbrio financeiro grave em que se encontravam o BES, em 2014, e o BANIF, em 2015, e que justificaram
a aplicação de medidas de resolução, criaram incertezas relacionadas com o risco de litigância envolvendo o Fundo de
Resolução, que é significativo, bem como com o risco de uma eventual insuficiência de recursos para assegurar o cumprimento
das responsabilidades, em particular o reembolso a curto prazo dos financiamentos contraídos.
Foi neste enquadramento que, no segundo semestre de 2016, o Governo Português chegou a acordo com a Comissão Europeia
no sentido de serem alteradas as condições dos financiamentos concedidos pelo Estado Português e pelos Bancos participantes
ao Fundo de Resolução, por forma a preservar a estabilidade financeira por via da promoção das condições que conferem
previsibilidade e estabilidade ao esforço contributivo para o Fundo de Resolução. Para o efeito, foi formalizado um aditamento
aos contratos de financiamento ao Fundo de Resolução, que introduziu um conjunto de alterações sobre os planos de
reembolso, as taxas de remuneração e outros termos e condições associados a esses empréstimos por forma a que os mesmos
se ajustem à capacidade do Fundo de Resolução para cumprir integralmente as suas obrigações com base nas suas receitas
regulares, isto é, sem necessidade de serem cobradas, aos Bancos participantes no Fundo de Resolução, contribuições
especiais ou qualquer outro tipo de contribuição extraordinária.
De acordo com o comunicado do Fundo de Resolução de 31 de março de 2017, a revisão das condições dos financiamentos
concedidos pelo Estado Português e pelos Bancos participantes visou assegurar a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro do
Fundo de Resolução, com base num encargo estável, previsível e comportável para o setor bancário. Com base nesta revisão,
o Fundo de Resolução assumiu que está assegurado o pagamento integral das suas responsabilidades, bem como a respetiva
remuneração, sem necessidade de recurso a contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias
por parte do setor bancário.
Também no dia 31 de março de 2017, o Banco de Portugal comunicou ter selecionado o Fundo Lone Star para a compra do
NOVO BANCO, a qual foi concluída em 18 de outubro de 2017, mediante a injeção, pelo novo acionista, de 750 milhões de
euros, à qual se seguiu uma nova entrada de capital de 250 milhões de euros, concretizada em 21 de dezembro de 2017. O
Fundo Lone Star passou a deter 75% do capital social do NOVO BANCO e o Fundo de Resolução os remanescentes 25%.
Adicionalmente, as condições aprovadas incluem:
- Um mecanismo de capitalização contingente, nos termos do qual o Fundo de Resolução poderá ser chamado a realizar
pagamentos no caso de se materializarem certas condições cumulativas, relacionadas com: (i) o desempenho de um
conjunto restrito de ativos do NOVO BANCO e (ii) a evolução dos níveis de capitalização do Banco. Os eventuais
pagamentos a realizar nos termos deste mecanismo contingente estão sujeitas a um limite máximo absoluto de 3 890 milhões
de euros;
- Um mecanismo de indemnização ao NOVO BANCO caso, verificadas determinadas condições, este venha a ser
condenado no pagamento de qualquer responsabilidade, por decisão judicial transitada em julgado que não reconheça ou
seja contrária à medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal, ou ao perímetro de ativos e passivos do NOVO
BANCO.
Não obstante a possibilidade prevista na legislação aplicável de cobrança de contribuições especiais, atendendo à renegociação
das condições dos empréstimos concedidos ao Fundo de Resolução pelo Estado Português e por um sindicato bancário, e aos
comunicados públicos efetuados pelo Fundo de Resolução e pelo Gabinete do Ministro das Finanças que referem que essa
possibilidade não será utilizada, as presentes demonstrações financeiras refletem a expectativa do Conselho de Administração
de que não serão exigidas ao Banco contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias para
financiar as medidas de resolução aplicadas ao BES e ao Banif, bem como o mecanismo capitalização contingente e o
mecanismo de indemnização referidos no parágrafos precedentes.
De acordo com o comunicado efetuado pelo Fundo de Resolução em 1 de março de 2019, para o pagamento a efetuar ao
NOVO BANCO no âmbito do mecanismo de capitalização contingente, serão utilizados, em primeiro lugar, os recursos
financeiros disponíveis, resultantes das contribuições pagas, direta ou indiretamente pelo setor bancário, sendo esses recursos
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complementados pela utilização de um empréstimo acordado com o Estado em outubro de 2017, com o limite máximo anual,
então definido, de 850 milhões de euros.
Eventuais alterações relativamente a esta matéria e à aplicação destes mecanismos podem ter implicações relevantes nas
demonstrações financeiras do Banco.
NOTA 30 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
O valor das transações do Banco com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2019 e 2018, assim como os respetivos
custos e proveitos reconhecidos no período em análise, resumem-se como segue:
(milhares de euros)
Passivos

31.12.2019
Garantias

Proveitos

432 110

1 862

140 696

2 803

4 941
-

411 167

2 417

171 357

6 673

476

246
25
-

17 085
41

62
-

-

32
-

1 057
91
296
-

23 659
15 004
27

-

219
752
-

3
5
-

432 381

18 988

140 758

2 803

4 973

412 611

41 107

171 357

7 644

484

Ativos

Custos

Ativos

Passivos

31.12.2018
Garantias

Proveitos

Custos

Acionista
NOVO BANCO

Empresas relacionadas
NOVO BANCO AÇORES
GNB GA
GNB VIDA
EDENRED
GNB SEGUROS

Os ativos e passivos, geradores de juros, contratados com entidades do Grupo NOVO BANCO, apresentam taxas de juro entre
0,31% e 7,57% e entre 0% e 0,60%, respetivamente.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (de acordo com o âmbito definido no IAS 24) não havia crédito concedido aos membros
do Conselho de Administração do BEST. O Conselho Fiscal do BEST não detinha responsabilidades sobre crédito.
NOTA 31 – JUSTO VALOR DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
O modelo de governance da valorização dos instrumentos financeiros do Banco está definido em normativo interno, que
estabelece as políticas e procedimentos a seguir na identificação e valorização dos instrumentos financeiros, os procedimentos
de controlo e a definição das responsabilidades dos intervenientes neste processo.
De acordo com a metodologia de valorização dos ativos e passivos ao justo valor seguida, os mesmos são classificados na
correspondente hierarquia de justo valor definida na IFRS 13 – Justo Valor. Seguidamente apresenta-se uma breve descrição
do tipo de ativos e passivos incluídos em cada nível da hierarquia e correspondente forma de valorização:
Valores de cotação de mercado (nível 1)
Nesta categoria são incluídos os Instrumentos Financeiros com cotações disponíveis em mercados oficiais e aqueles em que
existem entidades que divulgam habitualmente preços de transações para estes instrumentos negociados em mercados
líquidos.
A prioridade nos preços utilizados é dada aos observados nos mercados oficiais, nos casos em que exista mais do que um
mercado oficial a opção recai sobre o mercado principal onde estes instrumentos financeiros são transacionados.
O Banco considera como preços de mercado os divulgados por entidades independentes, assumindo como pressuposto que
as mesmas atuam no seu próprio interesse económico e que tais preços são representativos do mercado ativo, utilizando
sempre que possível preços fornecidos por mais do que uma entidade (para um determinado ativo e/ou passivo). No processo
de reavaliação dos Instrumentos Financeiros, o Banco procede à análise dos diferentes preços no sentido de selecionar aquele
que se afigura mais representativo para o instrumento em análise. Adicionalmente, são utilizados como inputs, caso existam,
os preços relativos a transações recentes sobre instrumentos financeiros semelhantes os quais são posteriormente comparados
com os fornecidos pelas entidades referidas no sentido de melhor fundamentar a opção do Banco por um dado preço.
Nesta categoria, incluem-se, entre outros, os seguintes instrumentos financeiros:
(i)
Derivados negociados em mercado organizado;
(ii) Ações cotadas em bolsa;
(iii) Fundos mobiliários abertos cotados em bolsa;
(iv) Fundos mobiliários fechados cujos ativos subjacentes são unicamente instrumentos financeiros cotados em bolsa;
(v) Obrigações com mais do que um provider e em que os instrumentos estejam listados em bolsa;
(vi) Instrumentos financeiros com ofertas de mercado mesmo que não disponíveis nas normais fontes de informação (ex.
títulos a negociar com base na recovery rate).
Métodos de valorização com parâmetros/ preços observáveis no mercado (nível 2)
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Nesta categoria são considerados os instrumentos financeiros valorizados com recurso a modelos internos, designadamente
modelos de fluxos de caixa descontados e de avaliação de opções, que implicam a utilização de estimativas e requerem
julgamentos que variam conforme a complexidade dos produtos objeto de valorização. Não obstante, o Banco utiliza como
inputs nos seus modelos, variáveis disponibilizadas pelo mercado, tais como as curvas de taxas de juro, spreads de crédito,
volatilidade e índices sobre cotações. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas por
entidades independentes mas cujos mercados têm liquidez mais reduzida. Adicionalmente, o Banco utiliza ainda como variáveis
observáveis em mercado, aquelas que resultam de transações sobre instrumentos semelhantes e que se observam com
determinada recorrência no mercado.
Nesta categoria, incluem-se, entre outros, os seguintes instrumentos financeiros:
(i)
Obrigações sem cotação em bolsa; e
(ii) Derivados (OTC) mercado de balcão;
Métodos de valorização com parâmetros não observáveis no mercado (nível 3)
Neste nível incluem-se as valorizações determinadas com recurso à utilização de modelos internos de valorização ou cotações
fornecidas por terceiras entidades mas cujos parâmetros utilizados não são observáveis no mercado. As bases e pressupostos
de cálculo do justo valor estão em conformidade com os princípios da IFRS 13.
Nesta categoria, incluem-se, entre outros, os seguintes instrumentos financeiros:
(i)
Títulos de dívida valorizados com recurso a inputs não observáveis no mercado;
(ii) Ações não cotadas;
(iii) Fundos imobiliários fechados;
(iv) Hedge Funds;
(v) Private equities;
(vi) Fundos de Reestruturação; e
(vii) Derivados (OTC) mercado de balcão com cotações fornecidas por terceiras entidades.
Os modelos de valorização utilizados por tipo de instrumento são os que seguidamente se apresentam:
Operações de mercado monetário e crédito a clientes: o justo valor é determinado pelo método dos fluxos de caixa descontados,
sendo o fluxo de caixa futuro descontado considerando a curva de rendimento da moeda acrescido do risco de crédito da
entidade que contratualmente irá liquidar esse fluxo.
Papel comercial: o seu justo valor é apurado descontando os fluxos de caixa futuros à curva de rendimento da moeda acrescido
do risco de crédito do emitente determinado no programa da emissão.
Instrumentos de dívida (obrigações) com liquidez: é utilizada a metodologia de seleção independente da valorização com base
nas observações disponíveis na Bloomberg, designada de ‘Best Price’, onde são solicitadas todas as valorizações disponíveis,
mas apenas considerados como input as fontes previamente validadas, sendo que o modelo considera também a exclusão de
preços por antiguidade e de outliers. No caso específico da dívida publica portuguesa, e decorrente da atividade de market
making e da materialidade das posições do Banco, são sempre consideradas as valorizações da fonte CBBT (o CBBT é um
compósito de valorizações elaborado pela Bloomberg, que considera a média de preços executáveis e com alta liquidez).
Instrumentos de dívida (obrigações) com reduzida liquidez: os modelos considerados para valorização de obrigações com
reduzida liquidez sem valorizações observáveis em mercado são determinados tendo em consideração a informação disponível
sobre o emitente e instrumento, podendo ser considerados os seguintes modelos: (i) fluxos de caixa descontados - os fluxos de
caixa são descontados considerando o risco de taxa de juro, risco de crédito do emitente e quaisquer outros riscos que possam
estar subjacentes ao instrumento; ou (ii) valorizações disponibilizadas por contrapartes externas, na impossibilidade de se
apurar o justo valor do instrumento, sendo sempre selecionadas fontes fidedignas com reputada credibilidade no mercado e
isenção na valorização dos instrumentos em análise.
Obrigações convertíveis: os fluxos de caixa são descontados considerando o risco de taxa de juro, risco de crédito do emitente
e quaisquer outros riscos que possam estar associados ao instrumento, acrescido do valor líquido presente (‘NPV’) das opções
de convertibilidade embutidas no instrumento.
Ações e fundos cotados: nos produtos de capital cotados em mercado é considerada a cotação apresentada pela respetiva
bolsa de valores.
Ações não cotadas: A avaliação é efetuada através de avaliações externas efetuadas às empresas onde detém a posição
acionista. No caso de não se justificar o pedido de uma avaliação externa devido à imaterialidade da posição no balanço, a
posição é reavaliada considerando o valor contabilístico da entidade (‘book value’).
Fundos não cotados: é considerada a valorização disponibilizada pela sociedade gestora, que considera pressupostos não
observáveis em mercado. No caso de existirem chamadas de capital posteriores à data de referência da última valorização
disponibilizada, a valorização é recalculada considerando as chamadas de capital posteriores à data de referência ao valor que
foram efetuadas, até que seja disponibilizada pela sociedade gestora uma nova valorização que incorpore as chamadas de
capital realizadas. De salientar que apesar de serem aceites as valorizações disponibilizadas pelas sociedades gestoras,
sempre que se aplique de acordo com os regulamentos dos fundos, o Banco solicita a certificação legal de contas emitida por
auditores independentes, por forma a obter o conforto adicional necessário à informação disponibilizada pela sociedade gestora.

Relatório e Contas 2019

71

Instrumentos derivados: se forem transacionados em mercados organizados as valorizações são observáveis em mercado,
caso contrário são valorizados utilizando modelos standard com recurso a variáveis observáveis em mercado, sendo de
destacar:
 Opções cambiais: são valorizadas através do sistema de front office, que considera modelos como Garman-Kohlhagen,
Binomial, Black&Scholes, Levy ou Vanna-Volga;
 Swaps de taxa de juro e swaps cambiais: a valorização destes instrumentos é efetuada através do sistema de front office,
onde os fluxos de caixa da perna fixa do instrumento são descontados a partir da curva de rendimento da respetiva moeda,
e os fluxos de caixa da perna variável são projetados considerando a curva ‘forward’ e descontados considerando igualmente
os fatores de desconto e taxas ‘forward’ a partir da curva de rendimento da respetiva moeda.
 Credit Default Swaps: Ambas as pernas do CDS são compostas por fluxos de caixa contingentes ao risco de crédito do ativo
subjacente, pelo que são valorizadas através dos spreads de crédito de mercado.
 Futuros e Opções: O Banco negoceia estes produtos em mercado organizado, existindo no entanto a possibilidade de
negociar em mercado OTC. Nos negócios de mercado organizado de futuros e opções as valorizações são observáveis em
mercado, sendo recebida diariamente a valorização através do broker selecionado para estes produtos. Nos negócios de
futuros e opções em mercado OTC, e com base no tipo de produto e no tipo de ativo subjacente, podem ser considerados
modelos em tempo discreto (binominal) ou em tempo contínuo (Black & Scholes).
O justo valor dos ativos e passivos financeiros mensurados ao justo valor do Banco é como segue:
(milhares de euros)
Valorizados ao Justo Valor

Cotações de
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros/ preços
observáveis no
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros não
observáveis no
mercado

(Nível 1)

(Nível 2)

(Nível 3)

Total Justo
Valor

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros detidos para negociação
Derivados de negociação
Taxas de câmbio
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através
dos resultados
Ações
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Obrigações de emissores públicos
Ações

-

50
50
50

-

50
50
50

1 248
1 248
46 190
46 190
-

-

398
398

1 248
1 248
46 588
46 190
398

Ativos ao justo valor

47 438

50

398

47 886

Passivos financeiros detidos para negociação
Derivados de negociação
Taxas de câmbio

-

294
294
294

-

294
294
294

Passivos ao justo valor

-

294

-

294
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(milhares de euros)
Valorizados ao Justo Valor

Cotações de
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros/ preços
observáveis no
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros não
observáveis no
mercado

(Nível 1)

(Nível 2)

(Nível 3)

Total Justo
Valor

31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros detidos para negociação
Derivados de negociação
Taxas de câmbio
Outros
Ativos financeiros obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através
dos resultados
Ações
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Obrigações de emissores públicos
Ações

-

584
584
443
141

-

584
584
443
141

851
851
47 079
47 079
-

-

373
373

851
851
47 452
47 079
373

Ativos ao justo valor

47 930

584

373

48 887

Passivos financeiros detidos para negociação
Derivados de negociação
Taxas de câmbio
Taxas de juro
Outros

-

647
647
490
19
138

-

647
647
490
19
138

Passivos ao justo valor

-

647

-

647

O movimento dos ativos financeiros valorizados com recurso a métodos com parâmetros não observáveis no mercado (nível 3
da hierarquia de justo valor), 31 de dezembro de 2019 e 2018, pode ser analisado como segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Ativos financeiros
pelo justo valor
através de outro
rendimento integral
Saldo a 31 de dezembro de 2018
Variação de valor
Saldo a 31 de dezembro de 2019

Total ativos

373

373

25

25

398

398

(milhares de euros)
31.12.2018
Ativos financeiros
pelo justo valor
através de outro
rendimento integral
Saldo a 31 de dezembro de 2017
Impacto de transição para o IFRS 9
Saldo a 1 de janeiro de 2018
Variação de valor
Saldo a 31 de dezembro de 2018

Total ativos

39 150

39 150

( 38 739)

( 38 739)

411

411

( 38)

( 38)

373

373

Os principais parâmetros utilizados, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os modelos de valorização foram os seguintes:
Curvas de taxas de juro
As taxas de curto prazo apresentadas refletem os valores indicativos praticados em mercado monetário, sendo que para o longo
prazo os valores apresentados representam as cotações para swap de taxa de juro para os respetivos prazos:
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(%)
31.12.2019

Overnight
1 mês
3 meses
6 meses
9 meses
1 ano
3 anos
5 anos
7 anos
10 anos
15 anos
20 anos
25 anos
30 anos

EUR

USD

-0,4560
-0,4380
-0,3830
-0,3240
-0,3174
-0,3161
-0,2380
-0,1205
0,0160
0,2110
0,4670
0,5990
0,6370
0,6310

1,6000
1,7900
1,9200
1,9300
1,9100
1,7490
1,6556
1,6990
1,7630
1,8470
1,9650
2,0160
2,0350
2,0420

31.12.2018
GBP
0,7500
0,7650
0,8650
0,9000
0,9450
0,7419
0,8243
0,8844
0,9406
1,0172
1,0968
1,1206
1,1130
1,1082

EUR

USD

-0,4200
-0,3630
-0,3090
-0,2370
-0,2295
-0,2250
-0,0650
0,2010
0,4690
0,8150
1,1690
1,3450
1,3720
1,4050

2,4000
2,7000
2,8700
2,9500
3,0300
2,7440
2,5800
2,5780
2,6210
2,7110
2,7890
2,8190
2,8190
2,8110

GBP
0,7650
0,9050
0,9500
1,0700
1,1600
0,9898
1,2193
1,3050
1,3574
1,4365
1,5131
1,5461
1,5491
1,5411

Volatilidades de taxas de juro
Os valores a seguir apresentados referem-se às volatilidades implícitas (at the money) que serviram de base para a avaliação
de opções de taxa de juro:
(%)

1 ano
3 anos
5 anos
7 anos
10 anos
15 anos

EUR

31.12.2019
USD

GBP

12,71
22,74
33,51
40,12
46,46
51,03

18,87
39,23
36,57
39,25
34,71
-

48,83
57,73
64,04
67,79
70,87
-

EUR

31.12.2018
USD

GBP

16,48
32,17
48,20
57,42
63,34
64,69

11,25
22,87
27,29
28,35
30,20
-

33,95
58,01
61,25
-

Câmbios e volatilidade cambiais
Seguidamente apresentam-se as taxas de câmbio (Banco Central Europeu) à data de balanço e as volatilidades implícitas (at
the money) para os principais pares de moedas, utilizadas na avaliação dos derivados:

Cambial
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/CHF
EUR/NOK
EUR/PLN
EUR/RUB
USD/BRL a)
USD/TRY b)

31.12.2019

31.12.2018

1 mês

1,1234
0,8508
1,0854
9,8638
4,2568
69,9563
4,0197
5,9501

1,1450
0,8945
1,1269
9,9483
4,3014
79,7153
3,8812
5,2915

5,03
7,10
3,98
6,29
3,80
7,51
10,45
12,05

a)

Calculada com base nos câmbios EUR/USD e EUR/BRL

b)

Calculada com base nos câmbios EUR/USD e EUR/TRY

Volatilidade (%)
3 meses
6 meses
9 meses
5,24
6,78
4,20
6,30
3,85
8,07
10,58
13,20

5,43
6,83
4,35
6,40
4,04
8,71
10,57
14,30

5,58
6,80
4,58
6,50
4,13
9,29
10,65
15,13

1 ano
5,85
6,95
4,68
6,58
4,20
9,58
10,73
15,93

O Banco utiliza nos seus modelos de avaliação a taxa spot observada no mercado no momento da avaliação.
Índices sobre cotações
No quadro seguinte, resume-se a evolução dos principais índices de cotações e respetivas volatilidades utilizadas nas
valorizações dos derivados sobre ações:
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Cotação
31.12.2019
DJ Euro Stoxx 50
PSI 20
IBEX 35
FTSE 100
DAX
S&P 500
BOVESPA

3
5
9
7
13
3
115

745
214
549
542
249
231
645

31.12.2018
3 001
4 731
8 540
6 728
10 559
2 507
87 887

Volatilidade histórica
Variação %
-19,86%
-9,26%
-10,57%
-10,80%
-20,30%
-22,41%
-24,00%

1 mês

3 meses

11,15
9,67
12,15
13,21
10,70
7,32
11,24

11,68
10,42
12,24
11,90
12,12
9,53
15,03

Volatilidade
implícita

11,26
12,59
11,14
19,21

O justo valor dos ativos e passivos financeiros registados no balanço ao custo amortizado é analisado como segue, tendo sido
estimado com base nas principais metodologias e pressupostos abaixo descritos:
(milhares de euros)
Justo valor
Ativos/ passivos
registados ao custo
amortizado

Cotações de
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros/ preços
observáveis no
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros não
observáveis no
mercado

(Nível 1)

(Nível 2)

(Nível 3)

Justo valor total

31 de dezembro de 2019
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Títulos
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes

38 876

-

38 876

-

38 876

1 915
420 279
149 061

-

420 279
-

1 997
149 381

1 997
420 279
149 381

Ativos financeiros

610 131

-

459 155

151 378

610 533

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos financeiros

23 869
547 638
1 010

-

23 869
-

547 638
1 010

23 869
547 638
1 010

Passivos financeiros

572 517

-

23 869

548 648

572 517

(milhares de euros)
Justo valor
Ativos/ passivos
registados ao custo
amortizado

Cotações de
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros/ preços
observáveis no
mercado

Modelos de
valorização com
parâmetros não
observáveis no
mercado

(Nível 1)

(Nível 2)

(Nível 3)

Justo valor total

31 de dezembro de 2018
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Títulos
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes

33 260

-

33 260

-

33 260

19 851
401 598
141 156

-

401 598
-

20 229
142 234

20 229
401 598
142 234

Ativos financeiros

595 865

-

434 858

162 463

597 321

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos financeiros

20 356
545 846
584

-

20 356
-

545 846
584

20 356
545 846
584

Passivos financeiros

566 786

-

20 356

546 430

566 786

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem, Aplicações em instituições de crédito e Recursos de
Bancos Centrais
Estes ativos e passivos são de muito curto prazo pelo que o valor de balanço é uma estimativa razoável do respetivo justo valor.
Títulos ao custo amortizado
O justo valor dos títulos registados ao custo amortizado é estimado de acordo com as metodologias seguidas para a valorização
dos títulos que estão registados ao justo valor, conforme descrito no início da presente Nota.
Crédito a clientes
O justo valor do crédito a clientes é estimado com base na atualização dos fluxos de caixa esperados de capital e de juros,
considerando que as prestações são pagas nas datas contratualmente definidas. Os fluxos de caixa futuros esperados das
carteiras de crédito homogéneas, como por exemplo o crédito à habitação, são estimados numa base de portfolio. As taxas de
desconto utilizadas são as taxas atuais praticadas para empréstimos com características similares.
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Recursos de outras instituições de crédito
O justo valor dos recursos de Bancos centrais e de outras instituições de crédito é estimado com base na atualização dos fluxos
de caixa esperados de capital e juros.
Recursos de clientes
O justo valor destes instrumentos financeiros é estimado com base na atualização dos fluxos de caixa esperados de capital e
de juros. A taxa de desconto utilizada é a que reflete as taxas praticadas para os depósitos com características similares à data
do balanço. Considerando que as taxas de juro aplicáveis são renovadas por períodos inferiores a um ano, não existem
diferenças materialmente relevantes no seu justo valor.
Responsabilidades representadas por títulos, Passivos Subordinados e Passivos associados a ativos transferidos
O justo valor destes instrumentos é baseado em cotações de mercado quando disponíveis; caso não existam, é estimado com
base na atualização dos fluxos de caixa esperados de capital e juros no futuro para estes instrumentos.
Outros passivos financeiros
Estes passivos são de curto prazo pelo que o valor de balanço é uma estimativa razoável do respetivo justo valor.
NOTA 32 – GESTÃO DE RISCOS DE ATIVIDADE
O Banco está exposto aos seguintes riscos decorrentes do uso de instrumentos financeiros:
 Risco de crédito;
 Risco de mercado;
 Risco de liquidez;
 Risco operacional.
Risco de crédito
O Risco de Crédito resulta da possibilidade de ocorrência de perdas financeiras decorrentes do incumprimento do cliente ou
contraparte relativamente às obrigações contratuais estabelecidas com o Banco no âmbito da sua atividade creditícia. O risco
de crédito está essencialmente presente nos produtos tradicionais bancários – empréstimos, garantias e outros passivos
contingentes. Nos credit defaults swaps (CDS), a exposição líquida entre as posições vendedoras e compradoras de proteção
sobre cada entidade subjacente às operações, constitui risco de crédito para o Banco. Os CDS estão registados ao seu justo
valor conforme política contabilística descrita na Nota 2.3.
É efetuada uma gestão permanente das carteiras de crédito que privilegia a interação entre as várias equipas envolvidas na
gestão de risco ao longo das sucessivas fases da vida do processo de crédito. Esta abordagem é complementada pela
introdução de melhorias contínuas tanto no plano das metodologias e ferramentas de avaliação e controlo dos riscos, como ao
nível dos procedimentos e circuitos de decisão.
O acompanhamento do perfil de risco de crédito do Banco, nomeadamente no que se refere à evolução das exposições de
crédito e monitorização das perdas creditícias, é efetuado regularmente pelo Comité de Risco. São igualmente objeto de análises
regulares o cumprimento dos limites de crédito aprovados e o correto funcionamento dos mecanismos associados às
aprovações de linhas de crédito no âmbito da atividade corrente das áreas comerciais.
Seguidamente apresenta-se a informação relativa à exposição máxima do BEST ao risco de crédito:
(milhares de euros)
31.12.2019
Disponibilidades e aplicações em Instituições de crédito
Derivados detidos para negociação
Títulos ao justo valor através de outro rendimento integral
Títulos ao custo amortizado
Crédito a clientes
Outros ativos
Garantias e avales prestados
Compromissos revogáveis e irrevogáveis

31.12.2018

459 155
50
46 190
1 915
149 061
2 824
141 679
53 616

434 858
584
47 079
19 851
141 156
3 343
172 227
65 205

854 490

884 303

Para os ativos financeiros reconhecidos no Balanço, a exposição máxima ao risco de crédito é representada pelo valor
contabilístico líquido de imparidade. Para os elementos fora de balanço, a exposição máxima das garantias é o montante
máximo que o Banco teria de pagar se as garantias fossem executadas e dos compromissos de empréstimos e de outros
compromissos relacionados com crédito de natureza irrevogável, é o montante total de compromissos assumidos.
A imparidade é calculada em base coletiva ou individual de acordo com a política contabilística definida na Nota 2.4. Nos casos
em que o valor dos colaterais após aplicação dos haircuts (diferenciados por tipologia de colateral) iguale ou exceda a exposição,
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a imparidade individual poderá ser nula. Assim, o Banco não tem ativos financeiros vencidos para os quais não tenha realizado
uma análise acerca da sua recuperação e consequente reconhecimento da imparidade respetiva quando verificada.
O quadro seguinte apresenta os ativos que estão em imparidade ou vencidos, mas não em imparidade:
(milhares de euros)
31.12.2019
Nem em
vencido nem
em imparidade
Disponibilidades e aplicações em Instituições de crédito
Títulos ao justo valor através de outro rendimento integral
Instrumentos de dívida - emissores públicos
Títulos ao custo amortizado
Instrumentos de dívida- outros emissores
Crédito a clientes

Vencido mas
não em
Imparidade

459 510
46 190
46 190
1 997
1 997
149 641

3

Em imparidade Exposição total
187

Exposição
líquida

Imparidade

459 510
46 190
46 190
1 997
1 997
149 831

( 355)
( 29)
( 29)
( 82)
( 82)
( 770)

459 155
46 161
46 161
1 915
1 915
149 061

(milhares de euros)
31.12.2018
Nem em
vencido nem
em imparidade
Disponibilidades e aplicações em Instituições de crédito
Títulos ao justo valor através de outro rendimento integral
Instrumentos de dívida - emissores públicos
Títulos ao custo amortizado
Instrumentos de dívida- outros emissores
Crédito a clientes

435 301
47 079
47 079
20 222
20 222
141 793

Vencido mas
não em
Imparidade
15

Em imparidade Exposição total
173

Imparidade

435 301
47 079
47 079
20 222
20 222
141 981

( 443)
( 371)
( 371)
( 825)

Exposição
líquida
434 858
47 079
47 079
19 851
19 851
141 156

As exposições em imparidade correspondem a (i) exposições com evidência objetiva de perda (“Exposição em default”, de
acordo com a definição interna de default – que corresponde ao Stage 3); e (ii) exposições classificadas como tendo imparidade
específica após avaliação individual de imparidade.
As exposições classificadas como não tendo imparidade dizem respeito a (i) todas as exposições que não apresentam sinais
de deterioração significativa do risco de crédito – exposições classificadas em Stage 1; (ii) exposições que, apresentando sinais
de deterioração significativa do risco de crédito, não têm evidência objetiva de perda nem imparidade específica após avaliação
individual de imparidade.
O quadro seguinte apresenta os ativos que estão com imparidade ou vencidos sem imparidade, desagregados pela respetiva
maturidade ou antiguidade (no caso de estarem vencidos):
(milhares de euros)
31.12.2019
Crédito a clientes
Vencido mas não
em Imparidade
Vencidos
Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
Mais de 5 anos
Vincendos
De 1 a 3 anos
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Em imparidade
1
1
1
3

1
27
66
2
88
184

-

3
3

3

187

77

(milhares de euros)
31.12.2018
Crédito a clientes
Vencido mas não
em Imparidade
Vencidos
Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
Mais de 5 anos
Vincendos
De 3 meses a 1 ano
De 1 a 3 anos

Em imparidade

14
1
15

3
38
30
7
89
167

-

5
1
6

15

173

O quadro seguinte apresenta os ativos que estão em imparidade ou vencidos mas não em imparidade, desagregados pelo
respetivo Stage de imparidade:
(milhares de euros)
31.12.2019
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Total
Crédito a clientes
1
2
187
190
1
2
187
190
(milhares de euros)
31.12.2018
Stage 1
Crédito a clientes

Stage 2
5
5

Stage 3
10
10

Total

173
173

188
188

Relativamente aos ativos que não estão vencidos nem em imparidade, apresenta-se de seguida a distribuição por nível de
rating. Para os instrumentos de dívida é considerando o rating atribuído pelas Agências de Rating, para o crédito a clientes e
disponibilidades e aplicações em instituições de crédito são utilizados os modelos de rating e de scoring internos, com os quais
é atribuída uma notação de risco que é revista periodicamente. Para efeitos de apresentação da informação, os ratings foram
agregados em cinco grandes grupos de risco, sendo que o último grupo inclui as exposições sem rating.
(milhares de euros)
31.12.2019

Prime +High
grade

Upper Medium
Grade

Lower Medium
grade

Non Investment
Grade
Speculative +
Highly
speculative

Outros

Total

Disponibilidades e aplicações em Instituições de crédito

-

-

-

-

459 510

Títulos ao justo valor através de outro rendimento integral

-

-

46 190

-

-

46 190

-

-

46 190

-

-

46 190
1 997

Instrumentos de dívida - emissores públicos
Títulos ao custo amortizado
Instrumentos de dívida- outros emissores
Crédito a clientes
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459 510

-

-

-

-

1 997

-

-

-

-

1 997

1 997

831

88 776

23 437

7 266

29 332

149 641

78

(milhares de euros)
31.12.2018

Prime +High
grade

Upper Medium
Grade

Lower Medium
grade

Non Investment
Grade
Speculative +
Highly
speculative

Outros

Total

Disponibilidades e aplicações em Instituições de crédito

-

-

-

-

435 301

Títulos ao justo valor através de outro rendimento integral

-

-

47 079

-

-

47 079

-

-

47 079

-

-

47 079
20 222

Instrumentos de dívida - emissores públicos
Títulos ao custo amortizado

-

-

-

-

20 222

-

-

-

-

20 222

20 222

132

73 573

24 398

15 303

28 387

141 793

Instrumentos de dívida- outros emissores
Crédito a clientes

435 301

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do valor de exposição bruta de crédito e imparidade constituída por segmento
era o seguinte:
(milhares de euros)
31.12.2019
Performing
Segmento

Vivo ou com atraso < 30
dias
Exposição Imparidade

Com atraso > 30 dias

Total

Exposição

Imparidade

Exposição

Imparidade

Non-Performing
Dias de atraso
<= 90 dias
> 90 dias
Exposição Imparidade Exposição Imparidade

Crédito Total
Total
Exposição

Imparidade

Exposição

Imparidade

Empresas
Crédito à habitação
Outro Crédito a particulares

29 827
119 812

152
447

3

-

29 827
119 815

152
447

2

-

187

171

189

171

29 827
120 004

152
618

Total

149 639

599

3

-

149 642

599

2

-

187

171

189

171

149 831

770

(milhares de euros)
31.12.2018
Performing
Segmento

Vivo ou com atraso < 30
dias
Exposição Imparidade

Com atraso > 30 dias

Total

Exposição

Imparidade

Exposição

Imparidade

Non-Performing
Dias de atraso
<= 90 dias
> 90 dias
Exposição Imparidade Exposição Imparidade

Crédito Total
Total
Exposição

Imparidade

Exposição

Imparidade

Empresas
Crédito à habitação
Outro Crédito a particulares

30 233
111 531

147
522

38

1

30 233
111 569

147
523

10

2

169

153

179

155

30 233
111 748

147
678

Total

141 764

669

38

1

141 802

670

10

2

169

153

179

155

141 981

825

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe da carteira de crédito por segmento e por ano de referência era como segue:
(milhares de euros)

31.12.2019
Empresas
Ano de produção

Número de
operações

2004 e anteriores

2

2005

-

2006

-

2007
2008

Outro Crédito a Particulares
Imparidade
constituída

Número de
operações

-

-

9 588

-

-

425

-

-

524

-

-

-

-

-

-

2009

1

-

2010

1

507

2011

1

2012

2

2013

4

2014

8

2015

Total

Imparidade
constituída

Número de
operações

735

20

9 590

735

360

9

425

360

9

433

16

524

433

16

449

1 238

99

449

1 238

99

345

246

16

345

246

16

-

350

645

4

351

645

4

6

930

1 389

12

931

1 896

18

-

-

1 247

4 531

20

1 248

4 531

20

2 016

6

875

5 136

16

877

7 152

22

638

1

914

5 731

22

918

6 369

23

658

2

736

10 303

40

744

10 961

42

10

3 324

33

539

11 730

48

549

15 054

81

2016

17

4 208

9

403

17 559

81

420

21 767

90

2017

31

11 506

77

455

27 818

111

486

39 324

188

2018

22

3 790

7

377

11 765

41

399

15 555

48

2019

25

3 180

11

394

20 385

63

419

23 565

74

Total

124

29 827

152

18 551

120 004

618

18 675

149 831

770
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Montante

Montante
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constituída
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(milhares de euros)

31.12.2018
Empresas
Ano de produção

Número de
operações

2004 e anteriores

3

2005

-

2006

-

2007

-

2008
2009

Outro Crédito a Particulares
Imparidade
constituída

Número de
operações

-

-

10 763

-

-

455

-

-

577

-

-

1

-

1

4

2010

1

352

2011

2

2012

9

2013

10

2014

Total

Imparidade
constituída

Número de
operações

892

22

10 766

892

22

380

5

455

380

5

435

9

577

435

9

487

1 016

96

487

1 016

96

-

385

351

17

386

351

17

-

360

918

7

361

922

7

5

1 035

1 620

10

1 036

1 972

15

-

-

1 488

5 559

33

1 490

5 559

33

5 109

35

1 010

8 373

32

1 019

13 482

67

1 165

2

1 182

5 502

28

1 192

6 667

30

15

1 512

4

1 001

13 015

59

1 016

14 527

63

2015

21

5 333

40

684

10 902

57

705

16 235

97

2016

14

4 257

20

501

18 954

113

515

23 211

133

2017

27

8 813

32

505

29 457

136

532

38 270

168

2018

24

3 688

9

411

14 374

54

435

18 062

63

Total

128

30 233

147

20 844

111 748

678

20 972

141 981

825

Montante

Montante

Imparidade
constituída

Montante

Os valores apresentados incluem, para além de todas as novas operações do ano de referência, renovações, intervenções e
reestruturações de operações originadas em anos anteriores.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do valor de exposição bruta de crédito e imparidade avaliada individual e
coletivamente, por segmento era o seguinte:
(milhares de euros)

31.12.2019
Avaliação Individual
Exposição

(1)

Avaliação Coletiva (2)

Imparidade

Exposição

Total

Imparidade

Exposição

Imparidade

Empresas

-

-

29 827

152

29 827

152

Outro Crédito a Particulares

-

-

120 004

618

120 004

618

Total

-

-

149 831

770

149 831

770

(1)

Créditos cuja imparidade final foi determinada e aprovada pelo Comité de Imparidade

(2)

Créditos cuja imparidade final foi determinada de acordo com as regras de cálculo do modelo coletivo de imparidade

(milhares de euros)

31.12.2018
Avaliação Individual
Exposição

(1)

Avaliação Coletiva (2)

Imparidade

Exposição

Total

Imparidade

Exposição

Imparidade

Empresas

-

-

30 233

147

30 233

147

Outro Crédito a Particulares

-

-

111 748

678

111 748

678

Total

-

-

141 981

825

141 981

825

(1)

Créditos cuja imparidade final foi determinada e aprovada pelo Comité de Imparidade

(2)

Créditos cuja imparidade final foi determinada de acordo com as regras de cálculo do modelo coletivo de imparidade

No caso dos créditos analisados pelo Comité de Imparidade para os quais não foi alterada a imparidade determinada
automaticamente pelo Modelo de imparidade são incluídos e apresentados na "Avaliação coletiva”.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o detalhe do valor de exposição bruta de crédito e imparidade avaliada individualmente e
coletivamente, por geografia era o seguinte:
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31.12.2019
País

Avaliação Individual
Exposição

Avaliação Coletiva

Imparidade

Exposição

Total

Imparidade

Exposição

Imparidade

PORTUGAL
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
ESPANHA
IRLANDA
OUTROS

-

-

144 037
13
108
965
396
4 312

726
2
42

144 037
13
108
965
396
4 312

726
2
42

Total

-

-

149 831

770

149 831

770

(milhares de euros)
31.12.2018
País

Avaliação Individual
Exposição

Avaliação Coletiva

Imparidade

Exposição

Total

Imparidade

Exposição

Imparidade

PORTUGAL
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
ESPANHA
IRLANDA
OUTROS

-

-

136 524
7
105
1 606
154
3 585

776
32
1
16

136 524
7
105
1 606
154
3 585

776
32
1
16

Total

-

-

141 981

825

141 981

825

A repartição por setores de atividade em 31 de dezembro de 2019 e 2018 encontra-se apresentada conforme segue:
(milhares de euros)
31.12.2019
Derivados
detidos para
negociação

Crédito sobre clientes
Valor bruto

Imparidade

Títulos ao justo
valor através de
resultados

Títulos ao Justo valor através de outro
rendimento integral
Valor bruto

Títulos ao custo amortizado

Imparidade

Valor bruto

Imparidade

Garantias
Valor bruto

Imparidade

1 086
244
5 162
23
313

( 27)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 2)
( 2)
( 7)
( 105)
( 6)
( 3)
( 618)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

767

( 17)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

1 241

398

-

-

-

140 758

( 22)

-

-

-

-

1 997

( 82)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46 190

( 29)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

77
2 638
3 008
27
536
10 659
3 680
1 866
438
120 004
-

TOTAL

149 831

( 770)

Agricultura, Sivicultura e Pesca
Indústrias Alimentares, das Bebidas e Tabaco
Texteis e Vestuário
Papel e Indústrias Gráficas
Produtos Quimicos e de Borracha
Fabricação de Material de Transporte
Construção e Obras Públicas
Comércio por Grosso e a Retalho
Turismo
Transportes e Comunicações
Atividades Financeiras
Atividades Imobiliárias
Serviços Prestados às Empresas
Administração e Serviços Públicos
Outras atividades de serviços colectivos
Crédito a Particulares

-

-

-

-

-

-

241

( 48)

50

1 241

46 588

( 29)

1 997

( 82)

141 766

( 87)

(milhares de euros)
31.12.2018
Derivados
detidos para
negociação

Crédito sobre clientes
Valor bruto

Imparidade

Títulos ao justo
valor através de
resultados

Títulos ao Justo valor através de outro
rendimento integral
Valor bruto

Títulos ao custo amortizado

Imparidade

Valor bruto

Imparidade

Garantias
Valor bruto

Imparidade

713
153
2 424
15
196
120

( 1)
( 2)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 95)
( 11)
( 1)
( 27)
( 8)
( 2)
( 678)
-

-

-

-

-

14 977

( 340)

-

-

-

-

-

-

5 245

( 31)

735

( 47)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584

851

373

-

-

-

171 357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47 079

( 5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

8 792
5 342
1 719
48
6 179
2 473
1 761
254
111 748
-

-

-

-

-

-

-

246

( 38)

TOTAL

141 981

( 825)

584

851

47 452

( 5)

20 222

172 338

( 111)

Agricultura, Sivicultura e Pesca
Indústrias Alimentares, das Bebidas e Tabaco
Texteis e Vestuário
Papel e Indústrias Gráficas
Produtos Quimicos e de Borracha
Produtos Minerais não Metálicos
Fabricação de Material de Transporte
Construção e Obras Públicas
Comércio por Grosso e a Retalho
Turismo
Transportes e Comunicações
Atividades Financeiras
Atividades Imobiliárias
Serviços Prestados às Empresas
Administração e Serviços Públicos
Outras atividades de serviços colectivos
Crédito a Particulares
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O Banco procede à identificação e marcação dos contratos de crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente
sempre que há alterações aos termos e condições de um contrato em que o cliente incumpriu, ou seja, previsível que venha a
incumprir com uma obrigação financeira. Considera-se que existe uma alteração aos termos e condições do contrato quando (i)
existem alterações contratuais em beneficio do cliente, tais como o alargamento do prazo, a introdução de períodos de carência,
a redução de taxa ou o perdão parcial de dívida; (ii) existe a contratação de uma nova operação de crédito para liquidação da
dívida existente (total ou parcial); ou (iii) os novos termos do contrato são mais favoráveis que os aplicados a outros clientes
com igual perfil de risco.
A desmarcação de um crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente só pode ocorrer após um período mínimo de
dois anos desde a data da reestruturação, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: (i) pagamento
regular de capital e juro; (ii) o cliente não tenha capital ou juro vencido; e (iii) não tenha havido mecanismos de reestruturação
de dívida por parte do cliente nesse período.
Os valores de crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são os seguintes:
(milhares de euros)

31.12.2019
Crédito a empresas

1 750

1 749

560

732

2 310

2 481

Outro Crédito a particulares
Total

31.12.2018

Apresenta-se de seguida o detalhe das medidas de reestruturação aplicadas aos créditos reestruturados até 31 de dezembro
de 2019 e 2018:
(milhares de euros)

31.12.2019
Performing

Medida
Número de
operações

Exposição

Non Performing
Imparidade

Número de
operações

Exposição

Total
Imparidade

Número de
operações

Exposição

Imparidade

Novo crédito para liquidação total ou parcial da dívida
existente

5

78

3

2

4

2

7

82

5

Alargamento do prazo de reembolso

2

6

-

5

9

9

7

15

9

1

3

-

-

-

-

1

3

-

Outros

7

2 209

10

2

1

1

9

2 210

11

Total

15

2 296

13

9

14

12

24

2 310

25

Alteração do plano de pagamento de leasing

(milhares de euros)

31.12.2018
Performing

Medida
Número de
operações

Exposição

Non Performing
Imparidade

Número de
operações

Exposição

Total
Imparidade

Número de
operações

Exposição

Imparidade

Novo crédito para liquidação total ou parcial da dívida
existente

3

13

1

2

7

4

5

20

5

Alargamento do prazo de reembolso

2

10

-

7

12

12

9

22

12

2

16

-

-

-

-

2

16

-

Outros

10

2 420

11

3

3

2

13

2 423

13

Total

17

2 459

12

12

22

18

29

2 481

30

Alteração do plano de pagamento de leasing

Risco de mercado
O Risco de Mercado representa genericamente a eventual perda resultante de uma alteração adversa do valor de um
instrumento financeiro como consequência da variação de taxas de juro, taxas de câmbio, preços de ações, preços de
mercadorias, volatilidade e spread de crédito.
A gestão de risco de mercado é integrada com a gestão do balanço através da estrutura CALCO (Capital, Asset and Liability
Committee) constituída ao mais alto nível da instituição. Este órgão é responsável pela definição de políticas de afetação e
estruturação do balanço bem como pelo controlo da exposição aos riscos de taxa de juro, de taxa de câmbio e de liquidez.
Ao nível do risco de mercado o principal elemento de mensuração de riscos consiste na estimação das perdas potenciais sob
condições adversas de mercado, para o qual a metodologia Value at Risk (VaR) é utilizada. O Banco utiliza um VaR com recurso
à simulação de Monte Carlo, com um intervalo de confiança de 99% e um período de investimento de 10 dias. As volatilidads e
correlações são históricas com base num período de observação de um ano. Como complemento ao VaR têm sido
desenvolvidos cenários extremos (stress-testing) que permitem avaliar os impactos de perdas potenciais superiores às
consideradas na medida do VaR.
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(milhares de euros)
31.12.2019
dezembro

Média anual

31.12.2018

Máximo

Mínimo

dezembro

Média anual

Máximo

Mínimo

Risco cambial
Risco taxa de juro
Acções e Mercadorias
Volatilidade
Efeito da diversificação

31,76
0,03
-0,04

16,92
0,01
2,05
0,67
-0,52

45,11
0,02
2,72
1,81
-4,73

2,47
0,01
-0,01

13,07
0,05
0,88
0,13
-0,80

18,96
0,17
1,05
0,14
-1,25

62,12
0,11
0,61
0,03
-0,65

5,36
0,15
0,70
0,19
-0,95

Total

31,75

19,14

44,93

2,47

13,33

19,06

62,21

5,45

A 31 de dezembro de 2019 o BEST apresenta um valor em risco (VaR) de aproximadamente 32 milhares de euros (31 de
dezembro de 2018: 13 milhares de euros) para as suas posições de negociação.
No seguimento das recomendações da Autoridade Bancária Europeia explicitadas no documento EBA/GL/2018/02, o BEST
calcula a sua exposição ao risco de taxa de juro de balanço baseado nos choques prescritos, classificando os montantes
nocionais de todas as rubricas do ativo, passivo e extrapatrimoniais sensíveis a taxas de juro, que não pertençam à carteira de
negociação, por escalões de repricing.
(milhares de euros)
Montantes
elegíveis
Aplicações e disp. em Inst. de Crédito
Crédito a clientes
Títulos

Não sensíveis

458 010
149 136
41 419

1 646

Total
Recursos de outras Inst. de Crédito
Depósitos

23 850
544 960

Total
GAP de balanço (Ativos - Passivos)
Fora de Balanço
GAP estrutural
GAP acumulado
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78 109
78 109

-

31.12.2019
De 3 a 6
meses

Até 3 meses

De 6 meses a
1 ano

De 1 a 5 anos

Mais de 5 anos

196 107
70 648
1 918

57 225
55 161
355

203 706
18 609
-

972
4 440
-

278
37 500

268 672

112 741

222 315

5 412

37 778

23 850
347 445

36 271

39 927

121 317

-

371 295

36 271

39 927

121 317

-

( 102 623)

76 470

182 388

( 115 904)

-

-

-

37 778

-

-

( 102 623)

76 470

182 388

( 115 904)

37 778

( 102 623)

( 26 153)

156 235

40 331

78 109
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(milhares de euros)
Montantes
elegíveis
Aplicações e disp. em Inst. de Crédito
Crédito a clientes
Títulos

Não sensíveis

433 347
141 438
67 431

Até 3 meses

1 225

20 349
540 983

Fora de Balanço
GAP estrutural

5 455
3 854
-

551
45 991

215 906

89 571

279 663

9 309

46 542

20 349
334 713

26 073

36 828

143 369

-

355 062

26 073

36 828

143 369

-

( 139 156)

63 498

242 835

( 134 060)

-

-

79 659

GAP acumulado

Mais de 5 anos

263 100
16 563
-

-

79 659

De 1 a 5 anos

35 475
53 732
364

Total
GAP de balanço (Ativos - Passivos)

De 6 meses a
1 ano

129 317
66 738
19 851

Total
Recursos de outras Inst. de Crédito
Depósitos

31.12.2018
De 3 a 6
meses

-

-

46 542

-

-

( 139 156)

63 498

242 835

( 134 060)

46 542

( 139 156)

( 75 658)

167 177

33 117

79 659

São efetuadas análises de sensibilidade para o risco de taxa de juro da carteira bancária com base na diferença atual do
mismatch de taxa de juro descontado às taxas atuais e o valor descontado dos mesmos cash flows, através de cenários de
deslocação das curvas de rendimentos paralelos (deslocações de +/- 200 p.b.) e não paralelos (short rate shock up/down,
steepener/flattener shocks), de acordo com os outliers tests definidos pelo EBA (assumindo floors regulamentares lineares entre
-1% e 0%, em comparação com o floor regulamentar único de 0% em 2018).
(milhares de euros)
31.12.2019
Aumento
paralelo de
200 pb
Em 31 de dezembro
Média do exercício
Máximo para o exercício
Mínimo para o exercício

( 5 501)
( 5 685)
( 4 553)
( 7 993)

Diminuição
paralela de
200 pb
2 540
2 369
2 540
1 862

Short Rate
Shock Up
( 756)
( 890)
115
( 2 556)

Short Rate
Shock Down
416
499
1 194
83

Steepener
shock

Flattener
shock

( 2 871)
( 2 673)
( 1 926)
( 3 294)

1 171
1 005
1 841
( 260)

No quadro seguinte apresentam-se as taxas médias de juro verificadas para as grandes categorias de ativos e passivos
financeiros do Banco, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem como os respetivos saldos médios e os juros do exercício:
(milhares de euros)
31.12.2019
Saldo médio
do exercício

Juro do
exercício

31.12.2018
Taxa de juro

Saldo médio
do exercício

Juro do
exercício

Taxa de juro

Ativos monetários
Crédito a clientes
Aplicações em títulos
Aplicações diferenciais

481 175
144 280
60 229
-

3 074
2 558
858
-

0,63%
1,75%
1,41%
-

387 733
154 507
70 664
-

3 764
2 894
1 163
-

0,96%
1,85%
1,62%
0,00%

Ativos financeiros

685 684

6 490

0,93%

612 904

7 821

1,26%

Recursos monetários
Recursos de clientes
Recursos diferenciais

22 223
552 470
110 991

12
839
-

0,05%
0,15%
-

19 735
522 160
71 009

8
1 232
-

0,04%
0,23%
-

Passivos financeiros

685 684

851

0,12%

612 904

1 240

0,20%

5 639

0,81%

6 581

1,06%

Resultado Financeiro
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No que se refere ao risco cambial, a repartição dos ativos e dos passivos, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, por moeda, é
analisado como segue:
(milhares de euros)
31.12.2018

31.12.2019
Posições à
Vista

Posições a
Prazo
( 499)

Posição
Líquida

Posições à
Vista

Posições a
Prazo

Posição
Líquida

USD

DOLAR DOS E.U.A.

988

489

1 840

GBP

LIBRA ESTERLINA

169

-

169

139

-

139

DKK

COROA DINAMARQUESA

55

-

55

53

-

53

JPY

IENE JAPONÊS

15

-

15

30

-

30

CHF

FRANCO SUIÇO

47

-

47

81

-

81
22

SEK

COROA SUECA

NOK

COROA NORUEGUESA

CAD

DOLAR CANADIANO

AUD

DOLAR AUSTRALIANO

86

-

PLN

ZLOTY

12

-

TRY

LIRA TURCA

-

-

OUTROS

7

-

( 1 747)

93

-

-

-

22

-

45

-

45

46

-

46

145

-

145

120

-

120

86

58

-

58

12

12

-

12

-

8

-

8

7

53

-

53

1 070

2 462

( 1 747)

715

1 569

( 499)

Nota: ativo / (passivo)

Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco atual ou futuro que deriva da incapacidade de uma instituição solver as suas responsabilidades à
medida que estas se vão vencendo, sem incorrer em perdas substanciais.
O risco de liquidez pode ser subdividido em dois tipos:
• Liquidez dos ativos (market liquidity risk) - consiste na impossibilidade de alienar um determinado tipo de ativo devido à falta
de liquidez no mercado, o que se traduz no alargamento do spread bid/offer ou na aplicação de um haircut ao valor de mercado.
• Financiamento (funding liquidity risk) - consiste na impossibilidade de financiar no mercado os ativos e/ou refinanciar a dívida
que está a maturar, nos prazos e na moeda desejada. Esta impossibilidade pode ser refletida através de um forte aumento do
custo de financiamento ou da exigência de colateral para a obtenção de fundos. A dificuldade de (re)financiamento pode
conduzir à venda de ativos, ainda que incorrendo em perdas significativas. O risco de (re)financiamento deve ser minimizado
através de uma adequada diversificação das fontes de financiamento e dos prazos de vencimento.
Os Bancos estão sujeitos a risco de liquidez por inerência do seu negócio de transformação de maturidades (emprestadores de
longo prazo e depositários de curto prazo), sendo assim crucial uma gestão prudente do risco de liquidez.
Com o objetivo de avaliar a exposição global ao risco de liquidez são elaborados relatórios que permitem não só identificar os
mismatch negativos, como efetuar a cobertura dinâmica dos mesmos. De acordo com as regras dos reportes ITS (Implementing
Technical Standards), é efetuado o cálculo do défice contratual líquido e da capacidade de reequilibragem (counterbalancing
capacity), para o final de 2019:
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(milhares de euros)
31.12.2019
Total

até 7 dias

de 7 dias
até 1 mês

de 1 a 3
meses

de 3 a 6
meses

de 6m a 1
ano

superior a 1
ano

SAÍDAS
Saídas comportamentais resultantes de depósitos
Swaps cambiais e Derivados
Total de Saídas

570 600

2 143

80 524

1 195

-

-

3 186

4 778

80 524

9 557

-

549 741

-

-

651 124

2 143

1 195

83 710

4 778

9 557

549 741

607 383

32 427

101 657

24 955

58 886

207 026

182 432

ENTRADAS
Entradas comportamentais resultantes de empréstimos e adiantamentos
Swaps cambiais e Derivados

80 524

-

-

Títulos em carteira própria a maturar e Outras entradas

47 517

-

-

Total de Entradas
Défice contratual líquido

80 524
-

-

-

47 517

32 427

101 657

105 479

58 886

207 026

229 949

84 299

30 284

100 462

21 770

54 107

197 469

( 319 793)

30 284

130 746

152 516

206 623

404 092

84 299

-

CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM

Stock Inicial

até 7 dias

de 7 dias
até 1 mês

45 056

-

-

-

-

-

-

Variação líquida da capacidade de reequilibragem
Capacidade de reequilibragem acumulada

-

735 424

Défice contratual líquido acumulado

Ativos negociáveis e não negociáveis elegíveis para os bancos centrais

-

45 056

45 056

45 056

de 1 a 3
meses

de 3 a 6
meses

45 056

de 6m a 1
ano

superior a 1
ano

-

-

( 43 808)

-

-

( 43 808)

45 056

45 056

1 248

(milhares de euros)
31.12.2018
Total

até 7 dias

de 7 dias
até 1 mês

de 1 a 3
meses

de 3 a 6
meses

de 6m a 1
ano

superior a 1
ano

SAÍDAS
Saídas comportamentais resultantes de depósitos
Swaps cambiais e Derivados
Total de Saídas

565 669
84 945

4 665
-

1 179
-

3 144

4 716

84 909

36

9 431

542 534

-

-

650 614

4 665

1 179

88 053

4 752

9 431

542 534

574 914

3 473

56 732

41 448

40 857

273 865

158 539

84 905

20

-

-

-

ENTRADAS
Entradas comportamentais resultantes de empréstimos e adiantamentos
Swaps cambiais e Derivados

84 925

-

-

Títulos em carteira própria a maturar e Outras entradas

66 206

-

-

Total de Entradas
Défice contratual líquido

Défice contratual líquido acumulado
CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM
Ativos negociáveis e não negociáveis elegíveis para os bancos centrais
Variação líquida da capacidade de reequilibragem
Capacidade de reequilibragem acumulada

-

66 206

726 045

3 473

56 732

126 353

40 877

273 865

224 745

75 432

( 1 192)

55 554

38 301

36 125

264 433

( 317 789)

( 1 192)

54 362

92 663

128 788

393 221

75 432

-

Stock Inicial até 7 dias
45 537
45 537

de 7 dias
até 1 mês

de 1 a 3
meses

de 3 a 6
meses

de 6m a 1
ano

superior a 1
ano

-

-

-

-

-

( 44 685)

-

-

-

-

-

( 44 685)

45 537

45 537

45 537

45 537

45 537

852

Adicionalmente, e dada a importância da gestão do risco de liquidez, constam na legislação regulamentar um rácio de cobertura
de liquidez (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e um rácio de financiamento estável (Net Stable Funding Ratio – NSFR). O LCR
visa promover a resiliência dos Bancos ao risco de liquidez de curto prazo, assegurando que detêm ativos líquidos de elevada
qualidade, suficientes para sobreviver a um cenário de stress severo, durante um período de 30 dias, enquanto o NSFR tem
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como objetivo garantir que os Bancos mantêm um financiamento estável para os seus ativos e operações fora de balanço, por
um período de um ano.
De acordo com a legislação regulamentar em vigor, o BEST encontrava-se obrigado a cumprir com um limite mínimo de 100%.
O Banco continua a seguir as alterações regulamentares no sentido de cumprir com todas as obrigações, nomeadamente a
implementação do NSFR e respetivo limite.
Risco operacional
O Risco operacional traduz-se, genericamente, na probabilidade de ocorrência de eventos com impactos negativos, nos
resultados ou no capital, resultantes da inadequação ou deficiência de procedimentos e dos sistemas de informação, do
comportamento das pessoas ou motivados por acontecimentos externos, incluindo os riscos jurídicos. Entende-se, assim, risco
operacional como o cômputo dos seguintes riscos: operativa, de sistemas de informação, de compliance e de reputação.
Para gestão do risco operacional, foi desenvolvido e implementado um sistema que visa assegurar a uniformização,
sistematização e recorrência das atividades de identificação, monitorização, controlo e mitigação deste risco. Este sistema é
suportado por uma estrutura organizacional, integrada no Departamento de Risco Global exclusivamente dedicada a esta tarefa,
bem como por Representantes da Gestão de Risco Operacional designados por cada um dos departamentos, sucursais e
subsidiárias considerados relevantes, aos quais compete o cumprimento dos procedimentos instituídos e a gestão quotidiana
deste Risco nas suas áreas de competência.
Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade
O principal objetivo da gestão de capital consiste em assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos do Banco em matéria
de adequação de capital, respeitando e fazendo cumprir os requisitos mínimos de fundos próprios definidos pelas entidades de
supervisão.
A definição da estratégia a adotar em termos de gestão de capital é da competência da Comissão Executiva encontrando-se
integrada na definição global de objetivos do Banco.
Em termos prudenciais o Banco está sujeito à supervisão do Banco de Portugal nos termos da Diretiva 2013/36/EU e do
Regulamento (EU) nº 575/2013 que passaram a regular na União Europeia, respetivamente, o acesso à atividade das
instituições de crédito e empresas de investimento e a determinação de requisitos prudenciais a observar por aquelas mesmas
entidades a partir de 1 de janeiro de 2014. Estes normativos transpõem para o ordenamento jurídico europeu as recomendações
do Comité de Basileia, normalmente designadas por Basileia III.
Atualmente, no ordenamento jurídico de Basileia III, os elementos de capital do BEST para efeitos da determinação do rácio de
solvabilidade, dividem-se em Fundos Próprios Principais de nível 1 (ou Common Equity Tier), Fundos Próprios de nível 1 (ou
Tier I), Fundos Próprios de nível 2 (ou Tier II) e Fundos Próprios Totais, com a seguinte composição:


Common Equity Tier I: Esta categoria inclui essencialmente o capital estatutário realizado, os prémios de emissão, as
reservas elegíveis e os resultados positivos retidos do exercício quando certificados. Também é dedutível ao Common
Equity Tier I o valor elegível dos ativos intangíveis, desvios atuariais negativos decorrentes de responsabilidades com
benefícios pós emprego a empregados, valor excedente dos ativos por impostos diferidos e de participações em
sociedades financeiras e, quando aplicável, os resultados negativos do exercício.



Tier I: Para além dos valores considerados como Common Equity Tier I, esta categoria inclui, quando aplicável, as
ações preferenciais e instrumentos de capital híbridos.



Tier II: Incorpora essencialmente, quando aplicável, dívida subordinada emitida elegível.

O capital do BEST é essencialmente constituído por elementos de Common Equity Tier I.
O quadro seguinte apresenta um sumário dos fundos próprios, ativos ponderados pelo risco e rácios de capital do BEST para
31 de dezembro de 2019 e 2018 período em que ocorreu um reforço da solvabilidade do Banco:
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(milhares de euros)
31.12.2019
Capital ordinário realizado, prémios emissão e ações próprias
Reservas e resultados transitados
Resultado líquido exercício atribuível acionistas Banco
A - Capital próprio

31.12.2018

63 000
14 558
2 669
80 227

62 992
9 001
3 564
75 557

( 2 669)
( 48)
725
( 274)
( 247)
( 2 513)

( 3 564)
( 50)
810
( 247)
( 3 050)

77 715

72 506

-

-

77 715

72 506

-

-

G - Fundos próprios totais (E+F)

77 715

72 506

Risco de crédito
Risco de mercado
Risco operacional
H - Ativos ponderados pelo risco

145 141
1 998
26 521
173 659

152 662
868
26 521
180 050

44,8%
44,8%
44,8%

40,3%
40,3%
40,3%

11,1%

10,5%

(1)

Resultado líquido exercício atribuível acionistas Banco não elegível
Ajustamentos de avaliação adicional
Periodo transitório IFRS 9
Ativos intangíveis
Ativos por impostos diferidos e investimentos entidades financeiras
Outros
B - Ajustamentos regulamentares ao capital próprio
C - Fundos próprios principais de nível 1 - CET I (A+B)
D - Fundos próprios adicionais de nível 1 - Additional Tier 1
E - Fundos próprios de nível 1 - Tier I (C+D)
F - Fundos próprios de nivel 2 - Tier II

Rácios de solvabilidade
Rácio CET I
Rácio Tier I
Rácio de solvabilidade

(C/H)
(E/H)
(G/H)

(2)

Rácio de alavancagem
(1)

Componente do resultado liquido do exercício retida incorporada no exercício subsequente.

(2)

O rácio de alavancagem resulta de dividir o Tier 1 pela medida de exposição apurada nos termos da CRR.

A 31 de dezembro de 2019, o Banco cumpria os requisitos mínimos de capital para todas as tipologias de capital.
NOTA 33 – NORMAS CONTABILÍSTICAS E INTERPRETAÇÕES RECENTEMENTE EMITIDAS
Aplicáveis a 2019
As normas abaixo apresentadas tornaram-se efetivas a 1 de janeiro de 2019:
IFRS 16 - Locações
O âmbito da IFRS 16 inclui as locações de todos os ativos, com algumas exceções. Uma locação é definida como um
contrato, ou parte de um contrato, que transfere o direito de uso de um bem (o ativo subjacente) por um período de tempo em
troca de um valor.
A IFRS 16 requer que os locatários contabilizem todas as locações com base num modelo único de reconhecimento no balanço
(on-balance model) de forma similar como o tratamento que a IAS 17 dá às locações financeiras. A norma reconhece duas
exceções a este modelo: (1) locações de baixo valor (por exemplo, computadores pessoais) e locações de curto prazo (i.e.,
com um período de locação inferior a 12 meses). Na data de início da locação, o locatário vai reconhecer a responsabilidade
relacionada com os pagamentos da locação (i.e. o passivo da locação) e o ativo que representa o direito a usar o ativo
subjacente durante o período da locação (i.e. o direito de uso - “right-of-use” ou ROU).
Os locatários terão de reconhecer separadamente o custo do juro sobre o passivo da locação e a depreciação do ROU.
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Os locatários deverão ainda de remensurar o passivo da locação mediante a ocorrência de certos eventos (como sejam a
mudança do período do leasing, uma alteração nos pagamentos futuros que resultem de uma alteração do índice de referência
ou da taxa usada para determinar esses pagamentos). O locatário irá reconhecer montante da remensuração do passivo da
locação como um ajustamento no ROU.
A contabilização por parte do locatário permanece substancialmente inalterada face ao tratamento atual da IAS 17. O locador
continua a classificar todas as locações usando os mesmos princípios da IAS 17 e distinguindo entre dois tipos de locações: as
operacionais e as financeiras.
O locatário pode optar por aplicar esta norma utilizando a abordagem retrospetiva ou a abordagem retrospetiva modificada,
através da utilização de determinados expedientes práticos de transição. A adoção antecipada é permitida, mas apenas
posteriormente à aplicação da IFRS 15 – Rédito de Contrato com clientes por parte da entidade.
O padrão de reconhecimento das despesas com rendas será acelerado face ao que atualmente se verifica. Deste modo,
poderão ser impactados os indicadores chave de balanço da entidade, tais como rácios de alavancagem, rácios financeiros,
debt covenants e resultados, tais como, resultados antes de juros, impostos e depreciações (EBIDTA).
Ao nível do locatário, a demonstração de fluxos de caixa poderá ser igualmente afetada, pois os pagamentos de capital
associados ao contrato de arrendamento passam a ser apresentados nos fluxos de caixa das atividades de financiamento. A
contabilização por parte do locatário permanece substancialmente inalterada face ao tratamento atual da IAS 17.
A norma exige que os locatários e os locadores efetuem divulgações mais extensas face ao que era requerido pela IAS 17.
Dadas as implicações contabilísticas referidas, os locatários deverão avaliar cuidadosamente sempre que assinam um contrato
com vista a identificar se o mesmo é ou contém um contrato de arrendamento. Esta avaliação é igualmente relevante para os
locadores para que determinem que contratos (ou partes de contratos) estarão sujeitos à nova norma aplicável ao rédito.
IFRIC 23 (Interpretação) - Incertezas sobre diferentes tratamentos do imposto sobre o rendimento
Em junho de 2017, o IASB emitiu a IFRIC 23 Incerteza sobre diferentes tratamentos do imposto sobre o rendimento (a
Interpretação) que clarifica os requisitos de aplicação e de mensuração da IAS 12 Imposto sobre o rendimento quando existe
incerteza quanto aos tratamentos a dar ao imposto sobre o rendimento.
A Interpretação aborda a contabilização do imposto sobre o rendimento, quando os tratamentos fiscais que envolvem incerteza
e que afetam a aplicação da IAS 12. A Interpretação não se aplica a taxas ou impostos que não estejam no âmbito da IAS 12,
nem inclui especificamente requisitos referentes a juros ou penalidades associados a incertezas de tratamentos fiscais.
A interpretação aborda especificamente o seguinte:
Em junho de 2017, o IASB emitiu a IFRIC 23 Incerteza sobre diferentes tratamentos do imposto sobre o rendimento (a
Interpretação) que clarifica os requisitos de aplicação e de mensuração da IAS 12 Imposto sobre o rendimento quando existe
incerteza quanto aos tratamentos a dar ao imposto sobre o rendimento.
A Interpretação endereça a contabilização do imposto sobre o rendimento quando os tratamentos fiscais que envolvem incerteza
e que afetam a aplicação da IAS 12. A Interpretação não se aplica a taxas ou impostos que não estejam no âmbito da IAS 12,
nem inclui especificamente requisitos referentes a juros ou multas associados com a incerteza de tratamentos de impostos.
A Interpretação endereça especificamente o seguinte:
 Se uma entidade considera as incertezas de tratamentos de impostos separadamente;
 As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais;
 Como uma entidade determina o lucro fiscal (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos
fiscais não utilizados e taxas de imposto;
 Como uma entidade considera as alterações de factos e circunstâncias.
A entidade determina se considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais
tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza.
A aplicação desta interpretação pode revelar-se um desafio para as entidades, particularmente para aquelas que operam em
ambientes multinacionais com enquadramentos fiscais mais complexos. As entidades podem também ter que avaliar se
estabeleceram processos e procedimentos adequados para a obtenção oportuna de toda a informação necessária à aplicação
dos requisitos da interpretação e que permita assegurar todas as divulgações exigidas pela norma.
Pagamentos antecipados com compensações negativas - Alterações à IFRS 9
De acordo com a IFRS 9, um instrumento de dívida pode ser mensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro
rendimento integral desde que os cash flows implícitos sejam “apenas pagamento de capital e juro sobre o capital em dívida” (o
critério SPPI) e o instrumento seja detido num modelo de negócios que permita essa classificação. As alterações à IFRS 9
clarificam que um ativo financeiro passa o critério SPPI, independentemente do evento ou das circunstâncias que causam o
término antecipado do contrato e independentemente de qual a parte que paga ou recebe uma compensação razoável pelo
término antecipado do contrato.
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As bases de conclusão para esta alteração clarificam que o término antecipado pode ser consequência de uma cláusula
contratual ou de um evento que esteja fora do controlo das partes envolvidas no contrato, tais como uma alteração de leis ou
regulamentos que levem ao término antecipado.
As alterações devem ser aplicadas sempre que o valor do pagamento antecipado se aproxime dos valores não pagos de capital
e juros mais ou menos um valor que reflita a alteração da taxa de juro benchmark. Isso implica que o pagamento antecipado
reconhecido ao seu justo valor atual ou a um valor que inclua o justo valor do custo de terminar um instrumento de cobertura
associado, deverá normalmente satisfazer o critério SPPI, somente se outros elementos da variação do justo valor, tais como o
efeito do risco de crédito ou liquidez, sejam reduzidos. Muito provavelmente, o custo de rescindir um contrato “plain vanilla” de
swap de taxa juro, garantido por forma a minimizar o risco de crédito das partes do contrato deverá corresponder a este requisito.
Estas alterações devem ser aplicadas retrospetivamente. Esta alteração traz requisitos específicos para adotar na transição
mas apenas se as entidades a adotarem em 2019 e não em 2018 em conjunto com a IFRS 9.
Modificação ou a substituição de um passivo financeiro que não origina o desreconhecimento desse passivo
Nas bases para a conclusão o IASB também clarifica que os requisitos da IFRS 9 para ajustamento do custo amortizado de um
passivo financeiro, quando uma modificação (ou substituição) não resulta no seu desreconhecimento, são consistentes com os
requisitos aplicados a uma modificação de um ativo financeiro que não resulte no seu desreconhecimento. Isto significa que o
ganho ou a perda que resulte da modificação desse passivo financeiro que não resulte no seu desreconhecimento, calculado
descontando a alteração aos cash flows associados a esse passivo à taxa de juro efetiva original, é imediatamente reconhecido
na demonstração dos resultados.
O IASB fez este comentário nas bases para a conclusão relativa a esta alteração pois acredita que os requisitos atuais da IFRS
9 fornecem uma boa base para as entidades contabilizarem as modificações ou substituições de passivos financeiros e que
nenhuma alteração formal à IFRS 9 é necessária no que respeita a este assunto.
O IASB declarou que este esclarecimento sobre a modificação ou substituição de passivos financeiros refere-se,
especificamente, à aplicação da IFRS 9. Como tal, poderá entender-se que este esclarecimento não necessita ser aplicado à
contabilização da modificação de Passivos financeiros de acordo com a IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração. É assim provável que ocorra uma mudança na transição da contabilização, para as entidades que não aplicaram
esta contabilização no âmbito da IAS 39. Como não há expedientes específicos, essa alteração deverá ser aplicada
retrospetivamente.
IAS 19 (alteração) Alterações ao plano, cortes ou liquidação do plano
Esta alteração vem esclarecer qual o tratamento contabilístico a seguir no caso de existir uma alteração ao plano, ou de haver
um corte ou a liquidação do plano.
Determinar o custo dos serviços correntes e do interesse líquido
Quando se contabiliza um plano de benefícios definidos de acordo com a IAS 19, a norma requer que custo dos serviços
correntes seja mensurado usando pressupostos atuariais determinados na data de início desse período de reporte. Da mesma
forma, o interesse líquido é mensurado multiplicando o passivo (ativo) líquido do plano pela taxa de desconto, ambos
determinados na data de início desse período de reporte. Esta alteração vem esclarecer que quando ocorre uma alteração, um
corte ou a liquidação do plano durante o período, é requerido:

Que o custo dos serviços correntes para o período remanescente seja mensurado usando os pressupostos atuariais
que tenham sido usados para remensurar o passivo (ativo) líquido do plano, o qual reflete os benefícios oferecidos
pelo plano e os ativos do plano após esse evento;

O interesse líquido para o período remanescente após esse evento seja determinado usando:
o O passivo (ativo) líquido do plano, o qual reflete os benefícios oferecidos pelo plano e os ativos do plano após
esse evento; e
o A taxa de desconto usada para remensurar esse passivo (ativo) líquido do plano. Efeito nos requisitos para
determinar o limite máximo de reconhecimento do ativo.
Uma alteração, um corte ou a liquidação do plano pode reduzir ou eliminar o excesso que exista no plano de benefícios definidos
o que pode levar a uma alteração do limite máximo de reconhecimento do ativo.
Esta alteração vem clarificar que primeiro deve ser determinado qualquer custo de serviços passados, ou o ganho ou perda na
liquidação, sem considerar o limite máximo para reconhecimento do ativo. Esse valor é reconhecido em resultados no período.
Posteriormente deve ser determinado o efeito do limite máximo de reconhecimento do ativo após a alteração, o corte ou a
liquidação do plano. Qualquer alteração nesse efeito, não considerando os valores incluídos no interesse líquido, é reconhecida
em rendimento integral.
Esta clarificação poderá levar uma entidade a reconhecer custos de serviços passados, ou o ganho ou perda na liquidação, o
que reduz o excesso que não tenha sido reconhecido no passado. Alterações no efeito do limite máximo ao reconhecimento do
ativo não podem compensar esses valores.
Esta alteração é aplicável a alterações, cortes ou liquidações de planos que ocorram em ou após o início do primeiro período
de reporte anual que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2019. É permitida a adoção antecipada, a qual deverá ser divulgada.
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Interesses de longo prazo em associadas ou Joint Ventures - alterações à IAS 28
As alterações vêm clarificar que uma entidade deve aplicar a IFRS 9 para interesses de longo prazo em associadas ou joint
ventures às quais o método da equivalência patrimonial não é aplicado mas que, em substância, sejam parte do investimento
líquido nessa associada ou joint venture (interesses de longo prazo). Esta clarificação é relevante pois implica que o modelo da
perda esperada da IFRS 9 deve ser aplicado a esses investimentos.
O IASB também clarificou que, ao aplicar a IFRS 9, uma entidade não tem em conta quaisquer perdas dessa associada ou joint
venture, ou perdas por imparidade no investimento líquido, que estejam reconhecidas como um ajustamento ao investimento
líquido decorrente da aplicação da IAS 28.
Para ilustrar como as entidades devem aplicar os requisitos da IAS 28 e da IFRS 9 no que respeita a interesses de longo prazo,
o IASB publicou exemplos ilustrativos quando emitiu esta alteração. Estas alterações permitirão eliminar algumas ambiguidades
no texto da norma.
Esta alteração é efetiva para períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. A alteração tem de ser aplicada
retrospetivamente, com algumas exceções. A adoção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.
Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-2017
Nas Melhorias anuais relativas ao ciclo 2015-2017, o IASB introduziu melhorias em quatro normas cujos resumos se apresentam
de seguida:
IFRS 3 Combinações de negócios - Interesse detido previamente numa operação conjunta
 As alterações clarificam que, quando uma entidade obtém controlo de uma operação conjunta, deve aplicar os
requisitos da combinação de negócios por fases, incluindo remensurar o interesse previamente detido nos ativos e
passivos da operação conjunta para o seu justo valor;
 Ao fazê-lo, o adquirente remensura o seu interesse previamente detido nessa operação conjunta;
 Esta alteração é aplicável a combinações de negócios para as quais a data de aquisição seja em ou após o início do
primeiro período de reporte que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. É permitida a adoção antecipada.
IFRS 11 Acordos conjuntos - Interesse detido previamente numa operação conjunta



Uma parte que participe, mas que não tenha controlo conjunto, numa operação conjunta pode obter o controlo
conjunto de uma operação conjunta cuja atividade constitua um negócio tal como definido na IFRS 3. Esta alteração
vem clarificar que o interesse previamente detido não deve ser remensurado;
Esta alteração é aplicável a transações nas quais a entidade obtenha o controlo conjunto que ocorram em ou após o
início do primeiro período de reporte que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. É permitida a adoção
antecipada.

IAS 12 Impostos sobre o rendimento – consequências ao nível de imposto sobre o rendimento decorrentes de
pagamentos relativos a instrumentos financeiros classificados como instrumentos de capital




Estas alterações vêm clarificar que as consequências ao nível de imposto sobre os dividendos estão associadas
diretamente à transação ou evento passado que gerou resultados distribuíveis aos acionistas. Consequentemente, a
entidade reconhece os impactos ao nível do imposto na demonstração dos resultados, em rendimento integral ou em
outro instrumento de capital de acordo com a forma como a entidade reconheceu no passado essas transações ou
eventos;
Estas alterações são aplicáveis para períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2019. É permitida a
adoção antecipada. Quando a entidade aplica pela primeira vez estas alterações, deve aplicar às consequências ao
nível de imposto sobre os dividendos reconhecidos em ou após o início do período comparativo mais antigo.

IAS 23 Custos de empréstimos - custos de empréstimos elegíveis para capitalização




A alteração veio clarificar que uma entidade trata como parte dos empréstimos globais qualquer empréstimo
originalmente obtido para o desenvolvimento do ativo qualificável, quando substancialmente todas as atividades
necessárias para preparar esse ativo para o seu uso pretendido ou para venda estejam completas;
As alterações são aplicáveis aos custos de empréstimos incorridos em ou após o início do período de reporte em que
a entidade adota estas alterações;
Estas alterações são aplicáveis para períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. É permitida
adoção antecipada.
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IFRS 10 e IAS 28: Venda ou entrega de ativos por um investidor à sua associada ou empreendimentos conjuntos
As melhorias procuram resolver o conflito entre a IFRS 10 e a IAS 28 quando estamos perante a perda de controlo de uma
subsidiária que é vendida ou transferida para uma associada ou um empreendimento conjunto.
As alterações à IAS 28 introduzem critérios diferentes de reconhecimento relativamente aos efeitos das transações de venda
ou entregas de ativos por um investidor (incluindo as suas subsidiárias consolidadas) à sua associada ou empreendimento
conjunto consoante as transações envolvam, ou não, ativos que constituam um negócio, tal como definido na IFRS 3 Combinações de Negócios. Quando as transações constituírem uma combinação de negócio nos termos requeridos, o ganho
ou perda deve ser reconhecido, na totalidade, na demonstração de resultados do exercício do investidor. Porém, se o ativo
transferido não constituir um negócio, o ganho ou perda deve continuar a ser reconhecido apenas na extensão que diga respeito
aos restantes investidores (não relacionados).
Em dezembro de 2015 o IASB decidiu diferir a data de aplicação desta emenda até que sejam finalizadas quaisquer emendas
que resultem do projeto de pesquisa sobre o método da equivalência patrimonial. A aplicação antecipada desta emenda continua
a ser permitida e tem de ser divulgada. As alterações devem ser aplicadas prospetivamente.
À data de aprovação destas demonstrações financeiras, as normas e interpretações endossadas pela União Europeia,
mas cuja aplicação obrigatória ocorre em exercícios futuros, são as seguintes:
Definição de materialidade - Alterações à IAS 1 e à IAS 8
O objetivo desta alteração foi o de tornar consistente a definição de “material” entre todas as normas em vigor e clarificar alguns
aspetos relacionados com a sua definição. A nova definição prevê que “uma informação é material se da sua omissão, de um
erro ou a da sua ocultação se possa razoavelmente esperar que influencie as decisões que os utilizadores primários das
demonstrações financeiras tomam com base nessas demonstrações financeiras, as quais fornecem informação financeira sobre
uma determinada entidade que reporta”.
As alterações clarificam que a materialidade depende da natureza e magnitude da informação, ou de ambas. Uma entidade tem
de avaliar se determinada informação, quer individualmente quer em combinações com outra informação, é material no contexto
das demonstrações financeiras.
Ocultar informação
As alterações explicam que uma informação está ocultada se é comunicada de uma forma que tem os mesmos efeitos que teria
se a mesma estivesse omissa ou contivesse erros. Informação material pode estar oculta, por exemplo, se a informação relativa
a um item material, a uma transação material ou outro evento material está dispersa ao longo das demonstrações financeiras,
ou se está divulgada usando uma linguagem que é vaga e pouco clara. Informação material pode também estar oculta se itens
dissimilares, transações dissimilares ou eventos dissimilares são agregados inapropriadamente, ou inversamente, se itens
similares estão desagregados.
Novo nível de materialidade (“threshold”)
As alterações substituem a referência ao nível de materialidade “poder influenciar”, o qual sugere que qualquer influência
potencial dos utilizadores tem de ser considerada, por “razoavelmente se espera que influencie” contida na definição de
materialidade. Na definição alterada, é assim clarificada que a avaliação da materialidade tem de ter em conta apenas a
influência razoavelmente esperada nas decisões económicas dos utilizadores primários das demonstrações financeiras.
Utilizadores primários das demonstrações financeiras
A definição atual refere “utilizadores”, mas não especifica as suas características, cuja interpretação pode implicar que a
entidade tenha de ter em consideração todos os utilizadores possíveis das demonstrações financeiras quando toma a decisão
sobre a informação a divulgar. Consequentemente o IASB decidiu referir-se apenas aos utilizadores primários na nova definição
para responder às preocupações de que o termo “utilizadores” possa ser interpretado de forma alargada.
Esta alteração é efetiva para períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2020. Esta alteração tem de ser aplicada
prospetivamente. A adoção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.
Nota: Esta alteração impacta igualmente o IFRS Practice Statement 2: Efetuar julgamentos sobre a materialidade, o qual foi
divulgado no documento IFRS Update emitido em relação a 31 de dezembro de 2017.
A estrutura conceptual para o reporte financeiro
A estrutura conceptual estabelece um conjunto abrangente de conceitos para:
 O reporte financeiro;
 A definição de normas;
 O desenvolvimento de princípios contabilísticos consistentes; e
 Apoiar no entendimento e interpretação de normas.
A estrutura conceptual revista inclui:


Alguns conceitos novos;
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Definições e critérios revistos para o reconhecimento de ativos e passivos; e
Clarificações sobre conceitos importantes.

Esta estrutura está organizada como segue:









Capítulo 1 - O objetivo do reporte financeiro
Capítulo 2 - Características qualitativas de uma informação financeira útil
Capítulo 3 - Demonstrações financeiras e a entidade que reporta
Capítulo 4 - Os elementos das demonstrações financeiras
Capítulo 5 - Reconhecimento e desreconhecimento
Capítulo 6 - Mensuração
Capítulo 7 - Apresentação e divulgação
Capítulo 8 - Conceitos de capital e de manutenção de capital.

A estrutura conceptual para o reporte financeiro revista não é uma norma e nenhum dos seus conceitos prevalece sobre os
conceitos presentes em normas ou outros requisitos de alguma das normas. É aplicável às entidades que desenvolvam os seus
princípios contabilísticos com base na estrutura conceptual para exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2020.
Reforma dos índices de referência das taxas de juro – alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7
O IASB emitiu em setembro de 2019 alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações, que incluem
a primeira fase do trabalho desenvolvido para responder aos efeitos no reporte financeiro da reforma da IBOR (Interbank Offered
Rates).
Estas alterações fornecem expedientes temporários que permitem a manutenção da contabilidade de cobertura durante o
período de incerteza que antecede a substituição da taxa de juro de referência atualmente existente por uma taxa de juro de
referência alternativa.
Alterações à IFRS 9
As alterações incluem vários expedientes, aplicáveis a todas as relações de cobertura que são diretamente afetadas pela
reforma da taxa de juro de referência. Uma relação de cobertura é afetada se a reforma em curso gerar incertezas acerca da
periodicidade e/ou montante de referência dos fluxos de caixa gerados pelo objeto coberto ou pelo instrumento de cobertura.
A aplicação dos expedientes é obrigatória. Os primeiros três expedientes preveem o tratamento de:




Avaliação sobre se uma transação futura é altamente provável
Avaliação sobre quando reclassificar o montante de cash flow registado em reservas para resultados
Avaliação da relação económica entre o objeto coberto e o instrumento de cobertura.

Para cada um destes expedientes assume-se que o benchmark de apuramento dos fluxos de caixa cobertos (quer esteja ou
não contratualmente especificado) e/ou, para o terceiro expediente, o benchmark de apuramento dos fluxos de caixa do
instrumento coberto, não será modificado em resultado da reforma IBOR.
Um quarto expediente requer que, no início da relação de cobertura, a componente de risco da taxa de juro de referência afetada
pela IBOR seja separadamente identificada.
Quando a estratégia de cobertura passa por incluir e retirar do portfolio, de forma contínua, instrumentos cobertos e de cobertura,
o requisito mencionado, necessita apenas ser assegurado no reconhecimento inicial dos elementos cobertos na relação de
cobertura.
Na medida em que um instrumento de cobertura é alterado de forma a que os seus fluxos de caixa tenham por base uma RFR
mas o elemento coberto ainda tem por base a IBOR (ou vice-versa), não existe nenhum expediente com vista a determinar a
mensuração e reconhecimento de potencial inefetividade que resulte das alterações do justo valor dos elementos.
Os expedientes continuam indefinidamente na ausência de qualquer um dos acontecimentos descritos nas alterações. Quando
a entidade designa um conjunto de elementos como um elemento coberto, os requisitos sobre quando os expedientes terminam
são aplicados separadamente a cada um dos elementos individualmente.
As alterações também introduzem requisitos específicos de divulgação para as relações de cobertura às quais se aplicam estes
expedientes.
Alterações à IAS 39
As alterações à norma são consistentes com as alterações introduzidas à IFRS 9, mas com as seguintes diferenças:


Para efeitos de avaliação prospetiva da relação de cobertura, assume-se que o benchmark de apuramento dos fluxos
de caixa cobertos (quer esteja ou não contratualmente especificado) e/ou, para o terceiro expediente, o benchmark de
apuramento dos fluxos de caixa do instrumento coberto, não será modificado em resultado da reforma da IBOR.
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Para efeitos de avaliação retrospetiva da efetividade da relação de cobertura, permite-se que a cobertura passe os
testes de efetividade mesmo que os resultados da cobertura estejam temporariamente fora do intervalo 80%-125%,
durante o período de incerteza decorrente da reforma da IBOR.
No caso de cobertura de uma parte do risco da taxa de juro de referência (outra que não a componente de risco no
âmbito da IFRS 9) que seja afetada pela reforma da IBOR, o requisito relativo à identificação separada desta parte
apenas deve ser garantida no início do reconhecimento da relação de cobertura.

Estas alterações devem ser aplicadas retrospetivamente. No entanto, quaisquer relações de cobertura que tenham deixado de
ser designadas anteriormente não poderão ser novamente designadas, nem podem restabelecidas, nem novas relações de
cobertura devem ser designadas no âmbito da retrospetividade. A aplicação antecipada é permitida mas deve ser divulgada.
Normas e Interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não endossadas pela União Europeia
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não
foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas (endorsed) pela União Europeia:
Definição de atividade empresarial - alterações à IFRS 3
Esta alteração veio clarificar os requisitos mínimos para que se considere uma atividade empresarial, remove a avaliação se os
participantes de mercado têm capacidade de substituir os elementos em falta, adiciona uma orientação para que se consiga
avaliar se um processo adquirido é substantivo, restringe as definições de atividade empresarial e de output e introduz um teste
opcional de justo valor da atividade empresarial.
Requisitos mínimos para que se considere uma atividade empresarial
A alteração vem clarificar que para ser considerado uma atividade empresarial, um conjunto integrado de atividades tem de
incluir, no mínimo, um input e um processo substantivo que, conjuntamente, contribuam significativamente para a criação de
um output. Clarificam igualmente que uma atividade empresarial pode existir sem que inclua todos os inputs e todos os
processos necessários para criar outputs. Isto é, os inputs e os processos aplicados a esses inputs “têm de ter a capacidade
de contribuir para a criação de outputs” em vez “têm de ter a capacidade de criar outputs”.
Capacidade dos participantes de mercado de substituírem os elementos em falta
Antes da alteração, a IFRS 3 previa que uma atividade empresarial não tinha que incluir todos os inputs ou processos que o
vendedor usava na operacionalização da atividade empresarial, “se os participantes de mercado forem capazes de adquirir a
atividade empresarial e de continuar a produzir o processo produtivo, por exemplo, integrando a atividade empresarial com os
seus próprios inputs e processos”. A referência a essa integração foi eliminada da norma e a avaliação passa a ser baseada no
que foi adquirido no seu estado e condições atuais.
Avaliar se um processo adquirido é substantivo
As alterações vêm clarificar que se um conjunto de atividades e ativos não tem outputs na data de aquisição, um processo
adquirido é considerado substantivo:
a) Se for crítico para a capacidade de desenvolver e converter inputs adquiridos em outputs; e
b) Se os inputs adquiridos incluírem quer uma força de trabalho organizada com as necessárias competências,
conhecimentos, ou experiência em efetuar esse processo, quer outros inputs que essa força de trabalho organizada
possa desenvolver ou converter em outputs.
Em contraste, se um conjunto de atividades e ativos adquiridos incluírem output na data de aquisição, um processo adquirido
tem de ser considerado substantivo:
a)
b)

Se for crítico para a capacidade de continuar a produzir outputs e os inputs adquiridos incluírem uma força de trabalho
organizada com as necessárias competências, conhecimentos, ou experiência em efetuar esse processo; ou
Se contribuir significativamente para a capacidade de continuar a produzir outputs e/ou é considerado único ou
escasso, ou não pode ser substituído sem custos significativos, sem um esforço significativo ou sem atrasos
significativos na capacidade de continuar a produzir outputs.

Estreitar a definição de outputs
As alterações estreitaram a definição de outputs colocando o foco em bens ou serviços fornecidos aos clientes, retorno de
investimento (tais como dividendos ou juros) ou outro rendimento obtido das atividades ordinárias. A definição de atividade
empresarial presente no Apêndice A da IFRS 3 foi alterada em conformidade.
Teste opcional à concentração
As alterações introduzem um teste opcional ao justo valor da concentração para permitir uma avaliação simplificada se um
determinado conjunto de atividades adquiridas não são uma atividade empresarial. As entidades podem optar por aplicar este
teste transação a transação. O teste é cumprido se substancialmente todos os justos valores dos ativos brutos adquiridos estão
concentrados num único ativo identificável ou num grupo similar de ativos identificáveis. Se o teste não for cumprido, ou se a
entidade optar por não aplicar o teste numa determinada transação, uma avaliação detalhada terá de ser realizada aplicando
os requisitos normais da IFRS 3.
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Esta alteração é efetiva para transações que sejam consideradas concentrações de atividades empresariais ou compras de
ativos para as quais a data de aquisição ocorreu em ou após o início do primeiro período que se inicie em ou após 1 de janeiro
de 2020.
Estas alterações aplicam-se prospetivamente. Consequentemente as entidades não têm de avaliar as aquisições que tenham
ocorrido antes dessa data. A adoção antecipada é permitida e tem de ser divulgada.
Esta alteração terá impacto igualmente em outras normas (por exemplo, quando a empresa-mãe perde o controlo da subsidiária
e aplicou antecipadamente a alteração à IFRS 10 e IAS 28 que respeita à venda ou entrega de ativos por um investidor à sua
associada ou empreendimento conjunto).
IFRS 17 (novo) – Contratos de seguros (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021).
A IFRS 17 aplica-se a todos os contratos de seguro (i.e., vida, não vida, seguros diretos e resseguros), independentemente do
tipo de entidades que os emite, bem como a algumas garantias e a alguns instrumentos financeiros com características de
participação discricionária. Algumas exceções serão aplicadas. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contabilístico
para os contratos de seguro que seja de maior utilidade e mais consistente para os emitentes. Contrastando com os requisitos
da IFRS 4, que são baseadas em políticas contabilísticas locais adotadas anteriormente, a IFRS 17 providencia um modelo
integral para contratos de seguro, cobrindo todos os aspetos contabilísticos relevantes.
NOTA 34 – EVENTOS SUBSEQUENTES


A partir de janeiro de 2020, o surto do COVID-19 tem vindo a espalhar-se para além das fronteiras da China, causando
impactos nos mercados financeiros e na atividade económica.
O Banco está a acompanhar de perto a evolução da situação que, na data de produção deste relatório, está numa fase
ainda preliminar, e como tal em constante mudança e grande indefinição e incerteza. Exemplo disto é o estado de
emergência nacional em vigor desde 19 de março decretado por um período de 15 dias, com possibilidade de
prolongamento. Nesta data, o Governo Português anunciou um pacote que contempla várias linhas de financiamento, no
total de 3 mil milhões de euros com garantia estatal, particularmente dirigidos aos setores do turismo, restauração, têxtil,
vestuário, calçado e fileira da madeira.
Por outro lado, e nessa mesma data, o BCE anunciou a implementação do Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP), um programa de aquisição de ativos dos setores público e privado, que ascenderá a 750 mil milhões de euros, e
que poderá ser incrementado. As compras decorrerão até ao final de 2020 e incluirão todas as classes de ativos elegíveis
no âmbito do programa em vigor desde a crise da dívida soberana (cujo montante tinha sido já incrementado em 120 mil
milhões de euros). Destacam-se ainda as ações de política monetária que foram já adotadas pelo Banco Central da China
com a descida das taxas de juro de cedência de liquidez a 1 e a 5 anos
O Banco está também a acompanhar os impactos que poderão advir e, quando relevante, está a tomar decisões que
defendam os interesses dos diferentes stakeholders, incluindo os colaboradores, depositantes, clientes e acionistas. Os
principais impactos nas demonstrações financeiras do Grupo poderão advir em resultado de um aumento do risco de
crédito, um aumento da volatilidade dos ativos financeiros e não financeiros e de restrições à atividade resultantes das
medidas de contenção da pandemia.
Perante estes factos, muito recentes, em constante progresso e, como tal, ainda não definitivos, o Banco, no novo exercício
orçamental em desenvolvimento, irá contemplar e incluir nas suas previsões cenários com vários níveis de severidade,
incluindo igualmente eventos resultantes da pandemia, ainda não totalmente conhecidos – como sejam eventuais medidas
de moratórias no pagamento dos créditos, e respetivos impactos em imparidade de ativos, qualidade de crédito, avaliação
do aumento significativo do risco de crédito, reestruturações de crédito, perdas estimadas de acordo com a IFRS9,
impactos em capital, entre outros, materiais e imateriais. Esta estimativa não é quantificável à presente data.
No que se refere ao justo valor da carteira de Ativos financeiros mensurados ao justo valor, que a 31 de dezembro de 2019
ascendia a 47 386 milhares de euros, conforme divulgado na Nota 19, observa-se um aumento da volatilidade no mercado
das taxas de juro, mas considerando as medidas anunciadas pelo BCE, não é possível estimar os impactos compreensivos
da pandemia com fiabilidade.
Como resultado da evolução da pandemia em Portugal, o Banco implementou as seguintes medidas:
Informação a Colaboradores






Recomendações da Organização Mundial de Saúde e Folheto Esumédica;
Recomendações para Colaboradores regressados de países/áreas com transmissão comunitária ativa;
Noticias na Best Web dedicadas ao tema: Coronavírus - Covid 19;
Colocação de Cartazes (DGS) com Informações e Recomendações Gerais e procedimentos de Lavagem de Mãos
(WC’s) nos edifícios de Lisboa e porto e em todos os Centros de investimento;
Reforços de comunicação por notícias na Best Web, emails, vídeos e podcasts com médicos especialistas parceiros
do NB.
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Redução de Contacto Social


Recomendação para não existir convívio entre Colaboradores nas zonas comuns (por exemplo, nas zonas de café,
Bares, Refeitórios, etc.).

Redução de Contacto Profissional




Divisão de equipas (serviços Centrais e áreas comerciais) – Home Office;
Criação de dois grupos para zonas de circulação / Salas de reunião dentro do Edifício Praça do Marquês;
Quarentena (recolhido em casa e evitar o contacto social) para Colaboradores que tenham estado em áreas com
transmissão comunitária ativa, devem ficar em Quarentena de 14 dias (a contar a partir da data de regresso), bem
como os que tenham tido contacto direto com um caso confirmado de doença COVID-19.

Higiene e Limpeza




Reforço da limpeza nos revestimentos, equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são
mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador);
Reforço da limpeza geral, nomeadamente nos WC’s e copas;
Distribuição de gel desinfetante e/ou álcool para as mãos.

Proteção de Colaboradores e Clientes:









Disponibilidade de salas de isolamento dedicadas, em todos os edifícios centrais e balcões, para o confinamento
de funcionários suspeitos de infeção;
Plano de evacuação e desinfeção de edifícios e balcões em caso de infeção confirmada de um membro da equipa;
Medidas de auto-isolamento/quarentena e teletrabalho para funcionários que viajaram para um dos países ou
regiões afetadas ou que estiveram em contacto próximo com alguém que foi confirmado como infetado;
Proibição de todas as viagens de negócios não críticas e recomendação a todos os colaboradores para reduzir
ao mínimo as viagens pessoais;
Restrição de reuniões internas ou de fornecedores/ parceiros presenciais e não críticas, que são substituídas por
meios digitais (vídeo e conference call ou outras ferramentas de colaboração de equipa) e reduzidas a um número
mínimo de participantes;
Substituição de reuniões presenciais com clientes com opções remotas sempre que possível, com maiores
restrições nas áreas afetadas;
Implementação de planos de teletrabalho e divisão de equipas entre várias localizações para funções críticas e
não críticas, a fim de garantir a capacidade de manter os níveis de serviço sem disrupções;
Avaliação com os nossos principais fornecedores e parceiros dos seus planos de negócios e continuidade para o
COVID-19 para garantir minimização de impacto no negócio por via de fornecimentos de terceiros.

Atendimento a Clientes:





Tendo sido fundado em 2001 já como Banco digital, os serviços essenciais são assegurados por via de meios
digitais, seja em permanência através do homebanking do Banco Best (através do website ou da app) ou através
do meio digital que designamos de confirmação de operações (circuito digital que permite aos comerciais do
Banco disponibilizar instruções de operações especificas diretamente aos clientes através do website e
recolhendo a respetiva assinatura digital), seja através de chamada gravada através do Contact Center do Banco;
Também a comunicação a clientes sobre os meios de transacionalidade, contratação e contacto digitais foi
reforçada estando a ser dada informação detalhada acerca da evolução dos mercados diretamente no site do
Banco Best.
No que respeita à disponibilidade de atendimento presencial, os Centros de Investimento do Banco foram
temporariamente encerrados a partir de 17 de março, estando todos os colaboradores habilitados a prestar todos
os serviços através do teletrabalho e mantendo o contacto com os clientes por meios telemáticos.

Estas medidas podem ter impacto na atividade do Banco, contudo, atendendo à preponderância de utilização dos canais
remotos e digitais pelos clientes do Banco desde o seu início, o Banco não espera que este seja relevante por via destas
medidas de mitigação implementadas.
No entanto, riscos de um impacto global mais prolongado, decorrentes de um qualquer trigger que quebre a confiança,
não são ainda de descartar por completo.
É ainda convicção do Conselho de Administração que o Banco tem os meios para operar o negócio, apesar da adversidade
e continuar a contar com o apoio dos seus acionistas, assim, consideramos adequado que as demonstrações financeiras
do Banco continuam a ser preparadas na ótica da continuidade tal como descrito na nota 2.1.
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ANEXO

Adoção das Recomendações do Financial Stability Forum (FSF) e do Committee
of European Banking Supervisors (CEBS) relativas à Transparência da Informação
e à Valorização dos Ativos
(Carta-Circular nos 97/2008/DSB de 3 de dezembro e Carta Circular nº58/2009/DSB de 5 de agosto)

O Banco de Portugal, através da Carta Circular nº58/2009/DSB de 5 de agosto de 2009 reiterou “a
necessidade de as instituições continuarem a dar adequado cumprimento às recomendações do
Financial Stability Forum (FSF), bem como às recomendações do Committee of European Banking
Supervisors (CEBS), no que se refere à transparência da informação e à valorização de ativos, tendo
em conta o princípio da proporcionalidade” constantes das Cartas-Circulares nos 46/2008/DSB de 15 de
julho de 2008 e 97/2008/DSB de 3 de dezembro de 2008.
O Banco de Portugal recomenda que seja elaborado um capítulo ou anexo específico nos documentos
de prestação de contas exclusivamente dedicado aos aspetos mencionados nas respetivas
recomendações do CEBS e do FSF.
No presente capítulo procurou-se dar cumprimento à recomendação do Banco de Portugal utilizando
remissões para a informação apresentada, quer no Relatório de Gestão, quer nas Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019.
I.

MODELO DE NEGÓCIO

1. Descrição do modelo de negócio
Na introdução e no capítulo “IV – Atividade Desenvolvida em 2019” do Relatório de Gestão, faz-se uma
descrição sobre o modelo de negócio do Banco.
2. Estratégias e objetivos
As estratégias e objetivos do Banco estão igualmente divulgados nos capítulos “IV – Atividade
Desenvolvida” e “VII – Perspetivas de Atividade Futura” do Relatório de Gestão. O Banco não realizou
qualquer emissão de divida nem realizou nenhuma operação de titularização até 31 de dezembro de
2019.
3., 4. e 5. Atividades desenvolvidas e contribuição para o negócio
No capítulo “IV – Atividade Desenvolvida” do Relatório de Gestão apresenta-se informação acerca das
atividades desenvolvidas e sua contribuição para o negócio.

Relatório e Contas 2019

97

II. RISCOS E GESTÃO DE RISCOS
6. e 7. Descrição e natureza dos riscos incorridos
Na Nota Explicativa 32 é apresentada diversa informação que permite ao mercado obter a perceção
sobre os riscos incorridos pelo Banco e mecanismos de gestão para a sua monitorização e controlo.

III. IMPACTO DO PERÍODO DE TURBULÊNCIA FINANCEIRA NOS RESULTADOS
8., 9., 10 e 11. Descrição qualitativa e quantitativa dos resultados
Durante o quadriénio 2010 a 2014, na sequência do aumento dos riscos soberanos, operou-se um
alargamento substancial dos prémios de risco sem impactos materialmente relevantes na atividade e
resultados atribuíveis aos respetivos exercícios. Entre 2015 e 2019 esta situação estava estabilizada,
tendo Portugal saído do programa de assistência.
12. Decomposição dos write-downs entre realizados e não realizados
Os proveitos e custos relacionados com os ativos e passivos detidos para negociação e dos ativos e
passivos ao justo valor através de resultados, ao justo valor através de resultados mandatório e ao justo
valor através de outro rendimento integral, encontram-se desagregados por instrumento financeiro nas
Notas 8 a 10 às demonstrações financeiras.
13. Turbulência financeira na cotação das ações do Banco
As ações do Banco não estão cotadas em nenhum mercado oficial, pelo que este ponto não é aplicável.
14. Risco de perda máxima
Na Nota Explicativa 32 divulga-se informação relevante sobre as perdas suscetíveis de serem incorridas
em situações de stress do mercado.
15. Responsabilidades emitidas e resultados
Não aplicável por o Banco não ter emitido responsabilidades representadas por títulos durante o
exercício de 2019.
IV. NÍVEIS E TIPOS DAS EXPOSIÇÕES AFECTADAS PELO PERÍODO DE TURBULÊNCIA
16. Valor nominal e justo valor das exposições
Nas Notas Explicativa18 e 19 divulga-se informação relevante sobre o valor das exposições do Banco.
17. Mitigantes do risco de crédito
Não aplicável.
18. Informação sobre as exposições do Banco
A turbulência que decorreu do agravamento dos riscos soberanos dos países da periferia da Zona Euro
nos exercícios de 2010 e 2011 estabilizou e melhorou significativamente nos exercícios de 2012 e 2013,
tendo entre 2014 e 2019 atingido um ponto de estabilidade.
A exposição do Banco Best no que se refere a títulos de dívida pública dos países afetados (Portugal,
Espanha, Grécia e Irlanda) só existia para Portugal com um valor em 31 de dezembro de 2019 de
42,0 milhões de euros destinado a garantir as responsabilidades do Banco relativamente ao FGD e SII
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e à manutenção dos rácios de liquidez acima do nível regulamentar. A estes títulos estava associada
uma reserva de justo valor positiva que totalizava 3,6 milhões de euros.
19. Movimentos nas exposições entre períodos
Nas Notas Explicativas 18, 19, 31 e 32 divulga-se informação relevante sobre as exposições do Banco
em que se comparam as exposições aos mercados e os resultados quer com referência ao exercício de
2019 como ao de 2018. A informação aí divulgada considera-se suficiente, tendo por base o detalhe e
quantificação apresentados e o facto de não se terem verificado acontecimentos com relevância material
em 2019.
20. Exposições que não tenham sido consolidadas
Não aplicável.
21. Exposição a seguradoras monoline e qualidade dos ativos segurados
O Banco não tem exposições a seguradoras monoline.

V. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E MÉTODOS DE VALORIZAÇÃO
22. Produtos estruturados
Estas situações estão desenvolvidas na Nota Explicativa 2 – Principais Políticas Contabilísticas.
23. Special Purpose Entities (SPE) e consolidação
O Banco não realizou qualquer emissão de divida nem realizou nenhuma operação de titularização até
31 de dezembro de 2019.
24. e 25. Justo valor dos instrumentos financeiros
Na Nota Explicativa 2 referem-se as condições de utilização da opção do justo valor, bem como as
técnicas utilizadas para a valorização dos instrumentos financeiros.

VI. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES NA DIVULGAÇÃO
26. Descrição das políticas e princípios de divulgação
O Banco, no contexto da sua política de divulgação de informação de natureza contabilística e financeira,
visa dar satisfação a todos os requisitos de natureza regulamentar, sejam eles ditados pelas normas
contabilísticas ou pelas entidades de supervisão e de regulação do mercado. Paralelamente procura
alinhar as suas divulgações pelas melhores práticas do mercado atendendo, por um lado, ao custo na
captação da informação relevante e, por outro, dos benefícios que a mesma pode proporcionar aos
diversos utilizadores.
De entre o conjunto de informação disponibilizada aos seus acionistas, clientes, colaboradores,
entidades de supervisão e ao público em geral, destacamos o Relatório de Gestão e as Demonstrações
Financeiras e respetivas Notas Explicativas. As demonstrações financeiras são preparadas tendo por
base as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) que conferem um elevado grau de
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transparência à informação divulgada bem assim como de comparabilidade quer a nível nacional, quer
a nível internacional.
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ANEXO
Política de remuneração para os órgãos sociais do BEST
1

Enquadramento Legal e Regulamentar

Esta Política de Remuneração contém os princípios e regras para a remuneração dos membros dos Órgãos
Sociais do BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. (“BEST” ou “Banco”) e é estabelecida nos termos do
artigo 115.º-C do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Esta Política foi preparada
tem em conta os regulamentos e a legislação aplicável para este efeito, designadamente os seguintes:
•

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedade Financeiras (“RGICSF”);

•

EBA/GL/2015/22 – Orientações relativas a uma Política de Remuneração sã, nos termos dos artigos 74.º,
n.º 3, e 75.º, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, e à divulgação de informações, nos termos do artigo 450.º do
Regulamento (UE) n.º 575/2013;

•

Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho;

•

Regulamento Delegado (UE) nº 604/2014 da Comissão;

•

Regulamento (UE) nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho;

•

Aviso n.º 10/2011 do Banco de Portugal;

•

Código das Sociedades Comerciais português;

•

Diretiva 2014/65/UE (MIFID II) do Parlamento Europeia e do Conselho relativa aos mercados em
instrumentos financeiros e respetivos regulamentos.

A regulamentação e legislação em matéria de remuneração estabelecem a adoção e o cumprimento de práticas
remuneratórias coerentes com uma gestão de riscos prudente, sã e eficaz, que não constitua incentivo à
assunção de riscos excessivos ou promova situações geradoras de conflitos de interesse com os clientes.
A presente Política tem em conta os objetivos do Banco, a estratégia geral do Grupo NOVO BANCO (“GNB”)
onde se insere, a sua estratégia, natureza, estrutura, cultura e valores e tem por base os princípios orientadores
de meritocracia e transparência para alcançar o reconhecimento de elevado desempenho. Além disso, esta
Política e a sua implementação respeitarão e incentivarão a conduta profissional de todos os membros e refletem
os princípios previstos na Política de Remuneração de Colaboradores relativos a igualdade de tratamento de
clientes, melhores práticas de remuneração relativas à venda de produtos e prevenção de conflitos de interesse
com clientes.
O nível de risco que a instituição está disposta a assumir encontra-se alinhado com o processo de avaliação da
adequação do capital interno (ICAAP) e o quadro de apetência pelo risco.
2

Âmbito

A presente Política de Remuneração é aplicável aos seguintes membros dos órgãos corporativos do BEST:
•

Membros da Mesa da Assembleia Geral;

•

Membros do Conselho de Administração;

•

Membros do Conselho Fiscal;

•

Revisor Oficial de Contas ou “ROC”.

A Política de Remuneração de Colaboradores é estabelecida num documento separado que está sujeito a
aprovação por parte Comissão Executiva e ratificação pelo Conselho de Administração.
3
3.1

Governação da Política de Remuneração
Resumo de Responsabilidades

A governação da Política de Remuneração implica a cooperação das diferentes funções do Banco, entre as quais
se destacam as seguintes:
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Assembleia
de
Acionistas

Conselho de
Administração

Elaborar a Política de Remunerações
Propor para aprovação a Política e
posteriores alterações
Aprovar a Política e posteriores
alterações

Comissão
Executiva

DCC e
DCH NB
















Fornecer informações que
estabelecem regras básicas para
Remuneração Fixa e Variável



Avaliar o impacto da Remuneração
Variável no perfil de risco do Banco











Rever e atualizar a Política

3.1.1

GCOMPL



Monitorizar a implementação da
Política

Aprovar a Remuneração da
Comissão Executiva e do Conselho
Fiscal

GRG







Conselho de Administração

De acordo com o regime geral e os Estatutos, o Conselho de Administração é responsável por:
•

Propor para aprovação da Assembleia de Acionistas a Política de Remuneração e suas revisões e
alterações;

•

Monitorizar se a Política de Remuneração está a ser corretamente aplicada e se está alinhada com o
regime geral, a governação corporativa e o perfil de risco do Banco;

•

Avaliar o cumprimento dos objetivos e a necessidade de ajustamento pelo risco ex post, incluindo a
aplicação de mecanismos de redução (malus) e de reversão (clawback), se aplicáveis.

3.1.2

Comissão Executiva

De acordo com o regime geral, os Estatutos e os poderes delegados, a Comissão Executiva é responsável por:
•

Elaborar a Política de Remuneração e garantir a sua implementação;

•

Preparar as decisões em matéria de remunerações (e.g. critérios/regras de atribuição, valores) que serão
revistas pelo Conselho de Administração;

•

Coordenar o envolvimento adequado das estruturas e direções internas relevantes (por exemplo, capital
humano, jurídico, compliance e riscos) nas respetivas áreas de especialização e, sempre que necessário,
obter aconselhamento externo;

•

Verificar se as políticas de remuneração existentes estão atualizadas e, se necessário, efetuar propostas
de alteração;

•

Monitorizar se a Política de Remuneração está a ser corretamente aplicada e se está alinhada com o
regime geral, a governação corporativa e o perfil de risco do Banco;

•

Monitorizar se os limites não estão a ser violados;

•

Avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho e a necessidade de ajustamento pelo risco ex post,
incluindo a aplicação de mecanismos de redução (malus) e de reversão (clawback), se aplicáveis;

•

Rever e manter atualizada a Política de Remuneração.

3.1.3

Gabinete de Risco Global

O Gabinete Risco Global deverá prestar o apoio solicitado pela Comissão Executiva no exercício das suas
tarefas, devendo, designadamente:
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•

Fornecer elementos efetivos, no âmbito dos seus deveres, para a definição de prémios globais, critérios
de desempenho e atribuições de remuneração;

•

Ajudar na definição de medidas adequadas de desempenho ajustado ao risco (incluindo ajustamentos ex
post) e prestar as devidas informações para o efeito;

•

Participar na avaliação da forma como a estrutura de Remuneração Variável afeta o perfil de risco e a
cultura da instituição;

3.1.4

Gabinete de Compliance

O Gabinete de Compliance deverá prestar o apoio solicitado pela Comissão Executiva no exercício das suas
tarefas, devendo, designadamente:
•

Prestar assistência na preparação e análise da Política de Remuneração;

•

Analisar e monitorizar a implementação e conformidade da Política de Remuneração com as leis,
regulamentos e políticas internas da instituição, tais como relatórios regulamentares necessários, e
comunicar quaisquer riscos de conformidade e problemas de não conformidade no que respeita a
questões de remuneração que lhe sejam comunicados;

•

Fornecer informações, no âmbito dos seus deveres, para a definição de prémios globais, critérios de
desempenho e atribuições de remuneração;

•

Propor e monitorizar a implementação de indicadores de conformidade utilizados na elegibilidade de
remuneração variável ou incentivos;

•

Participar na avaliação da forma como a estrutura de Remuneração Variável afeta o perfil de risco e a
cultura da instituição;

•

Informar a Comissão Executiva de qualquer situação de conflito de interesses que possa ser relevante
em relação às tarefas e responsabilidades ou que possam afetar o desempenho das funções da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal;

3.1.5

Direção de Contabilidade e Controlo e Departamento de Capital Humano do NOVO BANCO

A Direção de Contabilidade e Controlo e o Departamento de Capital Humano do NOVO BANCO deverão prestar
o apoio solicitado pela Comissão Executiva no exercício das suas tarefas, devendo, designadamente:

3.2

•

Prestar assistência na preparação, análise e implementação da Política de Remuneração;

•

Participar na preparação e avaliação da Política de Remuneração da instituição, designadamente, a
estrutura de remuneração, os níveis de remuneração e os regimes de incentivos;

•

Assegurar a divulgação interna e externa adequada da Política de Remuneração.
Aprovação

A Política de Remuneração para os membros da Mesa da AG, do Conselho de Administração e os membros do
Conselho Fiscal será aprovada na Assembleia de Acionistas mediante proposta do Conselho de Administração.
A remuneração do ROC corresponderá a um honorário fixo ao abrigo do compromisso de serviços de auditoria no
âmbito do Grupo NOVO BANCO.
4

Componentes da Remuneração

A Remuneração Total resulta da combinação entre as componentes de Remuneração Fixa e Variável. O presente
capítulo descreve a estrutura e os critérios considerados para a atribuição das diferentes componentes de
remuneração.
4.1

Membros da Mesa da Assembleia Geral e membros não executivos do Conselho de Administração

Os membros da Mesa da Assembleia Geral e os membros não executivos do Conselho de Administração não
são remunerados. Os membros que desempenhem funções executivas em órgãos de administração de
sociedades em relação de domínio e/ou de grupo com o BEST, ou que exerçam funções específicas por
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indicação do Conselho de Administração do BEST, poderão ser remunerados pelas referidas sociedades ou pelo
BEST, de acordo com o relevo das funções desempenhadas.
4.2

Membros do Conselho fiscal

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é exclusivamente composta por uma remuneração fixa paga
mensalmente (14 salários).
4.3

Membros executivos do Conselho de Administração (Comissão Executiva)

4.3.1

Remuneração Fixa

A remuneração fixa deverá ter em conta a complexidade, o nível de responsabilidade e variedade de
competências necessárias para as funções realizadas. A remuneração fixa será paga mensalmente, 14 vezes por
ano.
4.3.2

Remuneração Variável

A Remuneração Variável atribuída aos membros executivos do Conselho de Administração tem por base a
combinação da Avaliação do Desempenho Coletivo e o desempenho do Banco, tendo em conta critérios
quantitativos e qualitativos implementados através de Objetivos e Competências definidos segundo o Processo
de Avaliação de Desempenho aplicável. A Remuneração Variável depende da verificação de determinadas
condições e objetivos, não está contratualmente garantida e pode estar sujeita a ajustamentos nos termos dos
mecanismos previstos na secção 4.2.2.3 Mecanismos de Ajustamento pelo Risco.
4.3.2.1 Critérios/regras de atribuição de Remuneração Variável
As seguintes regras devem ser aplicadas à Remuneração Variável:
a) O BEST apenas considera a atribuição de Remuneração Variável se o Banco tiver um desempenho
positivo e consistente com práticas de gestão dos riscos sãs e eficazes;
b) A atribuição de Remuneração Variável não pode limitar a capacidade do Banco de reforçar e manter a
base de capital necessária;
c) A Remuneração Variável total (incluindo a remuneração dos colaboradores) deverá ser atribuída no final
de cada ano, com base no desempenho operacional positivo;
d) A Remuneração Variável total atribuída a qualquer Membro executivo do Conselho de Administração
estará limitada a 100% da respetiva remuneração fixa;
e) A Remuneração Variável total atribuída a qualquer Membro do Conselho Executivo será diferida por um
período mínimo de 3 anos, a pagar numa base proporcional;
f)

50% da Remuneração Variável consistirá em unidades de remuneração, cujo valor é determinado pelos
indicadores de desempenho financeiro do Banco. As unidades de remuneração têm um efeito
equivalente financeiro à atribuição de ações, conforme permitido por lei. Essas unidades de remuneração
terão um período de aquisição do direito de 3 anos. As unidades de remuneração serão liquidadas em
dinheiro na data de pagamento devido e serão atribuídas refletindo os indicadores de desempenho
financeiro do Banco.

4.3.2.2 Avaliação do Desempenho e Indicadores-Chave de Desempenho
A avaliação dos membros executivos do Conselho de Administração será feita durante o período definido
anualmente para o Processo de Avaliação de Desempenho e considerando o desempenho e os objetivos
definidos para o ano anterior.
A atribuição de Remuneração Variável anual será definida com base no alcance de indicadores-chave de
desempenho (“KPI”) corporativos e individuais não financeiros acordados com cada membro executivo do
Conselho de Administração no âmbito do Processo de Avaliação de Desempenho. Os KPI serão definidos com
base numa combinação do desempenho financeiro global do Banco, nas áreas de responsabilidade individuais
do membro (incluindo o desenvolvimento de colaboradores com subordinados diretos) e nos objetivos das áreas
que gerem.
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É da responsabilidade do Conselho de Administração definir os KPI supramencionados, a sua ponderação
individual, avaliar a escala de alcance no final do ano e definir a Remuneração Variável anual total a atribuir aos
membros executivos do Conselho de Administração. Os Vogais Executivos serão avaliados pelo Presidente da
Comissão Executiva e o Presidente da Comissão Executiva será avaliado pelo Presidente do Conselho de
Administração.
4.3.2.3 Mecanismos de ajustamento pelo risco
O Banco deve ser capaz de aplicar mecanismos de ajustamento pelo risco à Remuneração Variável, com base
no risco, através dos seguintes mecanismos:
a. Redução (Malus): permite que o Banco reduza total ou parcialmente a Remuneração Variável objeto de
diferimento e cujo pagamento ainda não seja considerado um direito adquirido;
b. Reversão (Clawback): permite que o Banco recupere montantes já pagos ou cujo pagamento constitua já
um direito adquirido, sendo o colaborador relevante obrigado a devolver tais montantes.
4.3.2.3.1

Regras para a aplicação de Malus e Clawback

Os mecanismos supramencionados são aplicáveis à Remuneração Variável total, durante o período de
diferimento, e no seguimento de um evento extremamente significativo atribuível individualmente aos membros
executivos do Conselho de Administração. A Assembleia de Accionistas determinará a gravidade de um evento e
se os mecanismos malus ou clawback são aplicáveis à Remuneração Variável atribuída aos membros executivos
do Conselho de Administração. Dependendo da gravidade do evento, a Assembleia de Accionistas deverá decidir
se o mecanismo malus ou clawback é aplicável.
Exemplos de um evento significativo em que um membro executivo do Conselho de Administração poderá perder
a Remuneração Variável incluem fraude, violação material de obrigações de confidencialidade, sanções
regulamentares materiais individuais aplicadas ou o membro deixar de ser considerado apto (adequado ou
preparado) pela autoridade de supervisão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ou
condenações penais (que não infrações de trânsito ou outras infrações para as quais seja aplicável uma sanção
não detentiva).
4.3.2.4 Regras em caso de situações de saída
4.3.2.4.1

Regras para saída por iniciativa do Banco

Se o mandato do membro executivo do Conselho de Administração for cessado pelo Banco sem justa causa, ao
abrigo da lei portuguesa, o membro respetivo terá direito a receber todos os montantes diferidos da
Remuneração Variável vencidos até essa data, sujeito aos ajustamentos de malus ou clawback aplicáveis e na
data especificada para cada pagamento diferido.
Se o mandato do membro executivo do Conselho de Administração for cessado pelo Banco por justa causa, ao
abrigo da lei portuguesa, o membro respetivo não terá direito a qualquer parte diferida da Remuneração Variável.
4.3.2.4.2

Regras para saída por iniciativa do membro executivo do Conselho de Administração

Se um membro executivo do Conselho de Administração se demitir voluntariamente antes do final do mandato de
termo fixo para o qual foi nomeado, a Assembleia de Accionistas determinará se o membro individual continua a
ter direito a qualquer parte diferida da Remuneração Variável cujo direito ainda não tenha sido adquirido, sujeito
aos ajustamentos de malus ou clawback aplicáveis e na data especificada para o pagamento de cada parte
diferida. A Assembleia de Accionistas irá também considerar a adesão a um acordo de não concorrência e um
período de pré-aviso na tomada da sua decisão.
4.3.3

Outros Benefícios

Outros benefícios como seguro de saúde, telemóveis, etc. são aplicáveis em linha com o que é atribuído aos
colaboradores do Banco, em conformidade com regulamentos internos.
Caso qualquer membro executivo do Conselho de Administração seja funcionário do Banco, poderá manter,
durante o mandato, os benefícios que resultam do contrato de trabalho e da regulamentação aplicáveis antes da
sua nomeação para o Conselho de Administração, caso as leis e regulamentos aplicáveis não prevejam nada em
contrário.
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5

Conflitos de interesse

Os conflitos de interesse relativos à Política de Remuneração e à Remuneração Variável atribuída devem ser
identificados e adequadamente solucionados, nomeadamente através da definição de critérios de atribuição
objetivos, com base no sistema interno de informação, em controlos adequados e no princípio dos "quatro olhos".
A Política de Remuneração deverá perseguir o objetivo de que não surjam quaisquer conflitos de interesse
significativos para membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização no exercício das suas funções.
O Gabinete de Compliance é responsável por monitorizar a adesão à Política de Remunerações com o objetivo
de prevenção de conflitos de interesse estabelecido nas leis, regulamentos e diretrizes aplicáveis e irá notificar o
Presidente do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal caso surjam conflitos de interesse significativos
para membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização no exercício das suas funções relacionados com esta
Política de Remuneração. Caso surjam conflitos de interesse relacionados com o Presidente do Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal, o aviso referido acima será enviado ao Presidente do Comité de Compliance
do NOVO BANCO.
As decisões tomadas pelo Conselho de Administração relativas a quaisquer conflitos de interesse que surjam
relativamente a membros do Conselho de Administração bem como as relativas ao Conselho Fiscal relacionados
com esta Política de Remuneração estarão sujeitas a ratificação pelos Acionistas.
6

Revisão e atualização da Política

Deverá ser efetuada anualmente uma revisão e atualização, se necessário, da Política de Remunerações para
assegurar que está a ser corretamente implementada, as remunerações pagas estão em linha com esta Política,
com o perfil de risco e com os objetivos a longo prazo do Banco e é compatível com os regulamentos nacionais e
internacionais atuais e o regime jurídico aplicável.
7

Divulgação de informações

Após a aprovação, esta Política de Remuneração deverá ser divulgada internamente à instituição e o Banco deve
também divulgar adequadamente as informações através dos meios e canais previstos na legislação aplicável.
8

Disposição Final

Esta Política foi aprovada na Assembleia de Acionistas de 9 de abril de 2019.

Montantes pagos em 2019 aos membros dos órgãos sociais, incluindo os montantes pagos a qualquer
título por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo
a) Conselho de Administração (membros executivos):
Os membros do Conselho de Administração não auferiram qualquer remuneração variável em 2019. A
remuneração auferida pelos membros executivos do Conselho de Administração no exercício de 2019 inclui as
remunerações fixas recebidas e pagas em 14 prestações - ou no período do ano em que desempenharam estas
funções no Best - os complementos que são atribuídos a todos os colaboradores do Banco, como diuturnidades
ou outros subsídios. Albert Sylvain May atual Presidente do Conselho de Administração auferiu a remuneração
de 6 917; Maria Madalena Monteiro de Mata Torres Pitta e Cunha, atual Presidente da Comissão Executiva
auferiu a remuneração de 167 426 euros; Pedro Alexandre Lemos Cabral das Neves auferiu a remuneração de
128 957 euros; Nuno Miguel Gomes Moutinho da Rocha auferiu a remuneração de 35 050 euros.
b) Conselho Fiscal.
Os membros do Conselho Fiscal não auferiram qualquer remuneração variável em 2019. O Dr. António Joaquim
Andrade Gonçalves recebeu uma remuneração fixa em senhas de presença de 5.600 euros, a Dra. Isabel Maria
Beja Gonçalves Novo recebeu uma remuneração fixa em senhas de presença de 4.200 euros e o Dr. Fernando
Jorge Henrique Bernardo recebeu também uma remuneração fixa em senhas de presença de 4.200 euros.
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ANEXO
Política de remuneração para colaboradores do Banco Best
1

Enquadramento Legal e Regulamentar

Esta Política de Remuneração contém os princípios e regras para a remuneração dos Colaboradores do BEST –
Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. (“BEST” ou “Banco”) e é estabelecida nos termos do artigo 115.º-C do
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
Esta Política foi preparada tendo em conta os regulamentos e a legislação aplicável para este efeito,
designadamente os seguintes:
 Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedade Financeiras (“RGICSF”);
 EBA/GL/2015/22 – Orientações relativas a uma Política de Remuneração sã, nos termos dos artigos 74.º,
n.º 3, e 75.º, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, e à divulgação de informações, nos termos do artigo 450.º do
Regulamento (UE) n.º 575/2013;
 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho;
 Regulamento Delegado (UE) nº 604/2014 da Comissão;
 Regulamento (UE) nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho;
 Aviso n.º 10/2011 do Banco de Portugal;
 Código das Sociedades Comerciais;
 Diretiva 2014/65/UE (MIFID II) do Parlamento Europeia e do Conselho relativa aos mercados em
instrumentos financeiros e respetivos regulamentos;
 Código dos Valores Mobiliários;
 EBA/GL/2016/06 – Orientações relativas às políticas e práticas de remuneração relacionadas com a venda
e o fornecimento de produtos e serviços bancários de retalho;
 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e respetiva lei portuguesa consequente DL 74-A/2017;
 Relatório relativo ao risco de conduta e práticas abusivas de venda de produtos de investimento do
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, de 3 de março de 2016.
 A lista de entidades supervisionadas significativas e a lista de instituições menos significativas do Banco
Central Europeu.
A regulamentação e legislação em matéria de remuneração estabelecem a adoção e o cumprimento de práticas
remuneratórias coerentes com uma gestão de riscos prudente, sã e eficaz, que não constitua incentivo à assunção
de riscos excessivos ou promova situações geradoras de conflitos de interesse com os clientes.
Esta Política de Remuneração tem em conta os objetivos do Banco, a estratégia geral do Grupo NOVO BANCO
(“GNB”) onde se insere, sua estratégia, natureza, estrutura, cultura e valores e tem por base os princípios
orientadores de meritocracia e transparência para obter o reconhecimento de elevado desempenho, estando
alinhada com os princípios previstos na Política de Remuneração para Membros dos Órgãos de Administração e
Supervisão. Além disso, esta Política de Remuneração e a sua implementação respeitarão e incentivarão a conduta
profissional de todos os membros e refletem os princípios de igualdade de tratamento de clientes, melhores práticas
de remuneração relativas à venda de produtos e prevenção de conflitos de interesse com clientes.
2

Âmbito

O BEST pretende atrair e manter Colaboradores que possam contribuir de forma positiva para atingir os objetivos
do Banco, sempre numa perspetiva de desenvolvimento sustentável e em linha com o quadro de apetência pelo
risco e com a intervenção de todas as partes interessadas. Esta Política de Remuneração também procura
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incentivar uma conduta profissional responsável e ética de todos os Colaboradores, um tratamento justo dos
clientes e a prevenção de conflitos de interesse e mitigação de riscos, como, por exemplo, de reputação.
A Política de Remuneração é aplicável a todos os Colaboradores com contrato de trabalho com o BEST. Os
membros dos órgãos sociais são abrangidos por uma Política de Remuneração para os Membros dos Órgãos
Sociais específica e vertida num documento autónomo, assegurando-se a sua total consistência com os princípios
e práticas da presente Política de Remuneração.
Aos colaboradores em regime de cedência de contrato de trabalho do NOVO BANCO é aplicável a Política de
Remuneração dos Colaboradores do NOVO BANCO à componente fixa da remuneração e a presente Politica à
componente variável da remuneração.
3

Governação da Política de Remuneração

3.1

Resumo de Responsabilidades

A governação desta Política de Remuneração implica a cooperação de diferentes áreas, entre as quais se
destacam as seguintes:
Comissão
Executiva

DCC e DCH NB

Elaborar a Política de Remunerações





Aprovar a Política e posteriores alterações



Mapeamento e atualização de Colaboradores
Identificados
Aprovação da lista de Colaboradores Identificados

















Avaliar o impacto da Remuneração Variável no perfil
de risco do Banco

3.1.1

GCOMPL



Fornecer informações que estabelecem regras básicas
para Remuneração Fixa e Variável
Preparar e Propor decisões sobre remuneração (por
exemplo, critérios/regras de atribuição, KPl,
montantes)

GRG

Decidir sobre a remuneração



Monitorizar a implementação da Política







Rever e atualizar a Política







Comissão Executiva

De acordo com o regime geral, os Estatutos e os poderes delegados, a Comissão Executiva é responsável por:
 Aprovar a Política de Remuneração e garantir a sua implementação;
 Adotar decisões sobre remuneração (por exemplo, critérios/regras de atribuição, montantes);
 Monitorizar se a Política de Remuneração está a ser corretamente aplicada e se está alinhada com o
regime geral, a governação corporativa e o perfil de risco do Banco;
 Monitorizar se os limites não estão a ser violados;
 Decidir que Colaboradores devem ser classificados como Colaboradores Identificados, com base nos
critérios estabelecidos na secção 4 da presente Política e decidir possíveis exclusões ou atualizações;
 Verificar se as políticas de remuneração existentes estão atualizadas e, se necessário, efetuar propostas
de alteração;
 Avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho e a necessidade de ajustamento pelo risco ex post,
incluindo a aplicação de mecanismos de redução (malus) e de reversão (clawback), se aplicáveis;
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 Rever a Política de Remuneração de acordo com a secção 8.
3.1.2

Gabinete de Risco Global

O Gabinete Risco Global deverá prestar o apoio solicitado pela Comissão Executiva no exercício das suas tarefas,
devendo, designadamente:
 Fornecer elementos efetivos, no âmbito dos seus deveres, para a definição de prémios globais, critérios de
desempenho e atribuições de remuneração;
 Ajudar na definição de medidas adequadas de desempenho ajustado ao risco (incluindo ajustamentos ex
post) e prestar as devidas informações para o efeito;
 Participar na avaliação da forma como a estrutura de Remuneração Variável afeta o perfil de risco e a
cultura da instituição.
3.1.3

Gabinete de Compliance

O Gabinete de Compliance deverá prestar o apoio solicitado pela Comissão Executiva no exercício das suas
tarefas, devendo, designadamente:



Prestar assistência na preparação e análise da Política de Remuneração;
Fornecer informações, no âmbito dos seus deveres, para a definição de prémios globais, critérios de
desempenho e atribuições de remuneração;
 Propor e monitorizar a implementação de indicadores de conformidade utilizados na elegibilidade de
remuneração variável ou incentivos.
 Analisar e monitorizar a implementação e conformidade da Política de Remuneração com as leis,
regulamentos e políticas internas da instituição, tais como relatórios regulamentares necessários, e
comunicar quaisquer riscos de conformidade e problemas de não conformidade no que respeita a questões
de remuneração que lhe sejam comunicados, à Comissão Executiva ou ao Conselho Fiscal;
 Participar na avaliação da forma como a estrutura de Remuneração Variável afeta o perfil de risco e a
cultura da instituição;
 Informar a Comissão Executiva de qualquer situação de conflito de interesses que possa ser relevante em
relação às tarefas e responsabilidades ou que possam afetar o desempenho das funções da Comissão
Executiva;
3.1.4

Direção de Contabilidade e Controlo e Departamento de Capital Humano do NOVO BANCO

A Direção de Contabilidade e Controlo do Banco BEST e o Departamento de Capital Humano do NOVO BANCO
deverão prestar o apoio solicitado pela Comissão Executiva no exercício das suas tarefas, devendo,
designadamente:

3.2



Prestar assistência na preparação, análise e implementação da Política de Remuneração;



Participar na preparação e avaliação da Política de Remuneração da instituição, designadamente, a
estrutura de remuneração, os níveis de remuneração e os regimes de incentivos;



Assegurar a divulgação interna e externa adequada da Política de Remuneração.
Aprovação

A Política para Colaboradores do BEST será aprovada pela Comissão Executiva no seguimento de uma proposta
conjunta da DCC e GCOMPL e sujeita a posterior ratificação por parte do Conselho de Administração.
4

Classificação de Colaboradores Identificados

A Comissão Executiva é responsável por selecionar e aprovar todos os Colaboradores Identificados, cujas
atividades profissionais têm ou podem ter um impacto significativo no perfil de risco do Banco.
Nos termos dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 604/2014 da Comissão Europeia, devem ser
estabelecidos critérios qualitativos e quantitativos adequados para identificar as categorias core de colaboradores
cujas atividades profissionais têm um impacto significativo no risco da instituição.
Para além do previsto na Política de Remuneração, o BEST pode definir critérios adicionais que reflitam os níveis
de risco das diferentes atividades na instituição e o impacto dos Colaboradores no perfil de risco.
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4.1

Mapeamento de Colaboradores Identificados

Atendendo à estrutura de funcionamento, objetivos e estratégia de negócio do Banco, os Colaboradores
Identificados do BEST são constituídos pelas seguintes pessoas:


Quadros diretivos de 1ª linha: Todos os Colaboradores responsáveis por direções, estruturas ou áreas do
Banco e que reportam diretamente aos Membros da Comissão Executiva.



Outros Colaboradores (que não são Quadros diretivos de 1ª linha):
o

Cuja remuneração total excede, em termos absolutos, 250.000 EUR por ano, ou;

o

Que estejam incluídos nos 1% dos Colaboradores efetivos com as remunerações totais mais
elevadas na Instituição;

Em todos os casos, desde que tenham um impacto material no perfil de risco do Banco.
A Direção de Contabilidade e Controlo deverá elaborar uma lista de Colaboradores Identificados propostos,
conforme correspondam às categorias indicadas acima, que deverá ser submetida para aprovação à Comissão
Executiva. Para efeitos desta Política de Remunerações, apenas os Colaboradores incluídos nesta lista serão
considerados Colaboradores Identificados. Esta lista será revista anualmente pela Direção de Contabilidade e
Controlo e as suas alterações sujeitas ao regime descrito acima.
Não obstante, a Direção de Contabilidade e Controlo irá propor a atualização imediata sempre que existam
alterações relativamente às pessoas que ocupam esses cargos ou alterações na organização das direções do
Banco, seguindo também, nesses casos, o regime indicado acima.
A Direção de Contabilidade e Controlo irá comunicar a cada uma das pessoas que fazem parte da lista nominativa
de Colaboradores Identificados o seu estatuto Identificado para efeitos desta Política de Remuneração, fornecendo
todas as informações necessárias e esclarecimentos relativamente a este estatuto.
5

Componentes da Remuneração

A Remuneração Total resulta da combinação entre as componentes de Remuneração Fixa e Variável. O presente
capítulo descreve a estrutura e os critérios considerados para a atribuição das diferentes componentes de
remuneração.
5.1

Remuneração Fixa

A Remuneração Fixa é paga a todos os Colaboradores do BEST com contrato de trabalho e compreende todos os
valores recebidos, numa base regular e periódica, em contrapartida pelo trabalho realizado. A componente de
Remuneração Fixa deverá refletir a experiência profissional relevante e a responsabilidade organizacional inerente
à função.
A Remuneração Fixa pode ser constituída por diversas componentes, devendo estas respeitar um conjunto de
condições, nomeadamente:
a) Refletir de forma não discricionária o nível de experiência profissional e a antiguidade dos Colaboradores;
b) Ser transparentes no que respeita ao montante individual atribuído ao funcionário;
c) Ser permanentes, ou seja, manterem-se durante o período de tempo associado ao cargo específico e às
responsabilidades organizacionais;
d) Não poderem ser reduzidas, suspensas ou canceladas pelo Banco;
e) Não dependerem do desempenho.
A tabela abaixo descreve as várias componentes que constituem a Remuneração Fixa do BEST. Sem prejuízo, a
Comissão Executiva pode decidir conceder novas prestações fixas, desde que as regras e os princípios
estabelecidos na legislação e regulamentação em vigor sejam cumpridos.
Componentes de Remuneração Fixa:

Relatório e Contas 2019

110

Categorias

Frequência

Descrição

Salário Base

14 meses

Montante atribuído a Colaboradores correspondente
ao exercício da atividade realizada de acordo com o
período normal de trabalho.

14 meses

Montante atribuído a Colaboradores que se
encontram disponíveis para, por regra, realizarem a
sua atividade para além do horário normal de
trabalho.

Remuneração por
isenção de horário de
trabalho (“IHT”)

Além disso, em conformidade com as disposições da legislação e regulamentação em vigor, o BEST atribui outros
benefícios ou montantes aos seus Colaboradores, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)
e)
5.2

Subsídio de refeição;
Remuneração por trabalho suplementar;
Remuneração por Stand-By;
Subsídio de deslocação;
Reembolso de despesas e outros abonos devidos por viagens, deslocações, transportes, instalação e
outros equivalentes.

Remuneração Variável

Como parte do Grupo NOVO BANCO, considerado como Instituição Financeira Significativa, o BEST está obrigado
a cumprir um conjunto de requisitos específicos que têm de ser considerados na atribuição de Remuneração
Variável.
A Remuneração Variável depende da verificação de determinadas condições e objetivos, não está contratualmente
garantida e pode estar sujeita a ajustamentos nos termos dos mecanismos previstos na secção 5.3 (Mecanismos
de Ajustamento pelo Risco). Assim, a Remuneração Variável atribuída aos Colaboradores do BEST tem por base
a combinação do desempenho de cada funcionário, da respetiva Direção e do BEST, tendo em conta critérios
quantitativos e qualitativos avaliados através de Objetivos e Competências.
Existem três tipos de Remuneração Variável para Colaboradores:
a. Bónus: a atribuir com base em critérios mínimos de mérito e desempenho individual e coletivo de cada ano
e apenas mediante a verificação de determinadas condições, sendo aplicável a todos os colaboradores
não abrangidos pelos Incentivos Comerciais e Campanhas Comerciais;
b. Incentivos Comerciais: correspondem a pagamentos que podem ter componentes de periodicidade mensal,
trimestral, semestral ou anual e que visam remunerar os melhores desempenhos comerciais, assegurando
a monitorização de práticas abusivas de venda e outros indicadores qualitativos da atividade;
c. Campanhas Comerciais: correspondem à atribuição de Prémios (em dinheiro ou em espécie) sem
periodicidade ou formato previamente definido. As Campanhas e os respetivos Prémios são aplicáveis aos
colaboradores abrangidos pelos Incentivos Comerciais e são considerados e avaliados em conformidade
com as regras internas que se aplicam à criação, aprovação, distribuição e monitorização de Produtos e
visam estimular um segmento específico da oferta comercial do Banco por um período de tempo limitado.
Outros incentivos comerciais ou bónus para categorias específicas de funcionários em circunstâncias especiais
não previstas nesta Política (incluindo incentivos que podem ser acordados pelo Banco com terceiros) podem ser
atribuídos nos termos e condições a definir e a comunicar aos funcionários relevantes, desde que os princípios
estabelecidos nesta Política e na lei aplicável sejam cumpridos.
Além disso, a remuneração variável dos Colaboradores que:
a. possam ter impacto no serviço prestado a clientes ou na conduta comercial do BEST, incluindo, mas não
se limitando a: (i) pessoal do serviço ao cliente, equipas comerciais ou outro pessoal diretamente envolvido
na prestação de serviços de investimento ou complementares; (ii) pessoas envolvidas no tratamento de
reclamações ou na conceção e desenvolvimento de produtos;
b. envolvidos na preparação, marketing e concessão de contratos de crédito aos consumidores;
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c. todos os funcionários que supervisionem direta e indiretamente as equipas em todas as atividades
supramencionadas.
Deverá cumprir os seguintes princípios:
a. A avaliação do desempenho subjacente deverá ter em conta não só critérios quantitativos, mas também
critérios qualitativos associados à conformidade do funcionário com as regras em vigor na relação com os
clientes, em particular, no que respeita a deveres de informação, o dever de prevenir conflitos de interesse,
manutenção de registos e provas;
b. Os critérios qualitativos não podem ser compensados com um melhor desempenho financeiro e, no limite,
podem ser exclusivos para efeitos de pagamento;
c. Os Colaboradores Identificados têm de ser avaliados e remunerados de forma a evitar qualquer conflito
com a sua obrigação de agir no interesse dos clientes;
d. A remuneração não pode ser atribuída se for baseada na distribuição de produtos bancários a clientes não
profissionais, quando o funcionário pode propor um produto bancário diferente que corresponde melhor às
necessidades desse cliente;
e. A remuneração não pode ser atribuída se for baseada na distribuição de pacotes de produtos financeiros
a clientes não profissionais, quando o pacote, em termos integrados, não é adequado às necessidades
desse cliente.
5.2.1

Remuneração Variável de Colaboradores Identificados

O Indicador de Desempenho utilizado pelo BEST para calcular a componente variável da remuneração dos
Colaboradores Identificados deverá:
 Considerar critérios de desempenho quantitativos e qualitativos, incluindo financeiros e não financeiros
para os Colaboradores, as unidades de negócio e o Banco;
 Ser processado num quadro multianual para garantir que o processo de avaliação se baseia num
desempenho a longo prazo e que a atribuição efetiva das partes da Remuneração Variável (Bónus) são
diferidas ao longo do período definido abaixo, tendo em conta o ciclo de negócio do Banco e os seus riscos
de negócio e promovendo a manutenção dos Colaboradores Identificados;
 Não incentivar a assunção de riscos excessivos ou a venda abusiva de produtos;
 Incluir mecanismos de ajustamento pelo risco ("Malus" e "Clawback”).
5.2.1.1

Bónus

As seguintes regras devem ser aplicadas na atribuição de Bónus:
a. Apenas pode ser atribuído se o Banco tiver Resultados Operacionais positivos no ano anterior;
b. A atribuição de Bónus e o seu pagamento, incluindo as partes diferidas, não pode limitar a capacidade do
Banco de reforçar e manter a base de capital necessária alinhada com o nível de risco que o Banco está
disposto a assumir de acordo com o processo de avaliação da adequação do capital interno;
c. O orçamento total para Bónus a atribuir a cada ano aos Colaboradores deverá ser definido pela Comissão
Executiva e ratificado pelo Conselho de Administração;
d. Os Bónus ou as respetivas partes diferidas apenas deverão ser pagos nas datas respetivas (até ao final do
primeiro semestre após o ano da avaliação), desde que seja sustentável à luz da situação financeira global
do Banco e se for justificado à luz do desempenho do Banco, da Unidade de Negócio e do desempenho
individual do Colaborador;
e. Os Colaboradores Identificados apenas terão direito às partes diferidas do Bónus, conforme descrito
abaixo, se o respetivo contrato de trabalho estiver em vigor na data do pagamento de cada parte;
f. O Bónus atribuído não pode exceder 100% da componente de Remuneração Fixa para cada funcionário;
g. A Comissão Executiva deve definir os critérios/regras para a atribuição de Bónus, utilizando indicadores
quantitativos e qualitativos (KPI);
h. A Comissão Executiva proporá ao Conselho de Administração a aprovação dos Colaboradores
Identificados que devem receber Bónus.

Relatório e Contas 2019

112

5.2.1.2

Forma de Pagamento

A Remuneração Variável atribuída aos Colaboradores Identificados, existindo e sendo aprovada, será paga numa
base proporcional ao longo de um período de três anos, sendo o primeiro pagamento efetuado no ano da atribuição
e os outros nos anos subsequentes, desde que a condição prevista no parágrafo e) do ponto 5.2.1.1 se verifique.
Cada um dos três pagamentos, quando devidos, será realizado da seguinte forma:
· 50% é pago em dinheiro;
· Os outros 50% consistirão em unidades de remuneração, cujo valor é determinado pelos indicadores de
desempenho financeiro do Banco. As unidades de remuneração têm um efeito equivalente à atribuição de
ações, conforme permitido por lei.
As unidades de remuneração serão liquidadas em dinheiro na data de pagamento devido e serão atribuídas
refletindo os indicadores de desempenho financeiro do Banco.
5.2.2

Remuneração variável de Colaboradores Afetos a Estruturas de Negócio:

5.2.2.1

Incentivos Comerciais

O Programa de Incentivos Comerciais é definido e aprovado pela Comissão Executiva e tem os seguintes
pressupostos:
a. É aplicável aos colaboradores das áreas comerciais com clientes assignados e aos que supervisionem
direta e indiretamente as equipas comerciais e que não sejam Colaboradores Identificados;
b. O orçamento para o programa de incentivos comerciais é revisto anualmente pela Comissão Executiva,
tomando como referência máxima um valor que não exceda os 5% da folha de pagamentos do Banco;
c. Os Colaboradores elegíveis para este programa de incentivos comerciais são excluídos do sistema de
Bónus;
d. Este Programa de Incentivos terá uma frequência conforme indicado em documento autónomo específico
e atribui também uma parte do incentivo total ao alcance anual dos objetivos;
d. Os detalhes completos do Programa de Incentivos Comerciais e o seu método de cálculo serão publicados
num documento separado;
e. O programa inclui mecanismos de ajustamento pelo risco, conforme descrito no ponto 5.3. da presente
Política de Remuneração.
5.2.2.2

Campanhas Comerciais

Ao estabelecer uma Campanha Comercial as Direções responsáveis devem ter em consideração o seguinte:
a. Cada campanha e os respetivos prémios/atribuições têm de ser aprovados pelo Comité de Produto do
Banco;
b. Não podem ser estabelecidas campanhas respeitantes a produtos relacionados com o regulamento MIFID
II e Crédito à Habitação;
c. As campanhas comerciais são aplicáveis ao mesmo grupo de colaboradores abrangido pelos incentivos
comerciais, sendo que nenhum colaborador poderá receber, ao longo de um ano civil, um montante
agregado total de prémios/atribuições em Campanhas Comerciais superior ao valor equivalente à sua
remuneração fixa mensal.
5.2.3

Remuneração Variável para os Restantes Colaboradores

A Remuneração Variável para esta categoria de Colaboradores (todos os que não sejam Colaboradores
Identificados ou colaboradores abrangidos pelos Incentivos Comerciais) consistirá num Bónus e a sua atribuição é
regida pelas regras descritas na secção 5.2.1.1 da presente Política de Remuneração, conforme aplicável.
A Remuneração Variável atribuída aos Restantes Colaboradores, existindo e sendo aprovada, será paga até ao
final do primeiro semestre do ano seguinte à avaliação, desde que o respetivo contrato de trabalho esteja em vigor
na data do pagamento.
5.3

Mecanismos de ajustamento pelo risco

O Banco deve ser capaz de aplicar mecanismos de ajustamento pelo risco à Remuneração Variável, com base no
risco, através dos seguintes mecanismos:
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a. Redução (Malus): permite que o Banco reduza total ou parcialmente a Remuneração Variável objeto de
diferimento e cujo pagamento ainda não seja considerado um direito adquirido;
b. Reversão (Clawback): permite que o Banco recupere montantes já pagos ou cujo pagamento constitua já
um direito adquirido, sendo o colaborador relevante obrigado a devolver tais montantes.
5.3.1

Regras para a aplicação de Malus e Clawback

5.3.1.1

Aplicação a Colaboradores Identificados

Os mecanismos supramencionados são aplicáveis à Remuneração Variável total para Colaboradores Identificados,
durante o período de diferimento, e no seguimento de um evento extremamente significativo atribuível a um
Colaborador.
A Comissão Executiva determinará a gravidade de um evento e se os mecanismos Malus ou Clawback são
aplicáveis à Remuneração Variável atribuída a Colaboradores Identificados. Dependendo da gravidade do evento,
a Comissão Executiva deverá decidir se o mecanismo malus ou clawback é aplicável.
Exemplos de um evento significativo em que um Colaborador deverá perder a Remuneração Variável incluem
fraude, violação material de obrigações de confidencialidade, sanções regulamentares materiais individuais
aplicadas ou, se aplicável a esse Colaborador, deixar de ser considerado apto (adequado ou preparado) pela
autoridade de supervisão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ou condenações penais (que
não infrações de trânsito ou outras infrações para as quais seja aplicável uma sanção não detentiva).
5.3.1.2

Aplicação a Colaboradores Afetos a Estruturas de Negócio

O Programa de Incentivos Comerciais inclui um mecanismo de ajustamento pelo risco que pretende recuperar
quaisquer montantes que se detete que foram indevidamente pagos. Para este efeito, tem de ocorrer um dos
seguintes eventos:
a. Procedimentos disciplinares ou despedimento por justa causa no seguimento de manipulação de
resultados de desempenho comercial;
b. Vendas fraudulentas;
c. Registos ou provas adulterados relacionados com o processo de vendas.
O Gabinete de Compliance deverá identificar esses eventos com base em informações internas ou remetidas por
outras Direções e informar a Direção de Contabilidade e Controlo, que, em articulação com o Departamento de
Capital Humano do NOVO BANCO irá assegurar que:
a. O funcionário está informado do evento detetado e do respetivo montante que foi considerado
indevidamente pago;
b. O funcionário não receberá outros incentivos até que o montante indevidamente pago seja compensado
por futuros desempenhos positivos.
5.3.1.3

Aplicação a todos os Restantes Colaboradores

O mecanismo Clawback será aplicável se e quando for detetada qualquer falha no cumprimento das regras
aplicáveis à prática profissional dos serviços prestados contidas em leis, regulamentos, regulamentos internos ou
códigos de conduta por parte do funcionário, de acordo com a análise efetuada pelo Gabinete de Compliance e
devidamente comunicada à Direção de Contabilidade e Controlo.
A Direção de Contabilidade e Controlo deverá analisar as informações supramencionadas transmitidas e propor
uma determinação da gravidade do evento e se o mecanismo Clawback é aplicável ao bónus atribuído aos
Restantes Colaboradores para aprovação pela Comissão Executiva.
5.4
5.4.1

Regras em caso de situações de saída
Regras para saída por iniciativa do Banco

Se o Contrato de Trabalho for cessado pelo Banco sem justa causa, ao abrigo da lei portuguesa, o Colaborador
terá direito a receber todas as partes diferidas do Bónus, sujeito aos ajustamentos de malus ou clawback aplicáveis
e na data especificada para cada pagamento diferido.
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Se o contrato de trabalho for cessado pelo Banco por justa causa, ao abrigo da lei portuguesa, o Colaborador não
terá direito a qualquer parte diferida do Bónus.
5.4.2

Regras para saída por iniciativa do Colaborador

Se o Colaborador decidir cessar o respetivo contrato de trabalho, não terá direito a qualquer parte diferida do Bónus.
6

Conflitos de interesse

Os conflitos de interesse relativos à Política de Remuneração e à remuneração atribuída devem ser identificados
e adequadamente solucionados, nomeadamente através da definição de critérios de atribuição objetivos, com base
no sistema interno de informação, em controlos adequados e no princípio dos "quatro olhos".
A Política de Remuneração deverá prosseguir o objetivo de que não surjam conflitos de interesse significativos
para qualquer funcionário no exercício das suas funções, em conformidade com a política de conflitos de interesse
em vigor do BEST.
Para mitigar os riscos associados aos conflitos de interesse relativamente à Política de Remuneração, o BEST
procura:
a. Ter em conta os interesses dos acionistas, os direitos e interesses dos consumidores, as práticas de
mercado em termos de remuneração e o estado de maturidade da atividade;
b. Não associar principalmente a remuneração a uma meta quantitativa da comercialização ou do
fornecimento de produtos e serviços bancários;
c. Garantir que as formas de remuneração e as avaliações de desempenho não introduzem incentivos pelos
quais estes favoreçam os seus próprios interesses ou os interesses do Banco, em prejuízo dos seus
clientes;
d. Evitar promover a comercialização ou o fornecimento de um determinado produto ou categoria de produtos
em relação a outros produtos, tais como produtos que sejam mais lucrativos para a instituição ou para o
funcionário, em prejuízo dos interesses do consumidor;
e. Assegurar que a Remuneração Variável não é paga através de meios ou métodos que visam ou facilitam
a não conformidade com a política de remuneração. Tal pode incluir, entre outras situações, a celebração
de acordos entre o Banco e terceiros em que o Colaborador tenha um interesse pessoal ou financeiro;
f. Qualquer funcionário deverá informar o Gabinete de Compliance se, porventura, surgir um conflito de
interesses relacionado com a presente Política;
g. A notificação supramencionada será avaliada pelo Gabinete de Compliance ao abrigo das leis portuguesas
aplicáveis e de regulamentos internos como o Código de Conduta, a Política de Conflitos de Interesse, a
Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como os Estatutos do BEST.
O Gabinete de Compliance informará o Conselho Fiscal e a Comissão Executiva:
 De qualquer comunicação recebida sobre conflitos de interesse relacionados com a Política de
Remuneração e a sua avaliação;
 De qualquer situação detetada em que não tenha sido cumprida a obrigação do Colaborador de informar o
Gabinete de Compliance de uma situação de conflito de interesses decorrente da aplicação da presente
política, ao abrigo da política de conflitos de interesse.
7

Divulgação de informações

Após a aprovação, esta Política de Remuneração será internamente divulgada à instituição.
8

Revisão e Atualização

Deverá ser efetuada anualmente uma revisão e atualização, se necessário, da Política e da sua implementação
para assegurar que está a ser corretamente implementada, que as remunerações pagas estão em linha com esta
Política, com o perfil de risco e com os objetivos a longo prazo do Banco e que é compatível com os regulamentos
nacionais e internacionais e o regime jurídico aplicável.
9

Disposições Finais

Esta Política foi aprovada pela Comissão Executiva de 25 de outubro de 2018 e aprovada por ratificação pelo
Conselho de Administração de 20 de novembro de 2018.
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Montantes pagos em 2019 aos Colaboradores Identificados do Banco Best.
A remuneração auferida pelos Colaboradores Identificados no exercício de 2019 inclui as remunerações fixas
recebidas e pagas em 14 prestações, os complementos que são atribuídos a todos os colaboradores do Banco,
como diuturnidades ou outros subsídios e as remunerações variáveis atribuídas e que se encontravam já pagas
relativamente a exercícios anteriores. Os Colaboradores Identificados, de forma agregada, auferiram a
remuneração fixa global de 917 429 euros e remuneração variável de zero euros. Desagregando por principais
áreas, os dois Dirigentes afetos às áreas comerciais auferiram uma remuneração fixa global de 165 421 euros,
tendo os dez Dirigentes afetos às áreas centrais e funções de controlo auferido uma remuneração fixa global de
752 008 euros.
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas do BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. (o Banco
BEST, S.A.), que compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 665.544
milhares de euros e um total de capital próprio de 80.227 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de
2.669 milhares de euros), a Demonstração dos Resultados, a Demonstração do Rendimento Integral, a
Demonstração de Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao ano findo
naquela data, e as notas anexas explicativas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posição financeira BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., em 31 de dezembro de
2019, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com
as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

Ênfase sobre a Covid-19
Os recentes desenvolvimentos resultantes da pandemia Covid-19 (Coronavírus) têm um impacto significativo na
saúde das pessoas e na sociedade como um todo, aumentando a incerteza sobre o desempenho operacional e
financeiro das Organizações. Na nota 34 do Anexo às demonstrações financeiras, são divulgados os
desenvolvimentos resultantes da pandemia identificados pelo órgão de gestão para o BEST - Banco Electrónico de
Serviço Total, S.A., com base na informação disponível à data. O órgão de gestão entende que os impactos
decorrentes desta situação são incertos, não sendo possível estimar o seu efeito financeiro, designadamente no
que se refere ao justo valor dos ativos financeiros e não financeiros, à mensuração das perdas esperadas na
carteira crédito e aos requisitos de capital. A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da
auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião
separada sobre essas matérias.
Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:

Sociedade Anónima - Capital Social 1.335.000 euros - Inscrição n.º 178 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - Inscrição N.º 20161480 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Contribuinte N.º 505 988 283 - C. R. Comercial de Lisboa sob o mesmo número – Sede: Av. da República, 90 – 6.º - 1600-206 Lisboa
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Certificação Legal das Contas e
Relatório de Auditoria
31 de dezembro de 2019

1.

Imparidade para Crédito a clientes

Descrição dos riscos de distorção material mais
significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção
material mais significativos

A conta do balanço crédito a clientes inclui imparidade
acumulada que ascende a 770 milhares de euros
(“m€”), reconhecendo-se um impacto positivo de
55m€ nos resultados do ano registados na linha de
imparidade do crédito líquido de reversões. O valor
bruto do crédito a clientes é de 149.323 m€, pelo que
a imparidade acumulada representa 1% do valor do
crédito.

Efetuámos a identificação e avaliação do risco de
auditoria que conduziu à definição da abordagem de
auditoria para responder ao risco de distorção material.
Esta abordagem incluiu (i) uma resposta global com
efeito na forma como a auditoria foi conduzida e (ii) uma
resposta específica que se traduziu no desenho, e
subsequente execução, de procedimentos adicionais que
incluíram testes aos controlos e procedimentos
substantivos, nomeadamente:

O detalhe da imparidade e as políticas contabilísticas,
metodologias, conceitos e pressupostos utilizados são
divulgados nas notas explicativas às demonstrações
financeiras (Nota 19).
A imparidade para o crédito a clientes representa a
melhor estimativa do órgão de gestão do Banco da
perda esperada da carteira de crédito a clientes com
referência a 31 de dezembro de 2019. Para o cálculo
desta estimativa, o órgão de gestão do Banco
estabeleceu pressupostos, recorreu a modelos
matemáticos para calcular parâmetros, interpretou
conceitos e concebeu um modelo de cálculo da perda
esperada. Para exposições relevantes, recorreu a
julgamentos de especialistas na avaliação de risco de
crédito do Banco.
Para além da complexidade do modelo descrito, a sua
utilização requer o tratamento de um volume
significativo de dados que nem sempre estão
disponíveis nos sistemas centrais do Banco, como
sejam a informação do risco de crédito no momento da
concessão, a data e o valor do primeiro
incumprimento, o valor das recuperações históricas
dos créditos em incumprimento. Para ultrapassar
limitações que possam existir em alguns dados, por
vezes o órgão de gestão recorre a expedientes
práticos que aumentam os julgamentos aplicados.
A utilização de abordagens, modelos ou pressupostos
alternativos podem ter um impacto material no valor
da imparidade estimada.
Em face do grau de subjetividade e complexidade que
a estimativa de imparidade envolve e a materialidade
do seu valor, consideramos este tema como matéria
relevante de auditoria.

►

Obtivemos o entendimento, avaliámos o desenho e
testámos a eficácia operacional dos procedimentos
de controlo interno existentes no processo de
quantificação das perdas por imparidade para o
crédito a clientes;

►

Realizámos testes de revisão analítica sobre a
evolução do saldo da imparidade para o crédito a
clientes, comparando-o com o período homólogo e
com as expetativas formadas, dos quais são de
destacar o entendimento das variações ocorridas na
carteira de crédito e alterações dos pressupostos e
metodologias de imparidade;

►

Selecionámos uma amostra de clientes objeto de
análise individual de imparidade para avaliação dos
pressupostos utilizados pelo órgão de gestão na
quantificação da imparidade. Esta análise incluiu: a
inspeção da informação com os modelos de negócio
e a situação económico-financeira dos devedores e
dos relatórios de avaliação dos colaterais; inquirição
dos especialistas do Banco para entender a
estratégia de recuperação definida e os
pressupostos usados;

►

Com o apoio de especialistas em risco internos,
avaliámos a razoabilidade dos parâmetros utilizados
no cálculo da imparidade, destacando-se os
seguintes procedimentos realizados:
i)

entendimento da metodologia formalizada
e aprovada pelo órgão de gestão e
comparação com a efetivamente utilizada;

ii)

avaliação das alterações aos modelos para
determinar parâmetros para refletir a
perda esperada;

iii)

análise das alterações realizadas durante o
exercício de 2019 aos parâmetros de risco
(PD, LGD e EAD);

iv)

numa base de amostragem, comparação
dos dados utilizados no apuramento dos
parâmetros de risco com informação de
fonte;
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Descrição dos riscos de distorção material mais
significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção
material mais significativos
v)

inquirições aos especialistas do Banco
responsáveis pelos modelos, aos anteriores
auditores e inspeção dos relatórios da
auditoria interna, reguladores e anteriores
auditores;

vi)

inspeção dos relatórios com os resultados
da avaliação operacional do modelo (backtesting).

►

Obtivemos o entendimento e avaliámos o desenho
do modelo de cálculo da perda esperada, testámos o
cálculo, comparámos a informação usada no
modelo, através das reconciliações preparadas pelo
Banco, com a informação de fonte, avaliámos os
pressupostos usados para suprir lacunas nos dados,
comparámos os parâmetros usados com os
resultados dos modelos de estimação, comparámos
os resultados com os valores nas demonstrações
financeiras;

►

Análise das divulgações incluídas nas notas
explicativas às demonstrações financeiras, tendo
por base os requisitos das normas internacionais de
relato financeiro e os registos contabilísticos.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
►

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Banco de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia;

►

elaboração do Relatório de Gestão, nos termos legais e regulamentares;

►

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro;

►

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

►

avaliação da capacidade do Banco de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação
financeira do Banco.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter
origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
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Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e também:
►

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

►

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno do Banco;

►

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

►

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade do Banco para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou
condições futuras podem levar a que o Banco descontinue as suas atividades;

►

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

►

comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização, entre outros
assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria;

►

das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,
determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano
corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório,
exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

►

declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à
independência e comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de
Gestão com as demonstrações financeiras, e as verificações previstas no n.º 4 e n.º 5 do artigo 451 do Código
das Sociedades Comerciais, bem como a verificação de que a demonstração não financeira foi apresentada.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o
Relatório de Gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e apreciação sobre o Banco, não identificámos incorreções materiais.
Conforme previsto no artigo 451, n.º 7 do Código das Sociedades Comerciais este parecer não é aplicável à
demonstração não financeira incluída no Relatório de Gestão.
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Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.º
537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10 do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o
seguinte:
►

Fomos nomeados auditores do BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. pela primeira vez na
assembleia geral de acionistas realizada em 28 de maio de 2018 para um mandato compreendido entre
2018 e 2020.
O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude ou
suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e execução da
nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos
de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido a
fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas
demonstrações financeiras devido a fraude;

►

Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional que
preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do Banco nesta data; e

►

Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77, n.º 8, do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face ao Banco
durante a realização da auditoria.

Lisboa, 3 de abril de 2020
Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:

António Filipe Dias da Fonseca Brás – ROC nº 1661
Registado na CMVM com o nº 20161271
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