
RelatóRio e contas 2010

BANCO PRIVADO ATLANTICO EUROPA



2RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010



3RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010

índice

RELATóRIO DE gEsTãO

pRincipais indicadoRes

MensageM do pResidente executivo

oRgãos sociais

suMáRio

enquadRaMento MacRoeconóMico

Economia internacional

Mercado accionista

Mercado de taxas de juro

Mercado cambial

Mercado de commoditites

Economia portuguesa

Banca de investiMento

Banca Relacional

Funções de contRolo e supoRte

Compliance

Auditoria

Capital humano

Sistemas de informação

Banca transaccional

Contabilidade e controlo de gestão

Marketing

Organização

a MaRca atlantico

análise FinanceiRa

análise de Resultados

análise do Balanço

gestão de Risco

PROPOsTA DE APLICAçãO DE REsULTADOs

DEmONsTRAçõEs fINANCEIRAs

NOTAs às DEmONsTRAçõEs fINANCEIRAs

CERTIfICAçãO LEgAL DE CONTAs

4

5

8

10

12

14

15

16

17

18

18

19

20

23

25

26

26

26

26

26

26

26

26

27

29

31

34

39

41

43

47

96



4RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010

RelatóRio de gestão 2010

(montantes expressos em euros)

RelatóRio de gestão 2010



5RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010

pRincipais indicadoRes



6RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010

2009 1 2010 Variação Absoluta Var. % 10/09

activo líquido total 34.182 68.177 33.995 99,5%

volume de negócios 20.364 72.800 52.436 257,5%

crédito a clientes 6.186 12.515 6.329 102,3%

Recursos de clientes on balance 14.178 47.056 32.878 231,9%

Recursos de clientes off balance - 13.079 13.079 n.a.

garantias - 150 150 n.a.

volume de negócios por colaborador 509 1.583 1.074 210,9%

Rácio de transformação 43,6% 26,6%

produto bancário 1.722 5.225 3.503 203,4%

dos quais:

Margem financeira 107 369 262 244,9%

comissões op. Bancárias e interm. Fin. 12 65 53 441,7%

comissões banca de investimento 1.598 4.708 3.110 194,6%

outras operações 5 83 78 1560,0%

produto bancário por colaborador 43 114 71 163,8%

Resultado do exercício (1.175) (1.495) (320)

cost to income 176,6% 133,6%

situação líquida 18.075 19.319 1.244 6,9%

Fundos próprios base 17.885 18.759 874 4,9%

Requisitos para fundos próprios 1.070 1.408 338 31,6%

RWa 12.370 17.600 4.230 31,6%

Rácio de solvabilidade 134,1% 106,9%

Roa -3,4% -2,2%

Roe -6,5% -7,7%

número de clientes 64 192 128 200,0%

número de colaboradores 37 46 9 24,0%

Front to back Ratio 38% 59%

1) para o período desde o início de actividade, a 22 de Junho, até 31 de Dezembro

(m euros)
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2009 Junho 2010 2010
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Consolidação e Crescimento

no primeiro ano completo de actividade, continuamos o nosso trabalho de criação de um Banco sólido, rentável e estrategicamente 

inovador. 

em 2010 reforçamos a nossa actividade de apoio e promoção das relações empresariais e económicas entre angola e as suas con-

trapartes internacionais, através do acompanhamento e suporte dos seus fluxos comerciais e financeiros. o licenciamento para o de-

senvolvimento de actividades de intermediação financeira, obtido em Julho de 2010 da comissão do Mercado de valores Mobiliários, 

permitiu-nos alargar a oferta de produtos e serviços potenciando significativamente a nossa capacidade de resposta às necessidades 

da crescente base de clientes.

continuamos activamente o processo de prospecção e estabelecimento de novas parcerias que tragam valor económico, social e estra-

tégico para angola e portugal.

numa dinâmica de alinhamento com o nosso principal parceiro estratégico, promovemos a mudança da nossa marca para atlantico 

europa, adoptando uma imagem corporativa que melhor reflecte a nossa cultura, alicerçada no Rigor, sigilo, inovação e segurança das 

operações.

dando continuidade a um objectivo fixado logo em 2009, no arranque do Banco, apostamos em permanência na formação de jovens 

quadros angolanos, através de acções de formação internas, por programas de apoio à obtenção de graus académicos e através de um 

extenso programa de formação on the job. 

iniciamos ainda, já perto final do ano, o processo para a constituição de uma filial em Macau, dando continuidade à estratégia de interna-

cionalização que teve a sua origem com o lançamento do atlantico europa.

lisboa,

andré navarro

presidente executivo do Banco privado atlântico europa
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Conselho de Administração

Presidente

carlos José da silva

Vice-Presidente

Baptista Muhongo sumbe

Presidente Executivo

andré navarro 

Administradores Executivos

augusto costa Ramiro Baptista

José Jacinto iglésias soares 

Maria da conceição M.s. oliveira callé lucas 

Maria da graça Ferreira proença de carvalho

Conselho fiscal

Presidente

Mário Jorge carvalho de almeida

Vogais Efectivos

Mário Jorge de Faria da cruz 

nuno João F. s. oliveira silvério Marques 

(renunciou em 23/02/2011)

Vogal suplente

João Maria Francisco Wanassi

Assembleia geral

Presidente

paulo Manuel da conceição Marques

Vice-Presidente

antónio assis de almeida

secretário

Rute susana Martins dos santos

Revisor Oficial de Contas

Revisor

deloitte & associados, sRoc, s.a. 

representada por luís augusto gonçalves Magalhães 

suplente

carlos luís oliveira de Melo loureiro 

secretário da sociedade

Efectivo

Rute susana Martins dos santos 

suplente

vanessa pinto Rodrigues santos Ferreira
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2010 foi o primeiro ano completo de actividade do Banco 

privado atlantico europa, s.a.. 

Mantendo o nosso objectivo estratégico de sermos uma insti-

tuição de matriz angolana no sistema financeiro internacional, 

comprometida com o desenvolvimento económico sustenta-

do, dedicamos o ano de 2010 à consolidação da infra-estrutura 

humana, física, tecnológica e organizacional montada em 2009 

e ao início da actividade comercial recorrente.

a actividade comercial recorrente teve como resultado um 

crescimento de 200% da nossa base de clientes, acompanhada 

por um crescimento significativo do volume de negócios (258%).

assistimos também a um forte desenvolvimento da actividade 

de Banca de investimento, tendo o Banco participado num 

número significativo de operações, essencialmente relaciona-

das com projectos de desenvolvimento em angola. 

ao nível da consolidação do Banco destaca-se a obtenção da 

licença para o desenvolvimento de actividades de intermedia-

ção Financeira, o que consequentemente resultou no alarga-

mento da nossa oferta de produtos e serviços.

o crescimento e diversificação da actividade levou-nos a 

reforçar o quadro de colaboradores em mais de 15% e a 

prosseguir a aposta na formação de jovens quadros ango-

lanos. continuámos um ambicioso plano de investimento na 

infra-estrutura tecnológica, bem como no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos circuitos operativos e de controlo, ga-

rantindo um adequado suporte a todas as actividades.

no fim do terceiro trimestre de 2010, alinhados com o nosso 

parceiro estratégico atlantico, procedemos ainda ao lan-

çamento da nova imagem do atlantico europa, a qual foi 

muito bem recebida por colaboradores, clientes e público em 

geral, criando-se uma imediata empatia e associação entre 

a nova imagem e os valores fundacionais do Banco privado 

atlântico europa.

Principais acontecimentos de 2010

março

Reforço dos Fundos próprios de base através da constituição 

de novas prestações acessórias por parte do Banco privado 

atlântico, s.a..

Julho

obtenção da licença da cMvM para o desenvolvimento de 

actividades de intermediação Financeira. 

setembro

Reforço dos órgãos sociais do atlantico europa com a 

nomeação do dr. Baptista Muhongo sumbe e do dr. augusto 

costa Ramiro Baptista, respectivamente como vice-presiden-

te e vogal do conselho de administração.

lançamento da nova imagem. 

Novembro

início do processo para obtenção de autorização para a consti-

tuição de uma filial em Macau. 

Dezembro

aprovação de aumento de capital do atlantico europa em 

assembleia geral, a ser concretizado durante o primeiro se-

mestre de 2011.
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Economia Internacional
após uma profunda recessão de 18 meses que só terminou 

em Junho de 2009, a economia mundial foi marcada em 2010 

por três grandes acontecimentos, nomeadamente, a retoma 

da economia mundial, a crise da dívida soberana na europa e 

o surgimento de inflação nas economias emergentes.

a retoma económica, que ocorreu de forma generalizada, foi 

acompanhada por uma atenuação dos receios deflacionistas 

patentes desde o início da crise. de facto, já no final do ano, e 

após vários meses de aumentos significativos nos preços das 

matérias-primas, as preocupações dos investidores e auto-

ridades monetárias passaram muito rapidamente da deflação 

para a inflação, especialmente nas economias emergentes, 

menos abaladas pela crise e no meio de um período de cresci-

mento económico robusto.

outras medidas de estímulo da actividade económica e fi-

nanceira passaram pelo lançamento de um novo programa 

de aquisição de dívida soberana e de títulos de dívida hipo-

tecária de longo prazo (datado de novembro de 2010, por 

um montante de 600 mil milhões de dólares e visando essen-

cialmente manter reduzidas as taxas de juro de longo prazo) 

e pelo prolongamento do programa de estímulos fiscais do 

governo Bush, num montante superior a 800 mil milhões de 

dólares esta actuação passou ao mercado a mensagem de 

que as autoridades iriam levar a cabo as acções necessárias 

para ultrapassar a crise e suportar a sua economia. 

o contexto macroeconómico foi melhorando ao longo do ano, 

com destaque para a componente produtiva e para o con-

sumo privado (que representa cerca de 65% da economia). a 

produção industrial cresceu 6,8% no ano e o consumo privado 

recuperou 4,0%, suportado pelo aumento de 3,9% do rendi-

mento disponível e pela redução do endividamento das famílias. 

o mercado imobiliário foi um dos únicos sectores da economia 

norte-americana que até ao fim do ano não mostrou sinais de 

recuperação sustentada, embora que com sinais aparentes de 

estabilização, na medida em que deixou de contribuir negati-

vamente para o crescimento do produto interno Bruto (piB). 

esta recuperação foi apenas ligeiramente acompanhada por 

uma melhoria a nível do mercado de trabalho, com a taxa de 

desemprego a manter-se nos 9,4% (muito próxima dos máxi-

mos de 10,1% atingidos no pico da crise). 

não obstante este facto, o piB norte-americano registou um 

crescimento de 2,9% e superou finalmente os níveis registados 

antes da crise. tal recuperação económica reflectiu-se nos lu-

cros das empresas, que cresceram ao ritmo mais elevado das 

últimas décadas, sem terem porém, ultrapassado os máximos 

nos eua, onde a crise do subprime teve início, a Reserva Fed-

eral norte-americana (Fed) manteve os esforços de estímulo 

da economia através de políticas monetárias flexíveis como 

o Quantitative Easing1, por intermédio das quais o governo 

interveio no mercado, comprando vários tipos de instrumen-

tos de dívida de médio e longo prazo. estes programas foram 

concebidos com o objectivo não declarado de combate ao 

desemprego – perto dos dois dígitos - e à deflação. 

atingidos em 2006 para as empresas do s&p500. no entanto, 

esta clara melhoria do contexto económico e financeiro per-

mitiu uma importante recuperação do crédito às empresas 

no final do ano, suportada por uma maior disponibilidade dos 

bancos para o financiamento deste sector. 

o ano de 2010 foi também marcado pela crise de crédito em 

vários países da periferia da Zona euro. esta crise teve iní-

cio na grécia em resultado do forte desequilíbrio nas contas 

públicas e dos elevados níveis de endividamento externo, 

e rapidamente alastrou-se à irlanda, cujo sector financeiro 

atravessava uma grave crise devido às práticas de crédito 

excessivas dos últimos anos. o sector financeiro desta eco-

nomia ganhou um peso demasiado grande em relação ao piB 

irlandês e o governo foi forçado a intervir, cedendo liquidez e 

nacionalizando os principais bancos. 

a grécia foi o primeiro país a recorrer à assistência financeira 

da união europeia (ue) e do Fundo Monetário internacional 

(FMi), sendo seguida pela irlanda. apesar do apoio financeiro 

a estas duas economias, o clima de incerteza e o receio de 

contágio a outros países, nomeadamente portugal e espanha 

mantiveram-se, penalizando as condições de financiamento 

dos restantes países. 

apesar da volatilidade e da reduzida visibilidade nos mer-

cados, 2010 foi um ano de recuperação económica para a 

Zona euro, com o piB da região a crescer 2,0%. a maior con-

tribuição veio da alemanha, uma economia fortemente ex-

portadora que cresceu 4,0% neste período, o que contrasta 

com a desaceleração ou mesmo contracção das economias 

periféricas da Zona euro.

nos mercados emergentes, o crescimento foi ainda mais notório, 

com a china a manter a liderança, crescendo 10,3%, seguida da 

índia, cuja economia cresceu 8,2%. nos restantes países BRic2, o 

2008

EVOLUçãO DO PIB
Fonte: FMi /bloomberg
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2 acrónimo para Brasil, Rússia, índia e china.

1  programa de injecção de liquidez no sistema financeiro, 

com vista a normalizar a situação financeira dos bancos 

e estimular a concessão de crédito à economia.
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a economia angolana, por seu turno, registou um crescimento 

de 4,5% em 2010, fruto da retoma económica internacional 

que se reflectiu numa recuperação da procura mundial por 

petróleo associada a uma subida do nível de preço desta ma-

téria-prima no mercado internacional. 

não obstante o facto de terem sido efectuados grandes es-

forços e investimentos em diversos sectores de actividade 

não petrolífera (o piB não petrolífero angolano cresceu 5,7% 

em 2010 comparativamente ao crescimento de 2,7% do piB 

petrolífero), o facto é que o sector petrolífero continuou a ter 

um peso significativo na estrutura do piB do país (47,3% em 

2010) contribuindo por um lado, para o crescimento regis-

tado em 2010, mas por outro, para a manutenção da grande 

exposição da economia angolana à volatilidade do preço do 

petróleo no mercado internacional.

em angola, o nível geral de preços registou um aumento 

significativo nos últimos meses do ano, tendo a inflação 

homóloga atingido os 15,3% a dezembro de 2010, falhando 

por consequente a meta do executivo para 2010 que aponta-

va para uma inflação de 13,0%. contribuiu em grande medida 

para esta tendência o corte em mais de 30% dos subsídios 

aos preços dos combustíveis, anunciado em setembro, que 

se veio a reflectir num forte aumento a nível do preço dos 

refinados e num aumento de 11,7% nos preços dos transportes.

mercado accionista
o ano de 2010 foi positivo para a generalidade dos mercados 

accionistas. o índice mundial Morgan stanley capital interna-

tional (Msci) – World subiu 7,8% no ano, depois de dois anos 

muito voláteis, marcados por uma queda abrupta de 40,1% em 

2008, seguida de uma recuperação de 22,8% em 2009.

nos eua, os resultados das empresas americanas, medidos 

pelas 500 empresas do índice s&p500, conseguiram superar 

todas as expectativas dos investidores e alcançar um cresci-

mento nos lucros de 43% em 2010. estes resultados foram 

muito suportados pelas políticas de estímulo económico - 

que contribuíram de forma decisiva para a retoma económica 

- pelo enorme esforço de corte de custos que as empresas 

vinham a fazer desde 2008 e pela ampla liquidez proporcio-

nada pelas autoridades monetárias. este enorme aumento 

da produtividade fez com que uma modesta recuperação 

nas vendas se transformasse numa enorme recuperação 

dos lucros, para níveis próximos dos máximos atingidos em 

2006. como consequência, os índices dow Jones, nasdaq e 

s&p500 ganharam no ano 11,0%, 16,9% e 12,8%, respectiva-

mente, no ano de 2010.

na europa, as performances foram muito díspares, fruto da 

difícil gestão do equilíbrio entre estímulo económico e conten-

ção orçamental. Muitos países enfrentaram sérios problemas 

de financiamento e os mercados accionistas reagiram com 

aversão ao risco. a principal vítima foi o mercado grego, onde 

o índice athex Composite perdeu 35,6%. os mercados irlan-

deses, espanhol e português, arrastados pela mesma crise de 

confiança perderam 3,0%, 17,4% e 10,3%, respectivamente.

pela positiva, o controle apertado das finanças públicas na ale-

manha permitiu que esta economia se tornasse ainda mais com-

petitiva num cenário de taxas de juro reduzidas e ampla liquidez 

no mercado, sustentando o crescimento económico e os lucros 

das empresas alemãs. como consequência, o índice alemão dax 

registou um ganho de 16,0% em 2010, enquanto o principal ín-

dice europeu (euro stoxx 50) registou uma queda de 5,8%.

crescimento foi robusto, porém não tão acentuado, com o Brasil 

e a Rússia a crescerem 5,0% e 4,5%, respectivamente. 

ao nível dos preços, a inflação esteve controlada até ao 3º 

trimestre nas principais geografias, mas a enorme subida do 

preço das matérias-primas no 2º semestre do ano (o índice 

thompsonReuters/Jefferies cRB subiu 28,7% no 2º semestre, 

depois de ter caído 8,8% no 1º semestre), fez com que a infla-

ção ultrapassasse o nível de conforto dos bancos centrais das 

economias emergentes. 

no caso da china, a inflação registada em outubro foi de 

4,4%, o que excedeu pela primeira vez o “tecto de conforto” 

de 4,0% estabelecido pelas autoridades como o nível máximo 

ideal para a inflação no país. a autoridade monetária chinesa 

reagiu subindo a taxa directora pela primeira vez em 3 anos, 

o mesmo acontecendo com o rácio de reservas obrigatórias 

para os bancos. o objectivo principal da política monetária 

restritiva passava por garantir o abrandamento do ritmo de 

crescimento da economia chinesa para níveis que permitis-

sem conter as pressões inflacionistas emergentes. no entan-

to, um dos objectivos não anunciados desta política era evitar 

o surgimento de uma “bolha” no sector imobiliário chinês, 

sendo este um dos factores que poderia fazer perigar o forte 

crescimento da economia chinesa. 

EVOLUçãO DA INfLAçãO
Fonte: FMi /bloomberg /Ministério das Finanças de angola
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os mercados emergentes voltaram a registar performances 

superiores às dos índices dos mercados desenvolvidos no 

período de referência. o Msci Emerging Markets registou um 

ganho de 14,4%, quando em 2009 tinha recuperado 62,8%. no 

entanto, a disparidade regional também existiu nos mercados 

emergentes. apesar da china ter ultrapassado o Japão como 

a segunda maior economia do mundo e de ter registado um 

crescimento de 10,3% em 2010, o mercado accionista chinês 

(medido pelo índice csi 300) foi vítima do espectro infla-

cionista e caiu 12,5% no período. o mercado japonês voltou a 

desapontar em 2010 com uma queda de 3,0%, tendo ficado 

nos mesmos níveis atingidos pela primeira vez em 1983.

mercado das taxas de Juro
as taxas de juros de referência dos principais blocos 

económicos não sofreram alterações durante o ano de 2010. 

a principal preocupação dos bancos centrais durante todo o 

ano continuou a ser a sustentabilidade da retoma económica 

e a dinamização do mercado de crédito. para isso, as auto-

ridades monetárias forneceram ampla liquidez ao sistema 

bancário, através de operações de cedência de liquidez (por 

vezes ilimitada, como aconteceu com o Bce) e de compra de 

títulos de dívida no mercado secundário.

as taxas de juro libor e euribor atingiram mínimos históricos 

na primeira metade do ano, porém, a melhoria das perspectivas 

económicas conduziram ao aumento das expectativas infla-

cionistas no curto prazo, dada a manutenção de uma política 

monetária fortemente expansionista. estes factores levaram a 

uma inversão da tendência de descida das taxas no mercado 

interbancário a partir da segunda metade do ano, contrariando 

o movimento a que vínhamos assistindo desde outubro de 

2008. no entanto, tal subida afigurou-se ligeira (a usd libor e 

a euribor a 3 meses fecharam o ano nos 0,3% e 1,0% respectiva-

mente), fruto da postura expansionista dos principais bancos 

centrais (que não davam sinais de subidas de taxas até meados 

de 2011).

as autoridades angolanas começaram em 2010 a dar sinais 

de uma maior flexibilização a nível da política monetária na-

cional. para o efeito, reduziram a taxa de reservas mínimas 

obrigatórias e iniciaram um processo de redução das taxas 

de juro dos títulos de dívida pública emitidos pelo Banco na-

cional de angola (tBc), visando estimular a concessão de 

crédito à economia. a taxa de juro dos tBcs a 6 meses pas-

sou de 20,9% em dezembro de 2009 para 19,0% em dezem-

bro de 2010

EVOLUçãO DAs TAxAs DE JURO DE REfERêNCIA
Fonte: FMi /bloomberg

EUA

Zona Euro

Reino Unido

0,25% 0,25% 0,25%
0,50% 0,50%

2,50%
2,00%

1,00% 1,00%

2008

2%

1%

0%

3%

4%

2009 2010

2008

-40%

20%

-20%

-60%

60%

40%

0%

80%

2009 2010

msCI World

msCI Emerging markets

-40.1%
-45.8%

22.8%

62.8%

7.8%
14.4%

EVOLUçãO DOs íNDICEs ACCIONIsTAs gLOBAIs
Fonte: FMi /bloomberg 



18RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010

10%

5%

-5%

15%

10%

0%

20%

2010

14,68% 13,99% 11,60%
10,69%

5,01%

-3,45% -3,92%
6,54%

mercado Cambial
o ano de 2010 foi palco de uma “guerra de divisas” entre os 

principais blocos económicos e muitas das economias emer-

gentes. esta “guerra” traduziu-se num conjunto de desvalori-

zações competitivas que visavam estimular as indústrias do-

mésticas através da desvalorização cambial e ajudar as suas 

economias a competir contra os seus principais parceiros co-

merciais. o caso mais mediático foi o conflito retórico entre os 

eua e a china em relação à subvalorização da moeda chinesa, 

o Yuan, que apenas valorizou 3,2% contra o usd no ano em 

análise, quando os eua reclamavam uma valorização mínima 

de 20%. os eua continuam a acusar a china de criar desequilí-

brios no comércio global e de destruir empregos norte-ameri-

canos ao apostarem numa política de moeda fraca. 

por outro lado, a coreia do sul, a índia e o Brasil acusaram 

as autoridades norte-americanas de quererem desvalorizar 

o usd através das políticas monetárias expansionistas como 

o Quantitative Easing 2 (programa iniciado pela Reserva 

Federal em agosto de 2010). este tipo de política visa manter 

as taxas de juro a níveis muito reduzidas, diminuindo o retorno 

do investimento em usd. ao limitar a atractividade do usd, 

os mercados emergentes foram inundados de investidores de 

curto prazo em busca de taxas mais elevadas, provocando a 

valorização dessas divisas.

em termos gerais, o usd teve uma performance positiva du-

rante o ano - o índice usd index (cabaz representativo do 

usd contra o conjunto de divisas dos 6 maiores parceiros co-

merciais dos eua – Zona euro, Japão, Reino unido, canadá, 

suécia e suíça) subiu 1,5%, depois de ter sofrido uma queda 

de 4,2% em 2009. 

a performance do usd foi mais fraca em relação às economi-

as exportadoras e produtoras de matérias-primas. estas eco-

nomias têm conquistado uma quota do mercado exportador 

e do piB mundial cada vez maior, e têm acumulado enormes 

reservas de divisas neste processo. esta posição superavitária 

leva à apreciação da divisa nacional, tornando as exportações 

menos competitivas. as autoridades destes países tentam 

mercado de Commodities
durante 2010 o contexto macroeconómico foi bastante fa-

vorável às matérias-primas.

o índice thompsonReuters/Jefferies cRB registou um ganho 

de 17,4%, depois de ter subido 23,5% em 2009. a retoma 

económica dos principais blocos económicos e o crescimento 

sustentado das economias emergentes, associados aos 

excelentes resultados alcançados pelas principais empresas 

mundiais em 2010 fortaleceram as perspectivas dos agentes 

económicos, conduzindo a um aumento constante da procura 

por matérias-primas. 

esta tendência esteve bem patente na china e nos restantes 

países emergentes, onde a procura esteve bastante suportada 

pelas perspectivas de crescimento futuro e a oferta condicio-

nada por riscos geopolíticos, catástrofes naturais e pela capa-

cidade de exploração, mineração e cultivo limitadas.

o sector dos metais registou uma performance extraordinária, 

com o ouro a atingir um novo máximo histórico, enquanto a 

prata valorizou 83,2%. a volatilidade nos mercados, a escas-

sez da oferta e os receios inflacionistas vieram reforçar o es-

tatuto destes metais preciosos como activos de refúgio em 

períodos de incerteza. 

Mas o bom desempenho não se limitou aos metais preciosos. 

o crescimento económico levou à recuperação das indústrias 

pesadas e do sector automóvel, o que provocou o aumento 

da procura por matérias-primas como o paládio, a platina, o 

alumínio e o cobre (que também registou um novo máximo 

histórico em 2010). 

quanto às matérias-primas agrícolas, o ano de 2010 foi mar-

cado por catástrofes naturais de relevo, que pressionaram 

fortemente o preço de muitas delas. a enorme seca na Rús-

sia, na china e em alguns países asiáticos teve um impacto 

enorme na oferta e levou ao aumento de 32,3% do preço do 

milho e de 35,2% no preço da soja. as cheias no paquistão 

também tiveram um enorme impacto na oferta e levaram a 

combater este efeito intervindo no mercado cambial através 

da compra de divisas dos seus parceiros comerciais, contra a 

sua divisa. o caso mais sintomático volta a ser a china, que 

acumulava reservas externas de 2.847 mil milhões de dólares, 

em finais de 2010, o equivalente a 50% do piB chinês. 

a maior valorização cambial contra o usd foi a do iene, que 

apesar de inúmeras intervenções no mercado cambial pelo 

Banco central do Japão (BoJ), não evitou uma valorização de 

14,7% contra o usd. desde 2004 que o BoJ não intervinha no 

mercado cambial.

em relação à divisa angolana, o Kwanza (aKZ) registou uma 

queda de 3,9% face ao usd, fruto do desequilíbrio entre a 

escassa oferta e a crescente procura de divisas no mercado, 

decorrente da ainda reduzida capacidade produtiva da eco-

nomia angolana, o que se traduz numa forte necessidade de 

importação de bens e serviços.

EVOLUçãO DE DIVIsAs vs UsD - 2010
fonte: fmI /bloomberg 
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uma subida de 95,0% do preço do algodão.

no sector da energia, destaque para o petróleo crude Wti 

(West texas intermediate), que subiu 15,1%, terminando o ano 

nos 91,40 usd por barril. segundo a agência internacional de 

energia, a procura por petróleo atingiu um novo máximo em 

2010, sendo o mesmo esperado para 2011.

pela negativa destaque para o gás natural, que perdeu 33,7% 

do seu valor. como tinha acontecido nos últimos anos, a que-

da da procura aliada a uma oferta abundante levou a um fraco 

desempenho no ano em análise.

Economia Portuguesa
o ano de 2010 foi marcado pela deterioração das condições de 

financiamento das economias periféricas da Zona euro. por-

tugal não foi excepção e a situação financeira deteriorou-se 

bastante após a necessidade de resgate da grécia e da irlanda. 

em abril, a agência standard & poors anunciou o downgrade 

da notação de crédito da dívida pública portuguesa em dois 

niveis (para a-), o que provocou o forte aumento do valor dos 

cds (credit default swaps são contratos de seguro contra in-

cumprimento no pagamento da dívida). durante o ano, o cds 

sobre dívida portuguesa a 10 anos subiu 350 pontos base, 

terminando o ano nos 500 pontos base. o mesmo aconteceu 

com as taxas de juro das obrigações soberanas a 10 anos, que 

terminaram o ano nos 6,6%. a diferença entre a taxa de juro 

das obrigações portuguesas e alemãs a 10 anos também alar-

gou (3,0%), tendo terminado o ano nos 3,6%. 

esta aversão dos investidores face ao risco soberano dos 

países da periferia da Zona euro veio agravar as condições 

de liquidez e aumentar as dificuldades de financiamento da 

banca portuguesa nos mercados externos. o sector bancário 

viu-se obrigado a um maior recurso às operações de cedência 

de liquidez do Bce, o que levou ao aumento das restrições de 

financiamento às empresas portuguesas.

apesar do agravamento das condições de financiamento do 

estado e das empresas, a economia teve um desempenho 

muito semelhante ao da Zona euro. o piB cresceu 1,4%, com 

um contributo importante das exportações e do consumo 

privado. este crescimento foi acompanhado de um aumento 

da inflação homóloga para os 2,5%, muito devido ao aumento 

significativo do preço das matérias-primas importadas.

apesar da evolução económica positiva, e à semelhança das 

restantes economias desenvolvidas, o mercado de emprego 

continuou a registar dificuldades na sua recuperação. no final 

de 2010 a taxa de desemprego em portugal era de 11,1%, ligei-

ramente superior aos 10% registados na Zona euro.

EVOLUçãO DO PREçO DE mATéRIAs PRImAs - 2010
fonte: fmI /bloomberg 
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Banca de investiMento
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a Banca de investimento centra-se no apoio ao desenvolvimento 

e consolidação dos sectores produtivos, das infra-estruturas 

e serviços tendentes à diversificação do piB da economia 

angolana e ao suporte ao empreende-dorismo nacional. 

a Banca de investimento assenta em quatro áreas: 

- corporate Finance, 

- project Finance, 

- structured Finance e 

- private equity.

esta actividade tem como principais clientes empresas 

privadas, governos e instituições públicas e investidores insti-

tucionais actuando nos mais diversos sectores, destacando-se: 

energia, imobiliário, construção, saúde, infra-estruturas, am-

biente (Waste & Water) e agri-business. 

construindo parcerias estratégicas e sinergias de valor, a Ban-

ca de investimento está presente ao longo de todo o ciclo 

do projecto de investimento junto do investidor, desde a sua 

concepção até ao momento de plena actividade. 

a actividade da Banca de investimento durante o ano de 2010 

caracterizou-se pela materialização de parcerias, nomeada-

mente nos sectores de energia, Requalificação urbana e imo-

biliário, infra-estruturas e private equity.

a Banca de investimento dá especial atenção ao tecido em-

presarial angolano e seus parceiros internacionais prestando 

serviços de assessoria financeira, através da estruturação de 

soluções financeiras especializadas, estudos de viabilidade, 

montagem e financiamento de projectos.

na área de Banca de investimento o atlantico europa actua 

em parceria com o atlantico (angola) na prestação de ser-

viços de assessoria financeira, por forma a fornecer ao cliente 

final um serviço integrado e de maior qualidade e abrangência, 

potenciando o conhecimento de duas realidades económicas:  

a angolana e a europeia, através da plataforma de portugal.

Corporate finance
em termos de corporate Finance o atlantico europa ofe-

rece um pacote de soluções adequadas às necessidades dos 

clientes em termos de  assessoria, organização, estruturação 

e negociação de operações financeiras nos mais diversos sec-

tores da economia, e com os seguintes objectivos:

I) Aquisições;

II) fusões;

III) Alienações;

IV) Parcerias;

V)  Privatizações;

VI) Internacionalizações.

o Banco oferece também assessoria Financeira, que se tra-

duz em avaliações de empresas, tendo como principais clien-

tes instituições públicas, bem como clientes privados.

a assessoria Financeira caracteriza-se pela avaliação de em-

presas, execução de modelo de viabilidade económico-finan-

ceira e a estruturação financeira de projectos.

Project finance
o project Finance resume-se à montagem e estruturação de 

operações numa base de risco projecto (cash-flows), sendo a 

intervenção da Banca de investimento contínua na monitoriza-

ção ao longo de toda a vida do projecto.

a actuação nesta área de negócio baseia-se em três vectores 

que, conjugados, permitem soluções ajustadas a cada pro-

jecto, optimizando a relação entre capital accionista e dívida:

I) Estruturação, Organização e montagem de financiamento:

- produtos e soluções globais ajustadas às necessidades 

de cada projecto;

- diversos tipos de instrumentos de dívida, entre os quais:  

dívida sénior e subordinada, produtos de curto e longo 

prazo, cobertura de risco e bridge loans.

II) sindicação de Crédito:

- prestação de diversos serviços, tais como: arranging, to-

mada firme e sindicação.

III) gestão das facilidades de Crédito:

- intervenção contínua ao longo da vida do projecto.

nesta área de project Finance destacamos a experiência acu-

mulada da equipa no sector das parcerias público-privadas, 

com especial enfoque nos seguintes sectores:

- infra-estruturas rodoviárias;

- produção e distribuição de energia, com especial en-

foque nas energias Renováveis;

- transporte e distribuição de água e energia;

- terminais portuários;

- ambiente e saneamento;

- construção e obras públicas.
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structured finance
área responsável por operações de financiamento estrutu-

rado de suporte à aquisição e desenvolvimento de negócios, 

nomeadamente através do estabelecimento de parcerias en-

tre entidades locais e internacionais.

a equipa de structured Finance tem competências compro-

vadas no desenho de estruturas financeiras customizadas, 

tendentes à viabilidade económico-financeira da operação. 

a sua actividade é desenvolvida de forma integrada: análise 

do projecto, estrutura Financeira, sindicação (se aplicável) e 

Monitorização.

I) Acquisition finance:

- Financiamento de operações de aquisição de empresas, 

onde a capacida-de de reembolso da dívida depende 

principalmente do sucesso da performance da empresa 

adquirida com as valias trazidas pelo adquirente;

- estruturação de dívida que poderá ter várias tranches, 

com diferentes características, sendo o perfil de reem-

bolso definido em função da geração de cash-flows da 

empresa alvo;

- constituição de empresas-veículo, podendo ser contrata-

da, além da dívida de aquisição, o Refinanciamento da 

dívida existente.

II) Reestruturação de Dívida:

- situações de empresas sobre-endividadas ou com es-

truturas de endividamento desadequadas e que têm 

necessidade de reajustamento de passivo tendente ao 

cumprimento das suas obrigações financeiras e dos 

covenants financeiros contratados;

- condições dos contratos de financiamento desadequa-

das à conjuntura de mercado – criação de condições de 

financiamento vantajosas;

- Refinanciamento de dívida accionista.

Private Equity
através da sua equipa de private equity o atlantico europa 

tem por objectivo apoiar empresas nas diversas etapas do seu 

ciclo de crescimento e de reestruturação. 

esta actuação traduz-se em: i) entrada no capital social de 

projectos angolanos alicerçada no know-how do Banco; ii) 

apoio a empresas com elevado potencial na alavancagem da 

sua expansão; iii) criação de parcerias ao nível estratégico e 

financeiro e iv) partilha da visão de negócio.

para além de fundos de private equity próprios, a equipa de 

private equity presta assessoria a fundos de investimento de 

terceiros nas suas mais diversas operações, desde aquisições 

até desinvestimentos.

tipicamente, estes projectos envolvem elevadas rentabili-

dades para os seus accionistas, consistentes com o binómio 

risco/retorno. são projectos Greenfield e Brownfield e en-

quadrados maioritariamente nos seguintes sectores:

I) Infra-estruturas: 

- transportes;

- energia;

- ambiente.

II) Real Estate:

- escritórios;

- comercial;

- Residencial;

- Hotéis;

- centros comerciais.

III) Indústria e serviços: 

- indústria variada;

- telecomunicações;

- construção;

- saúde;

- distribuição;

- agro-pecuária;

- pescas;

- outros.
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Banca Relacional
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no mundo, melhor conhece os interesses dos clientes private 

angolanos.

no segmento ATLANTICO continuamos a apoiar os clientes no 

crescimento e gestão das diversas vertentes do seu património, 

com soluções de investimento exclusivas e acompanhamento 

personalizado na gestão dos seus interesses pessoais e 

patrimoniais.

em 2010 passamos a disponibilizar aos nossos clientes um 

conjunto diversificado de produtos e serviços financeiros, bem 

como o acesso às principais praças financeiras internacionais.

o ano de 2010 para ambos os segmentos revelou-se como um 

ano de consolidação e crescimento sustentado da actividade.

o ano de 2010 representou o nosso primeiro exercício com-

pleto de actividade comercial. neste contexto, para além do 

alargamento da base de clientes, foi o ano de consolidação 

da actividade de Banca Relacional, através da construção de 

relações estreitas com os clientes, baseadas em confiança, 

discrição e na implementação de soluções adequadas às suas 

necessidades específicas.

durante o ano de 2010, reforçamos a nossa oferta de produtos 

e serviços, nomeadamente após a obtenção da licença para o 

desenvolvimento de actividades de intermediação Financeira, 

disponibilizando aos clientes o acesso às principais praças 

financeiras internacionais e a produtos das mais prestigiadas 

casas de investimento mundiais.

no segmento CORPORATE iniciamos o desenvolvimento e 

comercialização de um conjunto de produtos e serviços de 

Banca comercial e Banca de investimento que pretendem ir 

ao encontro das necessidades de empresas angolanas fora do 

seu mercado de origem. em 2010 iniciamos também a nossa 

actuação como Banco de apoio a empresas europeias que 

mantêm fluxos comerciais com angola e/ou planos estratégi-

cos de investimento naquele país.

o alargamento da oferta ao longo de 2010 passou a abranger:

- soluções de Banca transaccional

- soluções de investimento

- Financiamentos da actividade corrente

- Financiamentos estruturados

- assessoria Financeira

- soluções de cobertura de riscos

o ano de 2010 caracterizou-se por um crescimento gradual 

do número de clientes neste segmento e um forte aumento 

do volume de transacções.

no segmento PRIVATE e ATLANTICO visamos servir clien-

tes particulares e pequenas e médias empresas, procurando 

níveis de serviço de elevada qualidade, especialmente voca-

cionados para clientes angolanos com interesses económicos 

no exterior e particulares e empresas de outras nacionali-

dades com efectivos interesses económicos em angola.

no segmento PRIVATE alicerçámos o nosso modelo de negó-

cio tendo, ao longo do ano, aprofundado o conhecimento do 

cliente, o que nos permitiu desenvolver soluções de investi-

mento e financiamento diferenciadoras e totalmente adequa-

das ao perfil de risco, ciclo de vida e necessidades específicas 

de cada cliente.

o início da actividade de intermediação Financeira dotou o 

Banco da capacidade de cobrir todas as necessidades de 

gestão patrimonial dos seus clientes deste segmento, refor-

çando a nossa estratégia posicionamento como o Banco que 

14%

CORPORATE

44%

ATLANTICO

42%

PRIVATE

% DE CLIENTEs POR sEgmENTO
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Funções de contRolo e supoRte
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Compliance
em 2010 cumprimos com o objectivo de criação e operacio-

nalização do gabinete de Compliance do atlantico europa.

com o objectivo de cumprir na íntegra com a legislação e 

regulamentação aplicável à Banca e ao sector Financeiro, e 

tendo como referência as melhores práticas internacionais, o 

gabinete de compliance desenvolveu as suas funções, que in-

cluíram a análise, elaboração e implementação de um conjunto 

de políticas internas e processos relevantes para a actividade 

de compliance.

Auditoria
em 2010 dotámo-nos dos recursos necessários, para de forma 

sistemática e planificada desenvolvermos internamente pro-

cessos de auditoria contínua às diferentes unidades orgânicas 

do Banco, bem como a processos e actividades transversais.

Capital Humano
o crescimento da actividade do Banco tem levado a um 

acelerado crescimento do nosso quadro de pessoal. Fechamos 

o ano de 2010 com 46 colaboradores, o que reflecte um 

crescimento de 15% no número de colaboradores.

ao longo de 2010 continuamos a nossa aposta na formação 

e desenvolvimento de jovens quadros angolanos, tendo sido 

proporcionadas a estes colaboradores acções de formação 

internas, bem como apoios ao desenvolvimento da sua for-

mação académica.

sistemas de Informação
ao longo de 2010 continuámos o trabalho de desenvolvimento 

da plataforma informática que suporta a nossa operativa. de 

destacar em especial a implementação de algumas soluções 

aplicacionais que vieram aumentar a eficiência dos processos 

e a mitigação do risco operacional. no último trimestre do 

ano lançamos a nossa primeira plataforma de homebanking 

atlantico europa net, a qual tem tido forte adesão por 

parte dos clientes.

Banca Transaccional
ao nível da capacidade operativa reforçamos, ao longo de 

2010, os meios humanos e técnicos que nos permitem desen-

volver em segurança a actividade bancária geral, bem como 

actividades de intermediação Financeira.

esta última componente levou-nos a aderir ao sistema cen-

tralizado de valores Mobiliários (interbolsa), bem como a es-

tabelecer parcerias e circuitos com corretores e custodiantes 

internacionais.

Contabilidade e Controlo de gestão
o aumento de volume e a crescente sofisticação da activi-

dade levaram a que ao longo de 2010 a função contabilidade 

e controlo de gestão tenha desenvolvido e implementado um 

conjunto de novos processos tendo em vista quer a adequada 

relevação contabilística da actividade quer a produção de in-

formação de gestão exacta, fidedigna e atempada.

marketing
acompanhando o processo desencadeado pelo Banco priva-

do atlântico em angola, procedemos ao lançamento de uma 

nova imagem corporativa, a qual foi muito bem recebida por 

todos os stakeholders, tendo toda a operação logística e co-

mercial de alteração da imagem ocorrido de forma extrema-

mente eficiente, o que nos permitiu encerrar o ano com a nova 

imagem perfeitamente instituída.

Organização
a consolidação da infra-estrutura organizacional que assisti-

mos ao longo de 2010 passou pela elaboração e publicação 

de um conjunto alargado de manuais e políticas que con-

tribuíram de forma decisiva para o aumento de eficiência e 

segurança operativa de toda a estrutura. 

inauguramos ainda em 2010 uma intranet, ferramenta que se 

revelou da maior utilidade em aspectos de funcionamento in-

terno do Banco.
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a MaRca atlantico
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Que relação entre ф e o Atlantico?
PHI é um símbolo do conhecimento global e está presente em 

tudo: na biologia, no espaço, na matemática, na arquitectura, 

na pintura...

PHI é um símbolo de relação: significa a relação entre duas 

grandezas em que a maior (e aqui simbolicamente o conhe-

cimento) é igual à relação das dias (aqui banco e clientes).

PHI é um símbolo de valores de verticalidade, equilíbrio, rigor, 

ética e de vida (é o padrão que estrutura a vida, presente em 

plantas, animais e ondas do mar).

Valor Relação global Conhecimento Isto é PHI

rigor

razão

sigilo

método

análise

emoção

afecto

visão

inovação

síntese

verticalidade

Ética

equilibrio

segurança

we you

o uso dos dois hemisférios do cérebro
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o Brand Focus é a primeira imagem que vem à cabeça quan-

do pensamos numa marca. 

quando se trata do atlantico, o ponto de contacto mais 

importante são as pessoas. as caras de quem todos os dias 

entrega o nosso serviço e cumpre a nossa visão. 

Mas, felizmente, são cada vez mais e de mais pontos do mun-

do os rostos atlantico. 

por isso, há uma imagem que representa todos os rostos, tudo 

o que somos e acreditamos:

O nosso simbolo de marca

PHI é ligação e empatia (pessoas primeiro)

PHI é verticalidade e ética (valores)

PHI é criação (i.e., conhecimento em acção)

PHI é universal
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análise FinanceiRa
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o ano de 2010 foi o primeiro ano completo de actividade para o atlantico europa, o qual, num 

contexto económico adverso, se caracterizou por:

• solidificação e reforço da  base inicial de clientes (aumento de 200%);

• forte crescimento do volume de negócios (aumento de 258%);

• concretização das primeiras operações da Banca de Investimento;

• crescimento moderado e prudente das operações de crédito;

• inicio da actividade de intermediação financeira com a atribuição da licença da CMVM 

em Julho;

• reforço e estabilização da nossa base de Capital Humano;

• continuação da implementação de uma plataforma informática sólida e ambiciosa.

PRINCIPAIs INDICADOREs 2009 1 2010 Variação Absoluta Var. % 10/09

activo líquido total 34.182 68.177 33.995 99,5%

volume de negócios 20.364 72.800 52.436 257,5%

crédito a clientes 6.186 12.515 6.329 102,3%

Recursos de clientes on balance 14.178 47.056 32.878 231,9%

Recursos de clientes off balance - 13.079 13.079 n.a.

garantias - 150 150 n.a.

volume de negócios por colaborador 509 1.583 1.074 210,9%

Rácio de transformação 43,6% 26,6% - -

produto Bancário 1.722 5.225 3.503 203,4%

dos quais:

Margem Financewira 107 369 262 244,9%

comissões op Bancárias e interm. Fin. 12 65 53 441,7%

comissões Banca de investimento 1.598 4.708 3.110 194,6%

outras operações 5 83 78 1560,0%

produto bancário por colaborador 43 114 71 163,8%

Resultado do exercício (1.175) (1.495) (320) -

cost to income 176,6% 133,6% - -

situação liquida 18.075 19.319 1.244 6,9%

Fundos próprios base 17.885 18.759 874 4,9%

Requisitos para fundos próprios 1.070 1.408 338 31,6%

RWa 13.370 17.600 4.230 31,6%

Rácio de sovabilidade 1341% 106,9% - -

Roa -3,4% -2,2% - -

Roe -6,5% -7,7% - -

número de clientes 64 192 128 200,0%

número de colaboradores 37 46 9 24,0%

Front to Back Ratio 38% 59% - -

1) para o período desde o inicio de actividade, a 22 de Junho, até 31 de Dezembro

(m euros)
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o atlantico europa encerrou o ano de 2010 com um resultado negativo de aproximadamente 

1.495 milhares de euros, representando uma variação de 27,2% face aos resultados de 2009 (em 

2009 o atlantico europa contou apenas com 5 meses de actividade). 

a seguir descrevemos de uma forma sucinta as diversas rubricas da demonstração de Resultados:

a margem financeira aumentou 244,9%, reflectindo o crescimento, apesar de prudente, das opera-

ções de crédito e a aplicação dos activos líquidos do balanço em activos Financeiros disponíveis 

para venda (nota 3.3) e activos Financeiros detidos até a maturidade (nota 3.6).

DEmONsTRAçãO DE REsULTADOs 2009 1 2010 Variação 
Absoluta

Δ  % YoY 

Juros e proveitos equiparados 116 673 557 480,2%

Juros e custos equiparados (9) (304) (295) 3277,8%

margem financeira 107 369 262 244,9%

em % do produto bancário 6,2% 7,1%

comissões recebidas 1.612 4.844 3.232 200,5%

comissões pagas (2) (71) (69) 3450,0%

Resultados cambiais 5 109 104 2080,0%

outros resultados de exploração - (26) (26) n.a.

Produto Bancário 1.722 5.225 3.503 203,4%

custos com pessoal (1.721) (3.397) (1.676) 97,4%

outros custos operacionais (1.320) (3.398) (2.078) 157,4%

amortizações (125) (341) (216) 172,8%

Custos de estrutura (3.166) (7.136) (3.970) 125,4%

Resultados operacionais (1.444) (1.911) (467) 32,3%

provisões para riscos de crédito (40) (19) 21 -52,5%

Resultado antes de impostos (1.484) (1.930) (446) 30,1%

impostos do exercício 309 435 126 40,9%

correntes (7) (102) (95) 1364,2%

diferidos 316 538 222 70,2%

Resultado líquido do exercício (1.175) (1.495) (320) -27,2%

(m euros)

1) para o período desde o inicio de actividade, a 22 de Junho, até 31 de Dezembro

as Comissões aumentaram 200,5% face a 2009, com o forte contributo das operações de Banca 

de investimento (nota 3.21 e 3.23).

2009 2010

mARgEm fINANCEIRA

(304)

(9)

116

673

Juros e Proveitos Equiparados

Juros e Custos Equiparados

(m euros)

CUsTOs DE EsTRUTURA

Custos com Pessoal

Outros custos operacionais

Amortizações

1.721

1.721

3.166

107

125

3.397

3.398

7.136

369

341

2009 2010

(m euros)
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os custos de estrutura aumentaram 125,4%, resultado de:

Custos com pessoal aumentaram 97,4%, reflexo do re-

forço da equipa do Banco, tendo este reforço coincidin-

do com o início de 2010 (nota 3.24). o custo médio com 

pessoal por colaborador teve uma tendência de descida 

gradual ao longo do ano. esta descida deve-se ao facto 

das primeiras contratações do atlantico europa terem 

sido de quadros superiores (nota 3.24);

os Outros Custos Operacionais aumentaram 157,4%, 

decorrentes da necessidade de mobilidade geográfica 

dos colaboradores do Banco e da continuação do plano 

de investimento na plataforma tecnológica, nomeada-

mente da componente de serviços externos. 

as Amortizações aumentaram 172,8%, dado ao contínuo 

investimento na plataforma informática do atlantico 

europa, o investimento em software aumentou 223% 

(nota 3.8)

Número de 

Colaboradores

Custo com pessoal 

por Colaborador

(m Euros)

COLABORADOREs vs CUsTO

2009 30 Junho 2010 2010

102,32

37

79,68

44

81,80

46

987,00

Deslocações

447,00

serviços 

especializados

227,00

marketing e 

Publicidade

455,00

Edifício

94,00

Taxas e 

Impostos

801,00

Informática e 

comunicações

387,00

Outros custos 

operacionais

OUTROs CUsTOs OPERACIONAIs (2010)
(m euros)
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o atlantico europa encerrou o ano de 2010 com um activo 

líquido total de 68.177m euros e um volume de negócios de 

72.800m euros representando um crescimento de 258% face 

ao período homólogo. 

a obtenção da licença da cMvM para a prestação de serviços 

de intermediação Financeira, permitiu ao atlantico europa, 

expandir a sua oferta de produtos e serviços, elevando os Re-

cursos off Balance dos clientes para 13.079m euros. 

BALANçO 20091 2010 Variação 
Absoluta

Δ % YoY 

ACTIVO

disponibilidades 2.077 1.605 (472) -22,7%

disponibilidades em Bancos 
centrais

39 855 816 n.a.

crédito s/ instiuições Financeiras 24.413 33.846 9.433 38,6%

crédito concedido a clientes líquido 6.181 12.594 6.413 103,8%

activos financeiros disponiveis 
para venda

- 4.961 4.961 n.a.

investimentos detidos até a 
maturidade

- 9.932 9.932 n.a.

activos intagiveis 189 572 383 202,6%

outros activos tangiveis 792 897 105 13,3

investimentos em filiais associadas - 50 50 n.a.

activos por impostos 316 855 539 170,6%

outros activos 175 2.009 1.834 1048,0%

total do activo 34.182 68.176 33.994 99,5

PAssIVO

Recurso de clientes 11.921 25.398 14.447 113,1%

Rescusos de instituições de crédito 2.260 21.729 19.469 861,5%

provisões para riscos de crédito 40 59 19 n.a.

passivos por impostos 7 102 95 1357,1%

outros passivos 1.879 1.569 (310) -16,5%

total do passivo 16.107 48.857 32.750 203,3%

sITUAçãO LíQUIDA

capital 18.000 18.000

outros instrumentos de capital 1.250 4.000 2.750 220,0%

Reservas de reavaliação - (11) (11) n.a.

Reservas livres - (1.175) (1.175) n.a.

Resultado líquido (1.175) (1.495) (320) -27,2%

total de situação líquida 18.075 19.319 1.244 6,9%

total de passivo e da situação líquida 34.182 68.176 33.994 99,5%

Recursos de clientes off balance - 13.079 13.079 n.a.

garantias prestadas - 150 150 n.a.

o atlantico europa encerrou o ano de 2010 com um activo 

líquido total de 68.176m euros. num enquadramento económi-

co difícil e com a desaceleração do crescimento da economia 

angolana, o Banco optou por uma prudente gestão da sua 

liquidez. 

no final de 2010 o crédito a clientes representava 18,5% do 

activo total, estando mais de 50% dos activos aplicados em 

outras instituições de crédito e 22% em dívida pública portu-

guesa (nota 3.3 e 3.6).

(m euros)

53%

Disponibilidades

em outras If

6%

Participações 

imobilizado 

e outros

19%

Crédito 

a clientes
22%

Activos 

financeiros

ACTIVO

1 Para o período desde o inicio de actividade, a 22 de Junho, até 31 de Dezembro
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os Recursos de clientes aumentaram 324,6% em 2010, no-

meadamente 13.079m euros em Recursos off Balance e 

32.946m euros em Recursos on Balance.

Crédito a Clientes
a carteira de crédito cresceu 103,8% em 2010, ascendendo 

a 12.514m euros, verificando-se uma inversão dos principais 

destinatários das operações de crédito para não residentes 

(nota 3.5). 

com uma base de clientes maioritariamente não residentes, 

a composição da carteira de crédito encontra-se predomi-

nantemente denominada em dólares (62% do total do 

crédito).

as operações de crédito vivas a 31 de dezembro de 2010 ca-

racterizam-se por serem operações de créditos de curto/mé-

dio prazo, estando 55% das mesmas cobertas com garantias 

reais.

em termos de segmentação do crédito observamos um 

crescimento do crédito a particulares, que aumentou de 1% 

em 2009 para 37% em 2010 e a uma maior diversificação dos 

sectores de concessão de crédito.

no final de 2010 não existia qualquer crédito vencido, sendo 

que as provisões existentes visam cobrir os Riscos gerais de 

crédito (nota 3.14) relativos aos créditos que não se encon-

travam totalmente colaterizados.

EsTRUTURA DA CARTEIRA 
DE CRéDITO (EUROs)

2009 2010

Residentes

particulares - 400.699

serviços prestados às empresas - 505.200

empresas - 507.035

actividades financeiras - 4.490.346

sociedades gestoras de participações sociais - 119.772

outros 4.000.000 -

4.000.000 6.023.052

Não residentes

particulares 81.748 4.198.185

actividades imobiliárias - 2.293.701

actividades financeiras 2.104.679 -

2.186.427 6.491.886

TOTAL CRéDITO 6.186.427 12.514.938

(valores convertidos em euros ao fixing de fecho do ano)

DEsTINATáRIOs

Residentes

Não Residentes

65%

35%

48%

52%

2009 2010

Recursos de clientes e instituições de crédito
no final de 2010 os Recursos de clientes, representavam 

37,3% do total do passivo e capitais próprios.

32%

Recursos de If

3%

Outros Passivos

28%

Capital Próprio

37%

Depósitos 

de clientes

PAssIVO E CAPITAIs PRóPRIOs
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do total de recursos de clientes on Balance, 65% estão consti-

tuídos por depósitos a prazo com prazos maioritariamente infe-

riores a 3 meses. 

os recursos em dólares representam 65% do total de recursos.

Depósitos a ordem

Depósitos a prazo

fora de balanço

2.319

11.862

14.181

16.177

60.135

30.879

13.079

2009 2010

RECURsOs DE CLIENTEs
(m euros)

RECURsOs DE CLIENTEs 2009 % do 
Total

2010 % do 
Total

On Balance

euros 2.631 18,6% 8.189 13,6

dólares 11.550 81,4% 38.938 64,7%

Off Balance

depósito e guarda de valores

euros - - 13.079 21,7%

14.181 60.206

(valores convertidos em euros ao fixing de fecho do ano)

Liquidez
o forte incremento de recursos, aliado a uma prudente gestão 

do risco de crédito, deu origem a uma diminuição do rácio de 

transformação de 43,6% em 2009 para 26,6% em 2010.

Produtividade e Eficiência
o recente inicio de actividade do atlantico europa, aliado 

ao facto de 2010 ser o primeiro ano completo de actividade 

e os ainda necessários investimentos, afectam o rácio cost to 

income, contudo já se verifica uma evolução positiva. 

o indicador “custos operacionais/activo liquido médio” au-

mentou ligeiramente face a 2009.

o valor dos activos por empregado cresceu 74%.

2009 2010 Variação

cost to income 176,6 % 133,6 % -43 p.p.

custo operacional / activo liquido médio 9,3% 10,5% 1,2 p.p.

activos totais por colaborador (m euros) 854 1.482 74%

RáCIO DE TRANsfORmAçãO

2009 30 Junho 2010 2010

43,6%

29,4%
26,6%

(m euros)
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Rácios de Capital
o rácio de capital no final de 2010 ascendia a 106,9%, o que 

corresponde a uma diminuição de 27 p.p. face a 2009. estes 

níveis de rácios e de evolução são característicos de uma insti-

tuição financeira em início de actividade e com rácios de trans-

formação ainda muito baixos.

a progressão negativa do rácio de capital reflecte o aumen-

to dos requisitos de fundos próprios, uma vez que o capital 

próprio do atlantico europa aumentou.

no final de 2010, os fundos próprios de base ascendiam a 

18.759m euros, sendo superiores em 873m euros (+4,9%) em 

relação a dezembro de 2009.

os fundos próprios totais ascendiam a 18.818m euros, mais 

892m euros (+5%) que em 2009.

RáCIO DE REQUIsITOs 
DE fUNDOs PRóPRIOs 
de acordo com as normas do Banco de Portugal

2009 2010

Capital Realizado 18.000 18.000

A acrescer:

outros instrumentos equiparáveis a capital 1.250 4.000

1.250 4.000

Resultados do ano anterior - (1.175)

Resultados provisórios do exercício em curso (1.175) (1.495)

activos intangíveis (190) (572)

(1.365) (3.241)

fundos próprios base 17.885 18.759

fundos próprios complementares - Upper Tier 2 40 59

a acrescer

40 59

Total fundos próprios 17.925 18.818

Requisitos totais 1.070 1.408

Activos ponderados pelo risco 13.370 17.599

Rácio de requisito de fundos próprios 134,1% 106,9%

tier i 133.8% 106.6%

tier ii 0,2% 0,3%

(m euros)

Capital
o capital próprio do atlantico europa, ascendia a 19.320m 

euros, no final de 2010, o que corresponde a um aumento de 

6,7% em relação a dezembro de 2009.

os principais factores que contribuíram para esta evolução 

são os seguintes:

com impacto positivo:

- Reforço das prestações suplementares inicialmente 

constituídas em 2009, por um valor de 2.750m euros.

com impacto negativo:

- a variação negativa da reserva de reavaliação em con-

sequência do aumento das menos-valias latentes em 

obrigações de dívida pública, na carteira de activos fi-

nanceiros disponíveis para venda;

- o resultado negativo do exercício de 2010 de 1.495m 

euros.

EVOLUçãO DO CAPITAL PRóPRIO 2009 2010

Capital Próprio no inicio do ano 18.075

capital 18.000 -

outros instrumentos de capital 1.250 2.750

Reservas de reavaliação - (11)

Reservas livres - -

Resultado líquido (1.175) (1.495)

Capital próprio no fim do ano 18.075 19.320

(m euros)

Risco Operacional

Risco de posição cambiais

Risco de Liquidação

Risco de Crédito

805

265

265

30
4

1.109

2009 2010

REQUIsITOs DE fUNDOs PRóPRIOs
(m euros)

1.070

1.408
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gestão de Risco
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o primeiro exercício completo do atlantico europa permi-

tiu a consolidação da actividade comercial, exigindo da fun-

ção de gestão de risco a capacidade de estimar, mensurar, 

monitorizar e controlar as diferentes actividades do Banco 

tomadoras de risco. a estrutura independente e a forma inte-

grada como a direcção de Risco operacionaliza estas funções 

permitem evitar conflitos de interesse ao mesmo tempo que 

garante uma integração adequada da análise dos diferentes 

riscos. a definição do perfil de risco do Banco, assim como os 

mecanismos de decisão, essencialmente baseados em comi-

tés, dependem da administração do Banco.

 

a primeira linha de defesa na estrutura de gestão de risco do 

Banco posiciona-se precisamente ao nível das áreas de negó-

cio, através da prática corrente das políticas em vigor, assim 

como dos processos e métodos estipulados. a um segundo 

nível, os mecanismos de monitorização e controlo da respon-

sabilidade da direcção de Risco procuram mitigar e eliminar 

riscos de forma a manter a actividade do Banco em linha com 

o grau de tolerância ao risco definido pela administração. Fi-

nalmente, a estrutura de controlo interno num sentido mais 

lato, através da intervenção das unidades orgânicas de audi-

toria interna, compliance e organização, funciona como um 

terceiro nível de protecção e defesa do perfil de risco definido 

para o atlantico europa. 

 

a um nível mais interno, a segregação da gestão de risco 

materializa-se em recursos com enfoque em cada uma das 

grandes áreas de acção, Risco de crédito, Risco operacional 

e Risco de Mercado. cada uma destas áreas interage de forma 

muito próxima com as áreas de negócio por forma a manter 

um conhecimento profundo das suas actividades e também 

através disso melhor ajustar as políticas e práticas de gestão 

de risco.
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pRoposta de aplicação de Resultados
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no exercício compreendido entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2010, o Banco privado atlântico europa obteve 

um resultado negativo de 1.494.630,18 euros.

o conselho de administração propõe que este resultado nega-

tivo seja integralmente transferido para a rubrica de Resultados 

transitados.

lisboa, 16 de Março de 2011 

o conselho de administração
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deMonstRações FinanceiRas eM 31 de deZeMBRo de 2010

(montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)
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2010

ACTIVO Notas Activo Bruto Provisões, imparidades e autorizações Activo Líquido 2009 PAssIVO E CAPITAL PRóPRIO Notas 2010 2009

Activo Passivo

caixa e disponibilidade em bancos centrais 3.1 855.075 - 855.075 39.414 Recursos de outras instituições de crédito 3.12 21.729.509 2.260.147

disponibilidades em outras instituições de crédito 3.2 1.604.691 - 1.604.691 2.077.395 Recursos de clientes e outros empréstimos 3.13 25.397.939 11.921.146

activos financeiros disponíveis para venda 3.3 4.961.172 - 4.961.172 - provisões 3.14 58.675 40.000

aplicações em instituições de crédito 3.4 33.845.721 - 33.845.721 24.412.508 passivos por impostos correntes 3.15 101.970 7.017

crédito a clientes 3.5 12.594.396 -- 12.594.396 6.180.718 outros passivos 3.16 1.568.716 1.879.193

instrumentos financeiros detidos até a maturidade 3.6 9.932.189 - 9.932.189 - Total do Passivo 48.856.809 16.107.503

outros acitvos tangíveis 3.7 1.108.468 (211.343) 897.125 791.928 capital 3.18 18.000.000 18.000.000

activos intangíveis 3.8 827.203 (255.414) 571.789 189.508 outros instrumentos de capital 3.18 4.000.000 1.250.000

investimentos em filiais, associadas e entidades sob controlo 
conjunto

3.9 50.000 - 50.000 - Reservas de reavaliação 3.3 e 3.19 (10.593) -

activos por impostos diferidos 3.10 855.031 - 855.031 316.039 outras reservas e resultados transitados 3.19 (1.175.009) -

outros activos 3.11 2.009.388 - 2.009.388 174.984 Resultado do período 3.19 (1.494.630) (1.175.009)

Total do capital próprio 19.319.768 18.074.991

total do activo 68.643.334 (466.757) 68.176.577 34.182.494 Total do Passivo + Capital próprio 68.176.577 34.182.494

DEmONsTRAçõEs DA POsIçãO fINANCEIRA Em 31 DE DEZEmBRO DE 2010 E 31 DE DEZEmBRO DE 2009

as notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras

(montantes expressos em euros)

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
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Notas 2010 2009

Juros e rendimentos similares 672.746 116.270

Juros e encargos similares (304.153) (9.177)

mARgEm fINANCEIRA 3.20 368.593 107.093

Rendimentos de serviços e comissões 3.21 136.152 13.966

encargos com serviços e comissões 3.21 (71.199) (1.998)

Resultados de reavaliação cambial 3.22 109.304 4.809

comissões líquidas 174.257 16.777

Rendimentos e receitas operacionais 4.707.862 1.598.000

encargos e gastos operacionais (19.500) (50.000)

outros impostos (6.474) (120)

Resultados e encargos operacionais 3.23 4.681.888 1.547.880

PRODUTO BANCáRIO 5.224.738 1.671.750

custos com pessoal 3.24 (3.397.019) (1.720.772)

gastos gerais administrativos 3.25 (3.397.645) (1.269.656)

amortizações do período 3.7 e 3.8 (341.403) (125.353)

custos de estrutura (7.136.067) (3.115.781)

provisões líquidas de reposições e anulações 3.14 (18.675) (40.000)

REsULTADO ANTEs DE ImPOsTOs (1.930.004) (1.484.031)

impostos

correntes 3.15 e 3.16 (102.494) (7.017)

diferidos 3.26 537.868 316.039

REsULTADO LíQUIDO DO PERíODO (1.494.630) (1.175.009)

Reavaliação dos activos financeiros disponíveis para venda 3.3 e 3.19 (10.593) -

RENDImENTO INTEgRAL DO PERíODO (1.505.223) (1.175.009)

DEmONsTRAçõEs DO RENDImENTO INTEgRAL PARA Os ExERCíCIOs DE 2010 E 2009

as notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras

(montantes expressos em euros)

O Técnico Oficial de Contas O Técnico Oficial de ContasO Conselho de Administração O Conselho de Administração

(montantes expressos em euros)

2010 2009

Fluxos de caixa das actividades opeRacionais

Recebimentos de juros e comissões 808.898 135.765

pagamentos de juros e comissões (375.352) (8.080)

pagamentos ao pessoal e a fornecedores (6.293.578) (2.259.643)

outros recebimentos relativos à actividade operacional 4.681.888 1.552.690

Resultados operacionais antes das alterações nos activos operacionais (1.178.144) (579.268)

(aumentos) / diminuições de activos operacionais

aplicações em instituições de crédito (9.262.111) (24.412.328)

crédito a clientes (6.767.312) (6.186.427)

outros activos (1.895.833) (174.984)

(17.925.256) (30.773.739)

aumentos / (diminuições) de passivos operacionais

Recursos de outras instituições de crédito 19.178.066 2.257.135

Recursos de clientes 13.395.450 11.921.062

outros passivos (169.668) 1.148.408

32.403.848 15.326.605

CAIxA LíQUIDA DAs ACTIVIDADEs OPERACIONAIs 13.300.448 (16.026.402)

Fluxos de caixa das actividades de investiMento

aquisições e alienações de activos tangíveis e intangíveis (828.882) (1.106.789)

activos financeiros disponíveis para venda (4.905.877) -

investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto (50.000) -

instrumentos financeiros detidos até a maturidade (9.922.733) -

Caixa líquida de actividades de investimento (15.707.491) (1.106.789)

Fluxos de caixa das actividades de FinanciaMento

subscrição e realização do capital social - 18.000.000

Realização de prestações acessórias 2.750.000 1.250.000

Caixa líquida de actividades de financiamento 2.750.000 19.250.000

aumento / (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes 342.957 2.116.809

caixa e seus equivalentes no início do exercício 2.116.809 -

Caixa e seus equivalentes no fim do período (notas 3.1 e 3.2) 2.459.766 2.116.809

DEmONsTRAçõEs DOs fLUxOs DE CAIxA PARA Os ExERCíCIOs DE 2010 E 2009

as notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras
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Capital Outros instrumentos 
de capital

Reservas de 
reavaliação

Outras reservas e 
resultados transitados

Resultado 
do exercício

Total

saldos em 22 de Junho de 2009 
(subscrição e realização do capital social)

18.000.000 - - - - 18.000.000

constituição de prestações acessórias - 1.250.000 - - - 1.250.000

Resultado integral do período - - - - (1.175.009) (1.175.009)

saldos em 31 de Dezembro de 2009 18.000.000 1.250.000 - - (1.175.009) 18.074.991

aplicação dos resultados de 2009

transferência para resultados transitados - - - (1.175.009) 1.175.009 -

Reforço de prestações acessórias - 2.750.000 - - - 2.750.000

Rendimento integral do exercício (nota 3.3) - - (10.593) - (1.494.630) (1.505.223)

sm 31 de Dezembro de 2010 18.000.000 4.000.000 (10.593) (1.175.009) (1.494.630) 19.319.768

DEmONsTRAçõEs DAs ALTERAçõEs NO CAPITAL PRóPRIO PARA Os ExERCíCIOs DE 2010 E 2009

as notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
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notas às deMonstRações FinanceiRas eM 31 de deZeMBRo de 2010

(montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)
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1. nota intRodutóRia
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o Banco privado atlantico europa, s.a. (“Banco”, “atlantico 

europa”; “instituição”) é uma sociedade anónima, com sede 

social em lisboa, constituído em 22 de Junho de 2009, tendo 

iniciado a sua actividade em agosto de 2009. a constituição 

do Banco foi autorizada pelo Banco de portugal em 20 de 

Junho de 2009. as demonstrações financeiras agora apresen-

tadas reflectem os resultados das operações do Banco para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

o Banco tem por objecto social o exercício da actividade 

bancária.

as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 

foram aprovadas pelo conselho de administração em 16 de 

Março de 2011.

as demonstrações financeiras do Banco em 31 de dezembro 

de 2010 encontram-se pendentes de aprovação pela assem-

bleia geral. no entanto, o conselho de administração entende 

que estas demonstrações financeiras virão a ser aprovadas 

sem alterações significativas.

as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2010, não são totalmente comparáveis com as 

do exercício anterior, visto que as demonstrações financeiras 

de 2009 correspondem a apenas 5 meses de actividade en-

quanto que em 2010 correspondem a um exercício completo 

de 12 meses. 

todos os montantes apresentados neste anexo estão expres-

sos em euros (com arredondamento às unidades), salvo se 

expressamente referido em contrário.
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2. políticas contaBilísticas
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2.1. Bases de Apresentação
as demonstrações financeiras do Banco foram preparadas no 

pressuposto da continuidade das operações, com base nos 

livros e registos contabilísticos mantidos de acordo com os 

princípios consagrados nas normas de contabilidade ajusta-

das (nca), nos termos do aviso nº 1/2005, de 21 de Fevereiro 

e das instruções nº 23/2004 e nº 9/2005, emitidas pelo Banco 

de portugal, na sequência da competência que lhe é conferida 

pelo número 3 do artigo 115º do Regime geral das instituições 

de crédito e sociedades Financeiras, aprovado pelo decreto-

-lei nº 298/92, de 31 de dezembro.

as nca correspondem em geral às normas internacionais de 

Relato Financeiro (iFRs), conforme adoptadas pela união eu-

ropeia, de acordo com o Regulamento (ce) nº 1606/2002 do 

parlamento europeu e do conselho, de 19 de Julho, transposto 

para o ordenamento nacional pelo decreto-lei nº 35/2005, de 

17 de Fevereiro e pelo aviso nº 1/2005, de 21 de Fevereiro, do 

Banco de portugal. no entanto, nos termos do aviso nº 1/2005, 

existem as seguintes excepções com impacto nas demonstra-

ções financeiras do Banco privado atlântico europa, s.a.:

i ) valorimetria do crédito a clientes e valores a receber de 

outros devedores (crédito e contas a receber) - os créditos 

são registados pelo valor nominal, não podendo ser reclas-

sificados para outras categorias e, como tal, registados pelo 

justo valor;

ii ) provisionamento do crédito e contas a receber - são 

definidos níveis mínimos de provisionamento de acordo com 

o disposto no aviso do Banco de portugal nº 3/95, com as 

alterações introduzidas pelo aviso do Banco de portugal nº 

8/03, de 30 de Junho e pelo aviso do Banco de portugal nº 

3/2005, de 21 de Fevereiro (nota 2.3. a)). este regime abrange 

ainda as responsabilidades representadas por aceites, garan-

tias e outros instrumentos de natureza análoga;

iii ) os activos tangíveis são obrigatoriamente mantidos ao 

custo de aquisição, não sendo deste modo possível o registo 

pelo justo valor, conforme permitido pela norma ias 16 - 

activos fixos tangíveis. como excepção, é permitido o registo 

de reavaliações legalmente autorizadas, caso em que as mais 

- valias resultantes são registadas na rubrica “Reservas de 

reavaliação”.

2.2. Conversão de saldos e transacções em 
moeda estrangeira (IAs21)
as contas do Banco são preparadas de acordo com a divisa 

utilizada no ambiente económico em que opera (denominada 

“moeda funcional”), nomeadamente o euro.

as transacções em moeda estrangeira são registadas com 

base nas taxas de câmbio indicativas na data da transacção. 

em cada data de balanço, os activos e passivos monetários 

denominados em moeda estrangeira são convertidos para 

euros com base na taxa de câmbio em vigor.

as diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial são 

reflectidas em resultados do exercício, com excepção das 

originadas por instrumentos financeiros não monetários, clas-

sificados como disponíveis para venda, que são registadas 

numa rubrica específica de capital próprio até à sua alienação.
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2.3 Instrumentos financeiros
a) Aplicações em instituições de crédito, crédito a clientes, 

valores a receber de outros devedores e provisões

conforme descrito na nota 2.1., estes activos são registados 

de acordo com as disposições do aviso nº 1/2005, do Banco 

de portugal. deste modo, são registados pelo valor nomi-

nal, sendo os respectivos proveitos, nomeadamente juros e 

comissões, reconhecidos ao longo do período das operações 

de acordo com o método “pro rata temporis”, quando se tra-

tem de operações que produzam fluxos redituais ao longo 

de um período superior a um mês. sempre que aplicável, as 

comissões e custos externos imputáveis à contratação das 

operações subjacentes aos activos incluídos nesta categoria 

são igualmente periodificados ao longo do período de vigên-

cia dos créditos. 

de acordo com os avisos do Banco de portugal nº 3/95, de 30 

de Junho, nº 2/99 de 15 de Janeiro, nº 7/00 de 27 de outubro, 

nº 8/03 de 30 de Janeiro, e outras disposições emitidas pelo 

Banco de portugal, o Banco constitui as seguintes provisões 

para riscos de crédito: 

i ) provisão para crédito e juros vencidos

destina-se a fazer face aos riscos de realização de créditos 

concedidos que apresentem prestações vencidas e não pagas 

de capital ou juros. as percentagens provisionadas do crédito 

e juros vencidos dependem do tipo de garantias existentes e 

são função crescente do período decorrido desde a entrada 

em incumprimento.

ii ) provisão para créditos de cobrança duvidosa

destina-se à cobertura dos riscos de realização do capital vin-

cendo relativo a créditos concedidos que apresentem presta-

ções vencidas e não pagas de capital ou juros, ou que este-

jam afectos a clientes que tenham outras responsabilidades 

vencidas. são considerados créditos de cobrança duvidosa, 

os seguintes:

- as prestações vincendas de uma mesma operação de 

crédito em que se verifique, relativamente às respectivas 

prestações em mora de capital e juros, pelo menos uma 

das seguintes condições:

• Excederem 25% do capital em dívida, acrescido de 

juros;

• Estarem em incumprimento há mais de:

/ seis meses, nas operações com prazo inferior a 

cinco anos;

/ doze meses, nas operações com prazo igual ou 

superior a cinco anos mas inferior a dez anos;

/ vinte e quatro meses, nas operações com prazo 

igual ou superior a dez anos.

- os créditos nestas condições são considerados venci-

dos apenas para efeitos da constituição de provisões, 

sendo provisionados com base nas taxas aplicáveis ao 

crédito vencido dessas operações.

- são ainda considerados créditos de cobrança duvidosa, 

os créditos vincendos sobre um mesmo cliente se, o 

crédito e juros vencidos de todas as operações relativas 

a esse cliente excederem 25% do crédito total, acres-

cido de juros vencidos. os créditos nestas condições 

são provisionados com base em metade das taxas 

aplicáveis aos créditos vencidos.

iii ) provisão para riscos gerais de crédito

encontra-se registada no passivo, na rubrica “provisões”, 

e destina-se a fazer face a riscos potenciais existentes em 

qualquer crédito concedido e garantias e avales prestados. 

esta provisão é constituída de acordo com o disposto no avisos 

nº 3/95 de 30 de Junho, nº 2/99 de 15 de Janeiro e nº 8/03 de 

30 de Janeiro.

esta provisão é calculada por aplicação das seguintes percenta-

gens genéricas à totalidade do crédito não vencido, incluindo as 

garantias e avales:

• 1,5% no que se refere ao crédito ao consumo e às opera-

ções de crédito a particulares, cuja finalidade não possa 

ser determinada;

• 0,5% no que se refere ao crédito garantido por hipoteca 

sobre imóvel, ou operações de locação financeira imo-

biliária, em ambos os casos quando o imóvel se destine 

a habitação do mutuário;

• 1% no que se refere ao restante crédito concedido.

nos termos da legislação em vigor, o reforço desta provisão 

não é aceite como custo fiscal.

iv) provisão para risco país

destina-se a fazer face ao risco de realização dos activos fi-

nanceiros e extrapatrimoniais sobre residentes de países con-

siderados de risco, qualquer que seja o instrumento utilizado 

ou a natureza da contraparte, com excepção:

- dos domiciliados em sucursal estabelecida nesse país, 

expressos e pagáveis na moeda desse país, na medida 

em que estejam cobertos por recursos denominados 

nessa moeda;

- das participações financeiras;

- das operações com sucursais de instituições de crédito 

de um país considerado de risco, desde que estabeleci-

das em estados membros da união europeia;

- dos que se encontrem garantidos por entidades indica-

das no número 1 do artigo 15º do aviso acima referido, 

desde que a garantia abranja o risco de transferência;

- das operações de financiamento de comércio externo 

de curto-prazo, que cumpram as condições definidas 

pelo Banco de portugal.

as necessidades de provisões são determinadas por aplica-

ção das percentagens fixadas pelo Banco de portugal, o qual 
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classifica os países e territórios segundo grupos de risco, de 

acordo com o disposto no aviso 3/95, de 30 de Junho, na 

instrução 94/96, de 17 de Junho, e na carta circular sob a 

referência, 46/07/dsBdR de 22 de Junho de 2007.

uma vez que se trata de uma provisão específica, é classifica-

da nas várias rubricas contabilísticas em que estão registados 

os activos que se enquadram na definição de risco país.

b) Activos financeiros disponíveis para venda (IAs 39)

esta rubrica inclui:

- títulos de rendimento fixo que não tenham sido classifi-

cados como carteira de negociação nem como carteira 

de crédito;

- títulos de rendimento variável disponíveis para venda;

- suprimentos e prestações suplementares de capital em 

activos financeiros disponíveis para venda.

os activos classificados como disponíveis para venda são 

avaliados ao justo valor, excepto no caso de instrumentos de 

capital próprio não cotados num mercado activo e cujo justo 

valor não possa ser mensurado ou estimado de forma fiável, 

os quais permanecem registados ao custo.

os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor 

de activos financeiros disponíveis para venda são reconheci-

dos directamente nos capitais próprios na rubrica reservas de 

reavaliação de justo valor, excepto no caso de perdas por im-

paridade e de ganhos e perdas cambiais de activos monetários, 

até que o activo seja vendido, momento em que o ganho ou 

perda anteriormente reconhecido no capital próprio é regis-

tado em resultados. 

os juros corridos de obrigações e outros títulos de rendimen-

to fixo e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor 

nominal (prémio ou desconto) são registados em resultados, 

de acordo com o método da taxa de juro efectiva.

os rendimentos de títulos de rendimento variável (dividendos 

no caso das acções) são registados em resultados, na data em 

que são atribuídos ou recebidos. de acordo com este critério, 

os dividendos antecipados são registados como proveitos no 

exercício em que é deliberada a sua distribuição.

o ias 39 identifica alguns eventos que considera como evi-

dência objectiva de imparidade de activos financeiros dis-

poníveis para venda, nomeadamente:

- dificuldades financeiras significativas do emitente;

- incumprimento contratual do emitente em termos de 

reembolso de capital ou pagamento de juros;

- probabilidade de falência do emitente;

- desaparecimento de um mercado activo para o activo 

financeiro devido a dificuldades financeiras do emitente.

para além dos indícios de imparidade relativos a instrumen-

tos de dívida acima referidos, são ainda considerados os 

seguintes indícios específicos no que se refere a instrumentos 

de capital: 

- alterações significativas com impacto adverso na en-

volvente tecnológica, de mercado, económica ou legal 

em que o emitente opera que indiquem que o custo do 

investimento pode não ser recuperado na totalidade;

- um declínio significativo ou prolongado do valor de mer-

cado do activo financeiro abaixo do custo de aquisição.

com referência à data de preparação das demonstrações fi-

nanceiras, o Banco avalia a existência de situações de evidên-

cia objectiva de imparidade que indiquem que o custo dos 

investimentos poderá não ser recuperável no médio prazo, 

considerando a situação dos mercados e a informação dis-

ponível sobre os emitentes.

em caso de evidência objectiva de imparidade, a perda acu-

mulada na reserva de reavaliação de justo valor é removida de 

capital próprio e reconhecida em resultados.

as perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento 

fixo são revertidas através de resultados, se houver uma 

alteração positiva no justo valor do título resultante de um 

evento ocorrido após a determinação da imparidade. as perdas 

por imparidades relativas a títulos de rendimento variável não 

podem ser revertidas. no caso de títulos para os quais tenha 

sido reconhecida imparidade, posteriores variações negativas 

de justo valor são sempre reconhecidas em resultados.

as variações cambiais de activos não monetários (instrumen-

tos de capital próprio) classificados na carteira de disponíveis 

para venda são registadas em reservas de reavaliação por 

diferenças cambiais. as variações cambiais dos restantes títu-

los são registadas em resultados.

c) Activos financeiros detidos até à maturidade (IAs 39)

esta rubrica inclui activos financeiros não derivados com 

pagamentos fixos ou determináveis e maturidades definidas, 

que o atlantico europa tem intenção e capacidade de de-

ter até à maturidade.

estes investimentos são valorizados ao custo amortizado, 

com base no método da taxa de juro efectiva e sujeitos a tes-

tes de imparidade.

as perdas por imparidade reconhecidas em investimentos fi-

nanceiros detidos até à maturidade são registadas em resul-

tados do exercício.

se num período subsequente o montante da perda de im-

paridade diminui, e essa diminuição pode ser objectivamente 
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relacionada com um evento que ocorreu após o reconheci-

mento da imparidade, esta é revertida por contrapartida de 

resultados do exercício.

d) Outros passivos financeiros (IAs 39)

os passivos financeiros são registados na data de contratação 

ao respectivo justo valor, acrescido dos custos directamente 

atribuíveis à transacção.

esta categoria inclui recursos de outras instituições de crédito 

e de clientes e passivos incorridos para pagamento de presta-

ções de serviços.

estes passivos financeiros são valorizados pelo custo amor-

tizado usando o método da taxa de juro efectiva.

2.4 Outros activos tangíveis (IAs 16, Aviso nº 
1/2005 e IAs 17)
encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e perdas por imparidade acumuladas. os cus-

tos de reparação, manutenção e outras despesas associadas 

ao seu uso são reconhecidos como custo do exercício, na ru-

brica “gastos gerais administrativos”.

as amortizações são calculadas com base no método das 

quotas constantes e registadas em custos do exercício numa 

base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do 

bem, o qual corresponde ao período em que se espera que o 

activo esteja disponível para uso, e que ascende em média a:

sempre que o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis 

exceda o seu valor recuperável, nos termos da norma ias 36 

– “imparidade de activos”, é reconhecida uma perda por im-

paridade com reflexo nos resultados do exercício. as perdas 

por imparidade podem ser revertidas, também com impacto 

em resultados do exercício, caso em períodos seguintes se 

verifique um aumento do valor recuperável do activo.

Anos de vida útil

despesas em edifícios arrendados 10

Mobiliário e material 8

Máquinas e ferramentas 5

equipamento informático 4

instalações de interiores 8

Material de transporte 4

equipamento de segurança 8

2.5. Activos intangíveis (IAs 38)
esta rubrica compreende, essencialmente, custos com a 

aquisição, desenvolvimento ou preparação para uso de soft-

ware utilizado no desenvolvimento das actividades do Banco. 

os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, de-

duzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. 

as amortizações são registadas como custos do exercício numa 

base sistemática ao longo da vida útil estimada dos activos, a 

qual corresponde em média a um período de 3 anos.

as despesas com manutenção de software são contabilizadas 

como custo do exercício em que são incorridas.
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2.6 Investimentos em filiais, associadas e en-
tidades sob controlo conjunto (IAs 38)
os investimentos financeiros em filiais, associadas são con-

solidados pelo método de equivalência patrimonial desde 

a data em que o atlantico europa adquire a influência 

significativa até ao momento em que a mesma termina. as 

empresas associadas são entidades nas quais o atlantico 

europa tem influência significativa mas não exerce controlo 

sobre a sua política financeira e operacional. presume-se que 

o Banco exerce influência significativa quando detém o poder 

de exercer mais de 20% dos direitos de voto da associada. 

caso o Banco detenha, directa ou indirectamente, menos de 

20% dos direitos de voto, presume-se que o Banco não possui 

influência significativa, excepto quando essa influência pode 

ser claramente demonstrada.

Investimentos em subsidiárias e associadas residentes no es-

trangeiro

as demonstrações financeiras das subsidiárias e associadas 

do grupo residentes no estrangeiro são preparadas na sua 

moeda funcional, definida como a moeda da economia onde 

estas operam ou como a moeda em que as subsidiárias obtêm 

os seus proveitos ou financiam a sua actividade. na consoli-

dação, o valor dos activos e passivos, incluindo o “goodwill”, 

de subsidiárias residentes no estrangeiro é registado pelo seu 

contravalor em euros à taxa de câmbio oficial em vigor na 

data de balanço.

Relativamente às participações expressas em moeda es-

trangeira em que se aplica o método de consolidação inte-

gral, proporcional e equivalência patrimonial, as diferenças 

cambiais apuradas entre o valor de conversão em euros da 

situação patrimonial no início do ano e o seu valor convertido 

à taxa de câmbio em vigor na data de balanço, a que se re-

portam as contas consolidadas, são relevadas por contrapar-

tida de reservas - diferenças cambiais. as diferenças cambiais 

resultantes dos instrumentos de cobertura relativamente às 

participações expressas em moeda estrangeira são anuladas 

de resultados do exercício no processo de consolidação, por 

contrapartida das diferenças cambiais registadas em capitais 

próprios em relação aquelas participações financeiras. sempre 

que a cobertura não seja totalmente efectiva, a diferença apu-

rada é registada por contrapartida de resultados do exercício.

os resultados destas subsidiárias são transpostos pelo seu 

contravalor em euros a uma taxa de câmbio aproximada das 

taxas em vigor na data em que se efectuaram as transacções. 

as diferenças cambiais resultantes da conversão em euros 

dos resultados do exercício, entre as taxas de câmbio utiliza-

das na demonstração de resultados e as taxas de câmbio em 

vigor na data de balanço, são registadas em reservas - dife-

renças cambiais.

2.7. Impostos sobre lucros (IAs12)
o total dos impostos sobre lucros registados em resultados 

engloba os impostos correntes e os impostos diferidos. 

o imposto corrente é calculado com base no resultado fiscal 

do exercício, o qual difere do resultado contabilístico devido 

a ajustamentos ao lucro tributável resultantes de custos ou 

proveitos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas 

serão considerados noutros períodos.

os impostos diferidos correspondem ao impacto no imposto 

a recuperar / pagar em períodos futuros resultante de dife-

renças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre o valor de 

balanço dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na 

determinação do lucro tributável.

os passivos por impostos diferidos são normalmente regis-

tados para todas as diferenças temporárias tributáveis, en-

quanto que os impostos diferidos activos só são registados 

até ao montante em que seja provável a existência de lucros 

tributáveis futuros que permitam a utilização das correspon-

dentes diferenças tributárias dedutíveis ou prejuízos fiscais.

os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de 

imposto que se antecipa estarem em vigor à data da reversão 

das diferenças temporárias, que correspondem às taxas 

aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço.

de acordo com o artigo 14º da lei das Finanças locais, os 

municípios podem deliberar uma derrama anual, até ao limite 

máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (iRc). 

neste sentido, a taxa fiscal utilizada no exercício de 2009 no 

cálculo dos impostos diferidos foi de 25% sobre eventuais 

prejuízos fiscais reportáveis e de 26,5% sobre as demais dife-

renças temporárias geradas no reconhecimento do imposto 

sobre os lucros do exercício.

com a publicação da lei nº 12 – a/2010, de 30 de Junho, foi 

introduzida a derrama estadual, a qual deve ser paga por to-
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dos os sujeitos passivos que apurem, em 2010 e em exercícios 

futuros, um lucro tributável sujeito e não isento de iRc supe-

rior a 2.000.000 euros. a derrama estadual corresponderá a 

2,5% da parte do lucro tributável superior ao referido limite. 

os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são 

reflectidos nos resultados do exercício, excepto nos casos em 

que as transacções que os originaram tenham sido reflecti-

das noutras rubricas de capital próprio. nestes casos, o corre-

spondente imposto é igualmente reflectido por contrapartida 

de capital próprio, não afectando o resultado do exercício.

2.8. Benefícios a empregados (IAs19)
as responsabilidades com benefícios a empregados são re-

conhecidas de acordo com os princípios estabelecidos pela 

norma ias 19 – Benefícios dos trabalhadores.

o atlantico europa não subscreveu o acordo colectivo de 

trabalho em vigor para o sector bancário, estando os seus 

trabalhadores abrangidos pelo Regime geral de segurança 

social. por esse motivo, em 31 de dezembro de 2010, o Banco 

não tem qualquer responsabilidade por pensões, comple-

mentos de reforma ou outros benefícios de longo prazo a 

atribuir aos seus empregados.

2.9. Reconhecimento de proveitos e custos
os custos e proveitos são reconhecidos no exercício a que 

respeitam, independentemente, do momento do seu paga-

mento ou recebimento, de acordo o princípio contabilístico 

da especialização de exercícios.



58RelatóRio e contas : atlantico euRopa 2010

2.10. Rendimentos e receitas operacionais
os rendimentos e receitas operacionais incluem, essencial-

mente, serviços prestados ao Banco privado atlantico, s.a. 

(angola) referentes a apoio na estruturação e montagem de 

operações de financiamento em regime de subcontratação. 

adicionalmente, incluem serviços prestados a entidades rela-

cionadas relativos à implementação de projectos de reorga-

nização interna ou apoio técnico no desenvolvimento da sua 

actividade.

os rendimentos associados a estes serviços são reconhecidos 

na demonstração de resultados na rubrica “Rendimentos e 

receitas operacionais” ao longo do período da prestação do 

serviço ou de uma só vez, caso se tratem de actos únicos.

2.11. Comissões
conforme referido na nota 2.3., as comissões recebidas relati-

vas a operações de crédito e outros instrumentos financeiros, 

nomeadamente comissões cobradas na originação das opera-

ções, são reconhecidas como proveitos ao longo do período 

da operação.  

as comissões por serviços prestados são normalmente re-

conhecidas como proveito ao longo do período de prestação 

do serviço ou de uma só vez, se resultarem da execução de 

actos únicos.

2.12. Valores recebidos em depósito
os valores recebidos em depósito, nomeadamente dos clien-

tes, encontram-se registados ao justo valor em rubricas extra-

patrimoniais.
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2.13 Caixa e seus equivalentes
para efeitos da preparação da demonstração dos fluxos de 

caixa, o Banco considera como “caixa e seus equivalentes” o 

total das rubricas “caixa e disponibilidades em Bancos cen-

trais” e “disponibilidades em outras instituições de crédito”.

2.14. Eventos subsequentes
os eventos ocorridos após a data do balanço que propor-

cionem informação adicional sobre condições que existiam 

à data do balanço (adjusting events) são reflectidos nas 

demonstrações financeiras. os eventos após a data do balan-

ço que proporcionem informação sobre condições que ocor-

ram após a data do balanço (non adjusting events), se mate-

riais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.15.Estimativas contabilísticas críticas e 
aspectos julgamentais mais relevantes na 
aplicação das políticas contabilísticas
na aplicação das políticas contabilísticas acima descritas, 

foi necessária a realização de estimativas pelo conselho de 

administração do Banco. as estimativas com maior impacto 

nas demonstrações financeiras individuais do Banco incluem 

as abaixo apresentadas. 

DETERmINAçãO DE ImPOsTOs sOBRE LUCROs

os impostos sobre os lucros (correntes e diferidos) são de-

terminados pelo Banco com base nas regras definidas pelo 

enquadramento fiscal em vigor. no entanto, em algumas situ-

ações a legislação fiscal pode não ser suficientemente clara e 

objectiva e originar a existência de diferentes interpretações. 

nestes casos, os valores registados resultam do melhor en-

tendimento dos órgãos responsáveis do Banco sobre o cor-

recto enquadramento das suas operações o qual é no entanto 

susceptível de ser questionado pelas autoridades Fiscais.

DETERmINAçãO DE PERDAs POR ImPARIDADE Em ACTIVOs 

fINANCEIROs

no que respeita às provisões para crédito a clientes, contas 

a receber e garantias e avales prestados, o Banco cumpre 

os limites mínimos definidos pelo Banco de portugal (nota 

2.3.). no entanto, sempre que considerado necessário estas 

provisões são complementadas de forma a reflectir a estima-

tiva do Banco sobre o risco de incobrabilidade associado aos 

clientes. esta avaliação é efectuada de forma casuística pelo 

Banco com base no conhecimento específico da realidade dos 

clientes e nas garantias associadas às operações em questão.
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2.16.Adopção de novas Normas (IAs/IfRs) 
ou revisão de Normas já emitidas
excepto no que diz respeito a matérias reguladas pelo Banco 

de portugal, tal como referido na nota 2.1, em 2010, o Banco 

utilizou as normas e interpretações emitidas pelo interna-

tional accounting standards Board (iasB) e pelo interna-

tional Financial Reporting interpretations committee (iFRic) 

que são relevantes para as suas operações e efectivas para os 

períodos iniciados a partir de 1 de Janeiro de 2010, desde que 

aprovadas pela união europeia.

as seguintes normas, interpretações, emendas e revisões 

aprovadas (“endorsed”) pela união europeia e com aplicação 

obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 

1 de Janeiro de 2010, foram adoptadas pela primeira vez no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2010:

ias 39 (alterada) instrumentos financeiros: reconhecimento 

e mensuração – activos e passivos elegíveis para cobertura

o international accounting standards Board (iasB) emi-

tiu uma alteração ao ias 39 - instrumentos financeiros: re-

conhecimento e mensuração – activos e passivos elegíveis 

para cobertura a qual foi de aplicação obrigatória a partir de 

1 de Julho de 2009. esta alteração clarifica a aplicação dos 

princípios existentes que determinam quais os riscos ou quais 

os cash flows elegíveis de serem incluídos numa operação de 

cobertura.

As demonstrações financeiras do Banco não sofreram 

quaisquer impactos decorrentes da adopção desta al-

teração.

iFRs 1 (alterada) adopção pela primeira vez das normas in-

ternacionais de relato financeiro e ias 27 – demonstrações 

Financeiras consolidadas e separadas

as alterações ao iFRs 1 - adopção pela primeira vez das normas 

internacionais de relato financeiro e ao ias 27 - demonstrações 

financeiras consolidadas e separadas foram efectivas a partir 

de 1 de Julho de 2009. estas alterações vieram permitir que 

as entidades que estão a adoptar as iFRs pela primeira vez 

na preparação das suas contas individuais adoptem como 

custo contabilístico (deemed cost) dos seus investimentos 

em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas, 

o respectivo justo valor na data da transição para os iFRs 

ou o valor de balanço determinado com base no referencial 

contabilístico anterior. 

As demonstrações financeiras do Banco não sofreram quais-

quer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

iFRs 3 (alterada) concentrações de actividades empresariais 

e ias 27 (alterada) - demonstrações financeiras consolidadas 

e separadas.

o international accounting standards Board (iasB) emitiu em 

Janeiro de 2008 a iFRs 3 (Revista) - concentrações de activi-

dades empresariais, com data efectiva de aplicação obrigatória 

para exercícios com início a partir de 1 de Julho de 2009, sendo 

a sua adopção antecipada permitida. os principais impactos 

das alterações a estas normas corresponderam: 

i) ao tratamento de aquisições parciais, em que os 

interesses sem controlo (antes denominados de 

interesses minoritários) poderão ser mensurados ao 

justo valor (o que implica também o reconhecimento 

do goodwill atribuível aos interesses sem controlo) ou 

como parcela atribuível aos interesses sem controlo do 

justo valor dos capitais próprios adquiridos (tal como 

actualmente requerido); 

ii) aos “step acquisition” em que as novas regras obri-

gam, aquando do cálculo do goodwill, à reavaliação, por 

contrapartida de resultados, do justo valor de qualquer 

interesse sem controlo detido previamente à aquisição 

tendente à obtenção de controlo;

iii) ao registo dos custos directamente relacionados 

com uma aquisição de uma subsidiária que passam a 

ser directamente imputados a resultados; 

iv) aos preços contingentes cuja alteração de estima-

tiva ao longo do tempo passa a ser registada em resul-

tados e não afecta o goodwill; 

v) às alterações das percentagens de subsidiárias deti-

das que não resultam na perda de controlo as quais 

passam a ser registadas como movimentos de capitais 

próprios.

adicionalmente, das alterações ao ias 27 resulta ainda que as 

perdas acumuladas numa subsidiária passarão a ser atribuídas 

aos interesses sem controlo (reconhecimento de interesses 

sem controlo negativos) e que, aquando da alienação de uma 

subsidiária, tendente à perda de controlo qualquer interesse 

sem controlo retido é mensurado ao justo valor determinado 

na data da alienação.

As demonstrações financeiras do Banco não sofreram quais-

quer impactos decorrente da adopção desta alteração.

iFRic 12 - contratos de concessão de serviços

o international Financial Reporting interpretations committee 

(iFRic) emitiu em Julho de 2007 a iFRic 12 - contratos de 

concessão de serviços. a adopção desta interpretação por 

parte da união europeia foi em 25 de Março de 2009. esta 

interpretação passa a ser de aplicação obrigatória para exercí-

cios que se iniciem em ou após 29 de Março de 2009. a iFRic 

12 aplica-se a contratos de concessão de serviços público- 

-privados. esta norma aplicar-se-á apenas a situações onde o 

concedente a) controla ou regula os serviços prestados pelo 

operador, e b) controla os interesses residuais das infra-estru-

turas, na maturidade do contrato. 

As demonstrações financeiras do Banco não sofreram quais-

quer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

iFRic 17 - distribuições em espécie a accionistas

o international Financial Reporting interpretations commit-
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tee (iFRic), emitiu em novembro de 2008, a iFRic 17 – distri-

buições em espécie a accionistas, com data efectiva de aplica-

ção obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 de Julho 

de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. esta in-

terpretação visa clarificar o tratamento contabilístico das dis-

tribuições em espécie a accionistas. assim, estabelece que as 

distribuições em espécie devem ser registadas ao justo valor, 

sendo a diferença para o valor de balanço dos activos dis-

tribuídos reconhecida em resultados quando da distribuição.

As demonstrações financeiras do Banco não sofreram quais-

quer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

iFRic 18 – transferências de activos de clientes

o international Financial Reporting interpretations commit-

tee (iFRic), emitiu em novembro de 2008, a iFRic 18 – trans-

ferências de activos de clientes, com data efectiva de aplica-

ção obrigatória para exercícios iniciados a partir de 1 de Julho 

de 2009, sendo a sua adopção antecipada permitida. esta 

interpretação visa clarificar o tratamento contabilístico de 

acordos celebrados mediante os quais uma entidade recebe 

activos de clientes para sua própria utilização e com vista a 

estabelecer posteriormente uma ligação dos clientes a uma 

rede ou conceder aos clientes acesso contínuo ao forneci-

mento de bens ou serviços. a interpretação clarifica:

• as condições em que um activo se encontra no âmbito 

desta interpretação;

• o reconhecimento do activo e a sua mensuração inicial;

• a identificação dos serviços identificáveis (um ou mais 

serviços em troca do activo transferido);

• o reconhecimento de proveitos; e

• a contabilização da transferência de dinheiro por parte 

de clientes.

as demonstrações financeiras do Banco não sofreram quais-

quer impactos decorrentes da adopção desta alteração.

na data de aprovação destas demonstrações financei-

ras pelo conselho de administração, as normas e inter-

pretações relevantes que estão disponíveis para aplica-

ção antecipada são as seguintes:

ias 24 – divulgações de partes relacionadas (revisão) 

Data de eficácia (exercícios iniciados em ou após) – 1 de Janeiro 

2010

esta revisão vem trazer algumas clarificações relacio-

nadas com as divulgações a efectuar de partes relacio-

nadas, em particular no tocante a entidades ligadas à 

administração pública. 

ias 32 – emenda (classificação das emissões de direitos)

Data de eficácia (exercícios iniciados em ou após) – 1 de Fe-

vereiro 2010

esta emenda vem clarificar em que condições os direi-

tos emitidos podem ser classificados como instrumen-

tos de capital próprio.

iFRic 19 – extinção de passivos financeiros através de instru-

mentos de capital próprio

Data de eficácia (exercícios iniciados em ou após) 1 de Julho 2010

esta interpretação vem fornecer orientações sobre a 

contabilização das transacções em que os termos de 

um passivo financeiro são renegociados e resultam 

numa emissão pela entidade de instrumentos de capital 

próprio em favor de um seu credor com a resultante ex-

tinção da totalidade ou de parte desse passivo financeiro.

iFRic 14 – pagamentos antecipados no âmbito de requisitos 

mínimos de financiamento

Data de eficácia (exercícios iniciados em ou após) – 1 de Ja-

neiro 2011

esta emenda vem suprimir uma consequência não in-

tencional decorrente do tratamento de pré-pagamen-

tos de futuras contribuições em circunstâncias em que é 

aplicável um requisito de financiamento mínimo.

estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela união 

europeia, não foram adoptadas pelo Banco no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2010, em virtude de a sua aplicação 

não ser ainda obrigatória. não são estimados impactos signifi-

cativos nas demonstrações financeiras do Banco decorrentes 

da sua adopção.
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3. notas
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a rubrica depósitos à oRdeM no Banco de poRtugal inclui os depósitos constituídos para 

satisfazer as exigências do sistema de Reservas Mínimas do sistema europeu de Bancos centrais 

(seBc). 

estes depósitos são remunerados e correspondem a 2% dos depósitos e títulos de dívida com 

prazo até 2 anos, excluindo destes os depósitos e os títulos de dívida de instituições sujeitas ao 

regime de reservas mínimas do seBc.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009 o montante constante da rubrica de depósitos à oRdeM 

corresponde, essencialmente, a depósitos em euros e em dólares norte americanos mantidos 

junto do Millennium Bcp e do Banque privée edmond Rothschild.

3.2 Disponibilidades em outras instituições de crédito
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição:

3.1 Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2010 2009

caixa 33.135 39.414

depósitos à ordem no Banco de portugal 821.940 -

855.075 39.414

2010 2009

Disponibilidades sobre Instituiições de crédito

depósitos à ordem 1.547.141 2.072.998

outras disponibilidades 57.550 4.397

1.604.691 2.077.395
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3.3 Activos financeiros disponíveis para venda
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição: 

de acordo com a análise efectuada pelo Banco não foram identificados títulos com imparidade.

2010 2009

Instrumentos de dívida - Títulos cotados

obrigações de emissores públicos nacionais 4.961.172 -

total 4.961.172 -

Quantidade Preço Valor de
 Aquisição

Valor de balanço 
/ Justo Valor

Juros 
Corridos

Reservas de Justo Valor

Mais valia Menos valia

Instrumentos de dívida 
emitidos por residentes de 
dívida pública portuguesa

Bt 18 Março 2011 5.000.000 0,98118 4.905.877 4.961.172 65.888 - 10.593

total 4.905.877 4.961.172 65.888 - 10.593

em 31 de dezembro de 2010, os Bilhetes do tesouro venciam juros à taxa de 2,53%. 

3.4. Aplicações em instituições de crédito
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição:

as aplicações eM outRas instituições de cRÉdito (excluindo juros a receber) em vigor em 31 

de dezembro de 2010 e 2009 apresentavam um prazo de vencimento residual com a seguinte estrutura:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o saldo desta rubrica diz respeito a aplicações em euros e 

em dólares norte americanos, mantidas junto do Millennium Bcp e com uma taxa de remuneração 

média de 0,47% no exercício de 2010 e de 0,21% no exercício de 2009.

2010 2009

Aplicações em outras instituições de crédito no país

aplicações a muito curto prazo 33.819.488 24.412.328

Juros a receber 26.233 180

33.845.721 24.412.508

2010 2009

até 3 meses 33.819.488 24.412.328

33.819.488 24.412.328
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em 31 de dezembro de 2010, 6.984.164 euros e 397.265 euros, 

de créditos concedidos a clientes encontravam-se colateri-

zados com penhores de depósito a prazo e com penhor de 

acções cotadas, respectivamente.

em 31 de dezembro de 2010, o cRÉdito inteRno - desco-

BeRtos eM depósitos à oRdeM correspondia a um desco-

berto autorizado, o qual foi totalmente liquidado em Fevereiro 

de 2011

o movimento ocorrido nas provisões durante os períodos 

compreendidos entre 22 de Junho e 31 de dezembro de 2009 

e durante o período findo e 31 de dezembro de 2010 é apre-

sentado na nota 3.14. adicionalmente, o Banco apenas se en-

contra a registar provisões para riscos gerais de crédito, na 

medida em que não existem situações de crédito vencido que 

originem provisões para riscos específicos de crédito.

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais 

de vencimento do cRÉdito a clientes (excluindo juros e 

comissões associadas ao custo amortizado) apresentam a 

seguinte estrutura:

3.5. Crédito a Clientes
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a 

seguinte composição: 

2010 2009

até três meses 137.152 6.104.679

de três meses a um ano 11.611.122 -

de um ano a cinco anos 766.664 81.748

12.514.938 6.186.427

2010 2009

Crédito não titulado

interno

Empresas

descobertos em depósito a ordem 119.772 -

empréstimos a curto prazo 4.490.346 4.000.000

contas correntes caucionadas 1.012.235 -

particulares

contas correntes caucionadas 397.265 -

outros fins 3.435 -

ao exterior

Empresas

descoberos em depósito a ordem 14.756 -

contas correntes caucionadas 2.293.701 2.104.679

particulares

outros fins 4.183.428 81.748

12.514.938 6.186.427

Juros e comissões associadas ao custo amortizado

Juros a receber 92.393 6.952

Receitas com rendimento diferido (12.935) (12.661)

79.458 (5.709)

TOTAL 12.594.396 6.180.718

a composição da carteira de cRÉdito a clientes, em 31 

de dezembro de 2010 e 2009, por sectores de actividade é 

a seguinte:

2010

crédito a clientes 1 garantias prestadas 1

valor % valor %

Residentes

comércio, restaurantes 
e hotéis

- 0,0 150.000 100,0

particulares 400.699 3,2 - -

serviços prestados 
às empresas

505.200 4,0 - -

empresas 507.035 4,1 - -

actividades finaceiras 4.490.346 35,9 - -

sociedades gestoras de 
participações sociais

119.772 1,0 - -

Não residentes

particulares 4.198.185 33,5 - -

actividades imobiliárias 2.293.701 18,3 - -

Total Crédito 12.514.938 100,0 150.000 100,0

2009

crédito sobre clientes 1

valor %

particulares 81.748 1,3

actividades financeiras 2.104.679 34,0

outros 4.000.000 64,7

Total Crédito 6.186.427 100,0

1) exclui crédito vencido, juros a receber e comissões associadas ao custo amortizado

1) exclui crédito vencido, juros a receber e comissões associadas ao custo amortizado
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3.6 Investimentos detidos até a maturidade
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

de acordo com a análise efectuada pelo Banco não foram identificados títulos com imparidade.

em 31 de dezembro de 2010, os Bilhetes do tesouro venciam juros a taxa de 2,53%. 

em 31 de dezembro de 2010 o justo valor destes títulos ascendia a 9.927.000 euros.

2010 2009

Instrumentos de dívida  - Títulos cotados

obrigações de emissores públicos nacionais 9.932.189 -

9.932.189 -

Quantidade Preço Valor de 
aquisição

Valor de balanço 
(bruto)

Juros
corridos

Instrumentos de dívida emitidos por
 residentes de dívida pública portuguesa

Bt 18 Março 2011 10.000.000 0,99227 9.922.733 9.932.189 9.456

total 9.922.733 9.932.189 9.456

3.7 Outros activos tangíveis
o movimento ocorrido nos outRos activos tangíveis durante o exercício de 2010 foi o seguinte: 

2010

31 Dezembro 2009 31 Dezembro 2010

Valor 
Bruto

Amortizações 
acumuladas

Aquisições Amortizações 
do exercício

Valor 
Líquido

Imóveis

despesas em edifícios arrendados 218.954 (6.955) 12.324 (22.643) 201.680

218.954 (6.955) 12.324 (22.643) 201.680

Equipamento

Mobiliário e material 437.907 (19.149) 7.403 (115.428) 310.733

Máquinas e ferramentas 8.214 (557) - (3.292) 4.365

equipamento informático 4.296 (358) 798 (1.140) 3.596

instalações interiores - - 13.023 (1.357) 11.666

Material de transporte 141.355 (2.945) - (35.339) 103.071

equipamento de segurança 11.608 (441) - (1.738) 9.429

603.380 (23.450) 21.224 (158.294) 442.860

Activos tangíveis em curso - - 252.585 - 252.585

822.334 (30.405) 286.133 (180.937) (897.125)

em 31 de dezembro de 2010, as aquisições de activos tangíveis eM cuRso corresponderam, 

essencialmente às despesas iniciais incorridas com o arrendamento da futura sede do Banco.
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em 31 de dezembro de 2009, as aquisições de outRos activos tangíveis disseram respeito, 

essencialmente, a equipamento adquirido para as instalações do Banco tendo em conta o início 

da sua actividade.

2009

22 Junho 2009 31 dezembro 2009

valor Bruto amortizações 
acumuladas

aquisições amortizações 
do período

valor líquido

Imóveis

despesas em edifícios arrendados - - 218.954 (6.955) 211.999

- - 218.954 (6.955) 211.999

Equipamento

Mobiliário e material - - 437.907 (19.149) 418.757

Máquinas e ferramentas - - 8.214 (557) 7.657

equipamento informático - - 4.296 (358) 3.938

Material de transporte - - 141.355 (2.945) 138.410

equipamento de segurança - - 11.608 (441) 11.167

- - 603.380 (23.450) 579.929

- - 822.334 (30.405) 791.928

o movimento ocorrido nas rubricas de outRos activos tangíveis durante o período com-

preendido entre 22 de Junho (data de início de actividade do Banco) e 31 de dezembro de 2009 

foi o seguinte:

em 31 de dezembro de 2010, as aquisições de activos intangíveis e activos intangíveis 

eM cuRso dizem respeito, essencialmente, ao investimento que o Banco está a efectuar no seu 

software inicial.

o movimento ocorrido nas rubricas de activos intangíveis durante o período compreendido entre 22 

de Junho (data de início de actividade do Banco) e 31 de dezembro de 2009 foi o seguinte: 

3.8 Activos intangíveis
o movimento ocorrido nas rubricas de activos intangíveis durante o exercício de 2010 foi o 

seguinte: 

o montante de 72.100 euros relativo a aquisições de outRos activos intangíveis refere-se 

a despesas com a conservatória incorridas no âmbito da constituição do Banco, tendo sido total-

mente amortizadas nesse exercício.

22 Junho 2009 31 Dezembro 2009

Valor Bruto Amortizações 
acumuladas

Aquisições Amortizações 
do exercício

Valor Líquido

activos intangíveis

software - - 212.356 (22.848) 189.508

outros activos intagíveis
- - 72.100 (72.100) -

- - 284.456 (94.948) 189.508

31 Dezembro 2009 31 Dezembro 2010

Valor Bruto Amortizações 
acumuladas

Aquisições Amortizações 
do exercício

Valor Líquido

Activos Intangíveis

software 212.356 (22.848) 473.333 (160.466) 502.375

outros activos intagíveis 72.100 (72.100) - - -

284.456 (94.948) 473.333 (160.466) 502.375

Activos intangíveis em curso - - 69.414 - 69.414

284.456 (94.948) 542.747 (160.466) 571.789
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a atlântico europa capital lux co foi constituída em 30 de 

Julho de 2010, não tendo iniciado até à data a sua actividade.

3.9 Investimentos em filiais, associadas e en-
tidades sob controlo conjunto
em 31 de dezembro de 2010, o investimento em empresas 

filiais, registado pelo seu custo de aquisição, corresponde a: 

Participação Efectiva (%) Valor de Balanço

2010 2009 2010 2009

Atlantico Europa Capital 
Lux CO

100 - 50.000 -

50.000 -

o detalhe e o movimento da rubrica de activos poR iMp-

ostos diFeRidos é apresentado na nota 3.26.

3.10 Activos por impostos
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a 

seguinte composição:

2010 2009

Activos por impostos diferidos

por prejuízos fiscais 853.907 316.039

outros 1.124 -

855.031 316.039

em 31 de dezembro de 2010, o saldo da rubrica de outRos 

devedoRes diveRsos, inclui 1.221.451 euros relativos a factu-

ração efectuada ao Banco privado atlântico s.a. (angola) por 

serviços prestados.

em 31 de dezembro de 2010, o saldo da rubrica de opeRa-

ções caMBias a RegulaRiZaR e opeRações activas 

a RegulaRiZaR, dizem respeito a operações a liquidar fi-

nanceiramente, tendo estes saldo sido regularizados nas da-

tas de liquidação respectivas.

3.11 Outros activos
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a 

seguinte composição: 

2010 2009

devedores e outras aplicações

cauções de rendas 61.439 46.794

outros devedores diversos 1.419.672 24.844

1.481.111 71.638

despesas com encargo diferido

Rendas 27.278 27.526

seguros 68.962 47.074

outras 18.133 28.746

114.373 103.346

outras contas de regularização

operações cambiais a regularizar 39.709 -

operações activas a regularizar 374.195 -

413.904 -

2.009.388 174.984
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3.12 Recursos de outras instituições de crédito
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais dos RecuRsos de outRas instituições 

de cRÉdito (excluindo juros a pagar), apresentavam a seguinte estrutura:

2010 2009

até três meses 14.137.792 2.257.135

de três meses a um ano 7.120.353 -

de um ano a cinco anos 407.364 -

21.665.509 2.257.135

2010 2009

Recursos de instituições de crédito no país

depósitos a prazo e outros recursos 20.210 5.679

20.210 5.679

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

depósitos a prazo e outros recursos 21.645.299 2.251.456

Juros a pagar 64.000 3.012

21.709.299 2.254.468

21.729.509 2.260.147

3.13 Recursos de Clientes e outros empréstimos
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais dos recursos de clientes (excluindo juros 

a pagar), apresentavam a seguinte estrutura:

2010 2009

até três meses 23.668.442 11.917.036

de três meses a um ano 599.349 4.026

de um ano a cinco anos 1.122.586 -

25.390.377 11.921.062

2010 2009

depósitos a ordem 16.177.032 11.860.542

depósitos a prazo 9.213.345 60.520

Juros a pagar 7.562 84

25.397.939 11.921.146
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3.14 Provisões e imparidades
o movimento ocorrido nas pRovisões e nas iMpaRidades do Banco privado atlantico europa, s.a. durante o exercício de 2010 foi 

o seguinte:

o movimento ocorrido nas pRovisões e iMpaRidades do Banco privado atlantico europa, s.a. durante o período compreendido 

entre 22 de Junho (data de inicio de actividade do Banco) e 31 de dezembro de 2009 foi o seguinte:

2010

saldos em  31-12-2009 Reforços Reposições e anulações Transferências Outros movimentos saldos em 31-12-2010

Provisões  - Riscos gerais de crédito

crédito concedido 40.000 58.675 (40.000) - - 58.675

40.000 58.675 (40.000) - - 58.675

2009

saldos em 22-06-2009 Reforços Reposições e anulações Transferências Outros movimentos saldos em 31-12-2010

Provisões - Riscos gerais de crédito

crédito concedido - 40.000 - - - 40.000

- 40.000 - - - 40.000

3.15 Passivos por impostos corrente 
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a 

seguinte composição:

2010 2009

Passivos por impostos correntes

impostos sobre os lucros a 
pagar  tributação autónoma

102.494 7.017

outros (524) -

101.970 7.017
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em 31 de dezembro de 2009, a rubrica FoRnecedoRes 

conta coRRente inclui, essencialmente, valores a pagar ao 

Banco privado atlantico (angola), s.a., decorrente de despe-

sas com a aquisição de imobilizado e outros serviços incor-

ridos no âmbito da constituição do Banco.

3.16 Outros passivos
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a 

seguinte composição:

2010 2009

credores e outros recursos

sector público administrativo

iva a pagar - 2.460

Retenção de impsotos na fonte 65.517 70.705

contribuições para a segurança social 54.763 66.817

outros 108 -

cobranças por conta de terceiros 333 -

credores diversos

Fornecedores conta corrente 477.132 1.143.974

outros credores - 1.974

597.853 1.285.930

encargos a pagar

por gastos com pessoal 469.686 593.263

469.686 593.263

outras contas de regularização

operações passivas a regularizar 159.723 -

outras operações a regularizar 341.454 -

501.177 -

1.568.716 1.879.193

em 31 de dezembro de 2010, o saldo da rubrica de opeRa-

ções passivas a RegulaRiZaR e outRas opeRações 

activas a RegulaRiZaR, dizem respeito a operações a 

liquidar financeiramente, tendo estes saldo sido regularizados 

nas datas de liquidação respectivas.

3.17 Contas extrapatrimoniais
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a 

seguinte composição:

2010 2009

garantias prestadas e outros passivos eventuais

garantias e avales prestados 150.000 -

garantias recebidas 7.626.430 2.246.911

7.776.430 2.246.911

Compromissos assumidos por terceiros

linhas de crédito irrevogáveis 717.535 -

717.535 -

Responsabilidade por prestação de serviços

por depósito e guarda de valores 13.079.000 -

valores administrados pela instituição 14.893.361 -

27.972.361 -

36.466.326 2.246.911
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no primeiro semestre de 2010, a atlântico europa sgps, s.a. 

reforçou as prestações acessórias no Banco privado atlântico 

europa, s.a. no montante total de 2.750.000 euros, a título 

gratuito (de 1.250.000 euros para 4.000.000 euros). 

estas prestações só podem ser reembolsadas, a título excepcio-

nal, por iniciativa da instituição e mediante a autorização prévia 

do Banco de portugal ou em caso de falência da instituição, 

depois de satisfeitos todos os créditos ordinários e quaisquer 

outros créditos subordinados.

3.18 Capital e outros instrumentos de capital 
em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a estrutura accionista 

do Banco é a seguinte:

Entidade Numero de acções montante %

atlãntico europa sgps s.a. 18.000.000 18.000.000 100%

18.000.000 18.000.000 100%

Reserva legal

de acordo com a legislação em vigor, o Banco deverá desti-

nar uma fracção não inferior a 10% dos lucros líquidos apura-

dos em cada exercício à formação de uma reserva legal, até 

um limite igual ao valor do capital social ou ao somatório das 

reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se 

superior. a reserva legal não está disponível para distribuição, 

excepto em caso de liquidação do Banco, podendo apenas 

ser utilizada para aumentar o capital social ou para compen-

sar prejuízos, após esgotadas as demais reservas.

Reserva de reavaliação

o movimento ocorrido no exercício de 2010, nas reservas de 

reavaliação foi como se segue:

3.19 Reservas e resultados do Exercício
em 31 de dezembro de 2010 e 2009 esta rubrica apresenta a 

seguinte composição:

2010 2009

Resultados transitados (1.175.009) -

Resultado do período/exercício (1.494.630) (1.175.009)

(2.669.639) (1.175.009)

2010 2009

Reservas de reavaliação

Reservas resultantes da valorização ao justo de vakir 
de activos financeiros disponiveis para venda (nota 3.3)

instrumentos de dívida

títulos (10.593) -

(10.593) -

3.20 margem financeira
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, 

esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2010 2009

Juros e rendimentos similares

disponibilidade em instituições de crédito 7.095 86.701

aplicações em instituições de crédito 151.506 29.449

créditos a clientes 438.801 120

activos financeiros disponiveis para venda 65.888 -

activos financeiros deitdos até a maturidade 9.456 -

672.746 116.270

Juros e encargos similares

Recursos de outras instituições de crédito (230.208) -

Recursos de clientes (73.865) (9.018)

disponibilidades (80) (159)

(304.153) (9.177)

margem financeira 368.593 107-093
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3.22 Resultados de reavaliação cambial
no exercício de 2010 e no período compreendido entre 22 de 

Junho e 31 de dezembro de 2009, o saldo desta rubrica cor-

respondeu respectivamente a 109.304 euros e a 4.809 euros.

3.21 Rendimentos e encargos com serviços e 
comissões
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 

estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2010 2009

Comissões recebidas

por garantias prestadas 2.712 -

por serviços prestados

transferência de valores 42.441 215

operações de crédito 55.563 13.731

por operações realizadas por conta de terceiros 34.512 -

outras comissões recebidas 924 20

136.152 13.966

Comissões pagas

por operações sobre instrumentos financeiros (7.180) -

por serviços bancários prestados por terceiros (1.753) -

outras comissões pagas (62.266) (1.998)

(71.199) (1.998)

64.953 11.968

o saldo da rubrica outRas Receitas opeRacionais no 

exercício de 2010 e no período compreendido entre 22 de 

Junho e 31 de dezembro de 2009 respeita, essencialmente, 

à remuneração obtida pelos serviços prestados em regime 

de subcontratação, na estruturação, montagem e implemen-

tação de operações na área da Banca de investimento, pelo 

Banco ao Banco privado atlantico (angola), s.a..

3.23. Outros resultados de exploração 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, 

esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

2010 2009

Outros rendimentos de exploração

outras receitas operacionais 4.707.862 1.598.000

4.707.862 1.598.000

Outros encargos de exploração

contribuições para o fundo 
de garantia de depósito

(18.750) (50.000)

quotizações e donativos (750) -

impostos indirectos (6.474) (120)

(25.974) (50.120)

Outros resultados de exploração 4.681.888 1.547.880
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3.24. Custos com o Pessoal
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, 

esta rubrica apresenta a seguinte composição:

em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o número de efectivos 

ao serviço do Banco, distribuído pelas respectivas categorias 

profissionais, era o seguinte:

2010 2009

Remuneração dos orgãos de gestão e fiscalização 719.004 301.687

Remuneração de empregados 1.893.456 1.155.122

engargos sociais obrigatórios 572.992 185.173

outros custos com o pessoal 211.567 78.790

3.397.019 1.720.772

2010 2009

administradores 5 4

quadros superiores 14 11

quadros técnicos e administrativos 27 25

46 40

3.24.1. Remuneração e outros benefícios atribuí-
dos aos Orgãos de Administração e fiscalização 
para cumprimento da lei nº 28/2009 de Junho, foi emitida 

uma declaração sobre a política de Remuneração dos mem-

bros dos respectivos órgãos de administração e de fiscaliza-

ção a qual se apresenta de seguida:

I) Introdução

1. esta declaração visa dar cumprimento ao disposto na lei n.º 

28/2009, de 19 de Junho, sobre a aprovação, pela assembleia 

geral, de uma declaração sobre a política de remuneração dos 

respectivos membros dos órgãos de administração e de fis-

calização.

2. na elaboração desta declaração, além do disposto na 

referida lei, foram considerados os princípios estabelecidos 

na Recomendação da comissão europeia, de 30 de abril de 

2009, relativa às políticas de remuneração no sector dos ser-

viços financeiros, bem como o disposto no aviso do Banco 

de portugal n.º 1/2010 e na carta circular n.º 2/2010/dsB, de 

1 de Fevereiro.

3. tendo o Banco sido constituído em Junho de 2009 e ini-

ciado actividade em agosto desse ano, não foram ainda elei-

tos os membros da comissão de remunerações, pelo que a 

mesma não foi efectivamente constituída.

4. está em elaboração uma política de Remunerações integrada, 

que será aplicada aos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização e à globalidade dos colaboradores do atlântico eu-

ropa. a politíca de Remunerações em elaboração determinará, 

nomeadamente os princípios, critérios e procedimentos de atri-

buição de remunerações.

II) Normas estatutárias

5. nos termos do artigo 35.º dos estatutos do Banco, as 

remunerações dos membros dos órgãos sociais serão 

determinadas por uma comissão de remunerações composta 

por três accionistas e eleita em assembleia geral.

 

6. o mesmo artigo dos estatutos do Banco determina que as 

remunerações dos membros do conselho de administração 

podem ser constituídas por uma parte fixa e por uma parte 

variável, traduzida numa participação que não exceda os 10% 

dos lucros do exercício. a remuneração fixa auferida pelos 

membros do conselho de administração pode ser diversa 

entre eles.

7. de acordo com os estatutos da sociedade, compete tam-

bém à comissão de remunerações a fixação das condições de 

atribuição de reformas aos administradores executivos.

8. de referir que o Banco tem apenas um accionista directo 

e, nessa medida, a comissão de remunerações não foi consti-

tuída e não se encontra em funcionamento.

III) Remuneração dos membros do Conselho de Administra-

ção - considerações gerais

9. na determinação da remuneração dos membros do con-

selho de administração é tida em consideração a dimensão 

e complexidade actuais do atlantico europa, a sua estratégia 

comercial, os objectivos, valores e interesses de longo prazo 

e as perspectivas de crescimento, bem como a avaliação de 

desempenho individual.

10. adicionalmente, a estrutura de remunerações dos membros 

do conselho de administração deve ser simples, transparente 

e reflectir o posicionamento competitivo do Banco, devendo 

promover a criação de valor para o accionista e recompensar 

a obtenção dos resultados do Banco.

11. considerando os princípios enunciados, são adoptadas as 

seguintes linhas orientadoras de política de remuneração:
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IV ) Indicação do montante anual da remuneração auferida 

pelos membros dos órgãos de administração e fiscalização 

da Banco

12. os membros do conselho de administração foram eleitos 

em Junho de 2009, no acto de constituição do Banco.

13. a atribuição das remunerações aos membros do conselho 

de administração teve em consideração que 2010 foi o ano de 

consolidação do projecto do Banco no domínio da actividade 

bancária e de lançamento das actividades de intermediação 

financeira. a este respeito referimos que o Banco obteve o 

registo de intermediário financeiro, junto da comissão do Mer-

cado dos valores Mobiliários (cMvM), no final de Junho de 

2010, pelo que as actividades de intermediação financeira ape-

nas foram sendo implementadas no segundo semestre do ano.

 

14. neste contexto, para a atribuição da remuneração variável 

contribuíram especialmente a concretização dos objectivos 

qualitativos relacionados com o desenvolvimento do produ-

to bancário, com o lançamento de novos produtos, com o 

lançamento de produtos e serviços de intermediação finan-

ceira e com o desenvolvimento da estrutura de suporte às 

actividades bancária e de intermediação, com o crescimento 

da instituição e a riqueza criada para os accionistas, a imple-

mentação de medidas com vista à protecção dos interesses 

dos clientes e dos investidores, bem como o cumprimento das 

regras aplicáveis à actividade da instituição. 

15. pelo exercício das suas funções os membros do conselho 

de administração não recebem outras compensações ou 

benefícios não pecuniários que sejam considerados como re-

muneração, para além dos referidos nesta declaração.

a) Remuneração dos membros não executivos do conselho de 

administração

os membros não executivos do conselho de adminis-

tração não auferem qualquer remuneração, seja fixa ou 

variável.

b) Remuneração dos membros executivos do conselho de 

administração

a remuneração dos membros executivos do conselho de 

administração é composta pelas seguintes componentes:

i) Remuneração Fixa Mensal paga numa base de 14 me-

ses/ano, determinada pela assembleia geral, enquanto 

a comissão de remunerações não estiver constituída, 

tendo por base o posicionamento competitivo do Ban-

co face ao universo de empresas de referência nacional 

com características similares a este. 

ii) Remuneração variável anual paga de uma só vez 

aos administradores executivos em exercício na data 

de aprovação das contas do exercício pela assembleia 

geral. 

a Remuneração variável anual é aprovada pela assem-

bleia geral, enquanto a comissão de remunerações não 

estiver constituída. 

o somatório dos montantes de Remuneração variável 

anual atribuídos ao conjunto dos administradores não 

pode ser superior a 10% dos lucros do exercício, salvo 

em situações justificadas e reconhecidas pela assem-

bleia geral.

em geral a Remuneração variável anual deve ser cal-

culada tendo em consideração a avaliação de desem-

penho individual, o grau de realização de objectivos 

qualitativos num período inicial correspondente a 2 

exercícios completos e, decorrido esse período, deverá 

estar dependente dos resultados do Banco.

V ) Remuneração dos membros do Conselho fiscal

16. os membros do conselho Fiscal não auferem qualquer re-

muneração, seja fixa ou variável.

VI) Informação sobre a política de remuneração dos adminis-

tradores executivos (de acordo com o disposto no art. 2.º do 

Aviso 1/2010)

a) indicação dos órgãos competentes da instituição para reali-

zar a avaliação de desempenho dos administradores executivos 

a avaliação de desempenho dos administradores execu-

tivos é efectuada pelo conselho de administração e pela 

assembleia geral.

* a remuneração anual variável auferida em 2010 foi o resultado da ponderação 
do desempenho no exercício de 2009. 

** Remuneração recebida a partir da data da sua nomeação, não diz respeito a 
um ano completo

Remuneração dos membros do Conselho de Administração 

auferida em 2010

na tabela a seguir são indicados os montantes brutos pagos 

em 2010 aos membros do conselho de administração.

Nome Anual fixa  Anual Variável*

carlos José da silva (presidente) n.a. wn.a.

Baptista Muhongo sumbe (vice-presidente) n.a. n.a.

andré cardoso de Meneses navarro (ceo) 154.000 ¤ 40.000 ¤

José Jacinto iglésias soares (vogal) 140.000 ¤ 32.000 ¤

Maria da conceição M.s.o. calle lucas (vogal) 140.000 ¤ 32.000 ¤

Maria da graça F. proença de carvalho (vogal) 140.000 ¤ 32.000 ¤

augusto costa Ramiro Baptista 
(nomeado em 21/03/2010) **

63.778 ¤ n.a.

o presidente e o vice-presidente do conselho de 

administração não auferiram remuneração pelo exercício 

do cargo, paga pelo Banco ou por sociedades em relação 

de domínio ou de grupo com esta.
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b) indicação dos critérios predeterminados para a avaliação 

de desempenho dos administradores executivos

a avaliação do desempenho dos administradores execu-

tivos teve em consideração que 2010 foi o ano de con-

solidação do projecto do Banco no domínio da actividade 

bancária e de lançamento das actividades de intermedia-

ção financeira.

 

neste contexto, para a atribuição da remuneração 

variável contribuíram especialmente a concretização 

dos objectivos qualitativos relacionados com o desen-

volvimento do produto bancário, com o lançamento de 

novos produtos, com o lançamento de produtos e ser-

viços de intermediação financeira e com o desenvolvi-

mento da estrutura de suporte às actividades bancária 

e de intermediação, com o crescimento da instituição e 

a riqueza criada para os accionistas, a implementação 

de medidas com vista à protecção dos interesses dos 

clientes e dos investidores, bem como o cumprimento 

das regras aplicáveis à actividade da instituição.

c) a importância relativa das componentes variáveis e fixas da 

remuneração dos administradores executivos, assim como os 

limites máximos para cada componente

a remuneração dos administradores executivos é com-

posta pelas seguintes componentes:

i) Remuneração fixa mensal paga numa base de 14 me-

ses/ano, determinada pela assembleia geral, enquanto 

a comissão de remunerações não estiver constituída, 

tendo por base o posicionamento competitivo do Ban-

co face ao universo de empresas de referência nacional 

com características similares a este.

 

ii) Remuneração Variável Anual paga de uma só vez 

aos administradores executivos em exercício na data 

de aprovação das contas do exercício pela assembleia 

geral. 

de acordo com os estatutos do Banco o somatório dos 

montantes de Remuneração variável anual atribuídos 

ao conjunto dos administradores não pode ser supe-

rior a 10% dos lucros do exercício. considerando que o 

Banco completou o seu segundo exercício em 2010 e 

não alcançou ainda resultados positivos, este limite foi 

excepcionado pela assembleia geral.   

d) informação sobre o diferimento do pagamento da compo-

nente variável da remuneração, com menção do período de 

diferimento

não está previsto o diferimento do pagamento da com-

ponente variável da remuneração.

e) informação sobre o modo como o pagamento da remu-

neração variável está sujeito à continuação do desempenho 

positivo da instituição ao longo do período de diferimento

não está previsto o diferimento do pagamento da com-

ponente variável da remuneração.

f) informação sobre os critérios em que se baseia a atribuição 

de remuneração variável em acções, bem como sobre a ma-

nutenção, pelos administradores executivos, das acções da 

instituição a que tenham acedido, sobre a eventual celebra-

ção de contratos relativos a essas acções, designadamente 

contratos de cobertura (hedging) ou de transferência de 

risco, respectivo limite, e sua relação face ao valor da remu-

neração total anual

não obstante os administradores executivos serem de-

tentores de acções do atlantico europa, por via indi-

recta, cuja aquisição ocorreu aquando da constituição 

do Banco, não está prevista a atribuição de remuneração 

variável em acções. 

g) informação sobre os critérios em que se baseia a atribuição 

de remuneração variável em opções e indicação do período 

de diferimento e do preço de exercício

não está prevista a atribuição de remuneração variável 

em opções.

h) informação sobre os principais parâmetros e fundamentos 

de qualquer sistema de prémios anuais e de quaisquer outros 

benefícios não pecuniários

a atribuição da componente variável de remuneração 

dos administradores executivos depende da avaliação 

de desempenho individual e dos resultados da institu-

ição considerando o tempo de actividade da mesma.

para avaliação de desempenho dos administradores 

executivos contribuíram especialmente a concretização 

dos objectivos qualitativos relacionados com o desen-

volvimento do produto bancário, com o lançamento de 

novos produtos, com o lançamento de produtos e ser-

viços de intermediação financeira e com o desenvolvi-

mento da estrutura de suporte às actividades bancária 

e de intermediação, com o crescimento da instituição e 

a riqueza criada para os accionistas, a implementação 

de medidas com vista à protecção dos interesses dos 

clientes e dos investidores, bem como o cumprimento 

das regras aplicáveis à actividade da instituição.

 

i) indicação da remuneração paga sob a forma de participa-

ção nos lucros e ou de pagamento de prémios e os motivos 

por que tais prémios e ou participação nos lucros foram con-

cedidos

não está previsto o pagamento de remuneração sob 

esta forma.

j) as indemnizações pagas ou devidas a ex-membros executi-

vos do órgão de administração relativamente à cessação das 

suas funções durante o exercício

nenhum administrador executivo do Banco cessou fun-

ções durante o mandato, pelo que não foram efectua-

dos pagamentos a título de indemnização. 

k) Referência às limitações contratuais previstas para a com-

pensação a pagar por destituição sem justa causa do admi-

nistrador e sua relação com a componente variável da remu-

neração
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nem os contratos celebrados com os administradores, 

nem os estatutos do Banco contêm previsão sobre esta 

matéria.

l) os montantes pagos a qualquer título por outras socie-

dades em relação de domínio ou de grupo

não foram efectuados pagamentos aos administra-

dores executivos por outras sociedades em relação de 

domínio ou de grupo.  

m) as principais características dos regimes complementares 

de pensões ou de reforma antecipada, com indicação se foram 

sujeitas a apreciação pela assembleia geral;

não estão previstos regimes complementares de pen-

sões ou de reforma antecipada.

n) a estimativa do valor dos benefícios não pecuniários rele-

vantes considerados como remuneração não abrangidos nas 

situações anteriores;

pelo exercício das suas funções os administradores execu-

tivos não recebem outras compensações ou benefícios 

não pecuniários que sejam considerados como remune-

ração, para além dos referidos nesta declaração.

o) a existência de mecanismos que impeçam a celebração de 

contratos que ponham em causa a razão de ser da remune-

ração variável.

a atribuição de qualquer montante a título de remune-

ração variável está sujeita ao estipulado nos estatutos 

do Banco.

VII ) Informação sobre a política de remuneração dos co-

laboradores (de acordo com o disposto no art. 3.º do aviso 

1/2010)

a informação incluída nesta secção respeita à política de remu-

neração dos colaboradores, não sendo membros dos órgãos de 

administração ou de fiscalização, auferem uma remuneração 

variável e exercem a sua actividade profissional no âmbito das 

funções de controlo previstas no aviso do Banco de portugal 

n.º 5/2008, de 1 de Julho, ou exercem uma outra actividade 

profissional que possa ter impacto material no perfil de risco 

da instituição.

a) o modo como a remuneração é estruturada de forma a 

permitir o alinhamento dos interesses dos colaboradores com 

os interesses de longo prazo do Banco bem como sobre o 

modo como é baseada na avaliação do desempenho e desin-

centiva a assunção excessiva de riscos;

o Banco, entende a sua política de Remuneração como 

um conjunto de instrumentos, cujo objectivo é atrair, 

motivar e mobilizar os seus colaboradores no sentido 

da participação e do envolvimento na estratégia orga-

nizacional.

a politica de Remuneração do Banco baseia-se na par-

tilha do valor criado e numa lógica de mérito e de dis-

criminação positiva.

no desenvolvimento da sua politica de Remuneração 

do Banco tem em vista dois princípios básicos: equi-

dade interna e equilíbrio externo. criando um sistema 

de recompensas que se quer competitivo, equilibrado e 

sentido como justo, tanto para a instituição como para 

os colaboradores.

na definição da política de remuneração dos colabora-

dores do Banco assume, nomeadamente os seguintes 

objectivos: 

- alinhar eficazmente os objectivos individuais com os 

objectivos organizacionais;

- assegurar uma gestão equitativa das várias compo-

nentes salariais, criando uma percepção de justiça nos 

seus destinatários;

- premiar o mérito, diferenciando desempenhos, recom-

pensando o contributo para a sustentabilidade da insti-

tuição;

- estimular atitudes e comportamentos que estejam de 

acordo com os valores da instituição.

b) o processo de decisão utilizado na definição da política de 

remuneração;

a política de remuneração dos colaboradores é da com-

petência da comissão executiva, assim como a decisão so-

bre a atribuição de remuneração variável aos colaboradores.

c) a relação entre a remuneração fixa e variável e limites à 

remuneração variável;

a remuneração fixa é estruturada por níveis, tendo em 

conta o grau de complexidade e grau de responsabi-

lidade de cada função e considerando em paralelo o 

equilíbrio com os níveis salariais pagos no mercado.

a remuneração variável é atribuída tendo em conta 

os resultados globais da instituição, a consecução de 

objectivos individuais e colectivos de negócio (anuais, 

bianuais e/ou plurianuais) e a avaliação de um conjunto 

de dimensões comportamentais.

d) os critérios de definição da remuneração variável, bem 

como os critérios para diferimento do respectivo pagamento 

e o período de diferimento mínimo.

a definição e a atribuição da remuneração variável aos 

colaboradores tem em conta a avaliação de desempenho 

previamente realizada, a qual se baseia em critérios com-

portamentais e no alcançar de objectivos da instituição. 

o Banco não implementou ainda regras de diferimento 

no pagamento da remuneração variável.   

VIII ) Declaração de Cumprimento 

nesta secção são indicadas as recomendações constantes da 

carta circular n.º 2/2010/dsB, do Banco de portugal, respeitan-

tes à remuneração dos membros dos órgãos de administração 

e de fiscalização, que foram adoptadas ou não adoptadas na 

política de remunerações do Banco.

O texto em itálico corresponde às recomendações respeitan-

tes à remuneração dos membros dos órgãos de administra-

ção e de fiscalização, tal como formulada na Carta Circular 

n.º 2/2010/DsB.
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II ) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

II.1.) No que se refere à remuneração dos membros dos órgãos 

de administração e de fiscalização, a política de remuneração 

deve ser aprovada por uma comissão de remuneração ou, no 

caso de a sua existência não ser exequível ou apropriada face 

à dimensão, natureza e complexidade da instituição em causa, 

pela assembleia geral ou pelo conselho geral e de supervisão, 

consoante aplicável.

adopção de recomendação em curso.

nos termos do artigo 35.º dos estatutos do Banco, as 

remunerações dos membros dos órgãos sociais serão 

determinadas por uma comissão de remunerações 

composta por três accionistas e eleita em assembleia 

geral. o processo de constituição da comissão de re-

munerações está em curso, pelo que o órgão não se 

encontra constituído. enquanto a comissão de remune-

rações não for constituída, as suas competências serão 

exercidas pela assembleia geral de accionistas, o que 

se considera adequado, tendo em conta a dimensão e 

complexidade actual do Banco, reflectidas no Relatório 

e contas.

ii.2.) no que se refere à remuneração dos restantes colabora-

dores abrangidos pela carta circular, a política de remunera-

ção deve ser aprovada pelo órgão de administração.

Recomendação adoptada.

ii.3.) na definição da política de remuneração devem participar 

pessoas com independência funcional e capacidade técnica 

adequada, incluindo pessoas que integrem as unidades de es-

trutura responsáveis pelas funções de controlo e, sempre que 

necessário, de recursos humanos, assim como peritos exter-

nos, de forma a evitar conflitos de interesses e a permitir a for-

mação de um juízo de valor independente sobre a adequação 

da política de remuneração, incluindo os seus efeitos sobre a 

gestão de riscos, capital e liquidez da instituição.

Recomendação adoptada.

III ) COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO

III.1.) A comissão de remuneração, caso exista, deve efectuar 

uma revisão, com uma periodicidade mínima anual, da política 

de remuneração da instituição e da sua implementação, em 

particular, no que se refere à remuneração dos membros execu-

tivos do órgão de administração, incluindo a respectiva remu-

neração com base em acções ou opções, de forma a permitir a 

formulação de um juízo de valor fundamentado e independente 

sobre a adequação da política de remuneração, à luz das re-

comendações da presente Carta Circular, em especial sobre o 

respectivo efeito na gestão de riscos, de capital e de liquidez 

da instituição.

III.2.) Os membros da comissão de remuneração devem ser inde-

pendentes relativamente aos membros do órgão de administra-

ção e cumprir com requisitos de idoneidade e qualificação pro-

fissional adequados ao exercício das suas funções, em particular 

possuir conhecimentos e/ou experiência profissional em matéria 

de política de remuneração.

III.3.) No caso de a comissão de remuneração recorrer, no 

exercício das suas funções, à prestação de serviços externos 

em matéria de remunerações, não deve contratar pessoa 

singular ou colectiva que preste ou tenha prestado, nos três 

anos anteriores, serviços a qualquer estrutura na dependência 

do órgão de administração, ao próprio órgão de administração 

ou que tenha relação actual com consultora da instituição, 

sendo esta recomendação igualmente aplicável a qualquer 

pessoa singular ou colectiva que com aqueles se encontre 

relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

III.4.) A comissão de remuneração deve informar anualmente 

os accionistas sobre o exercício das suas funções e deve estar 

presente nas assembleias gerais em que a política de remune-

ração conste da ordem de trabalhos. 

III.5.) A comissão de remuneração deve reunir-se com uma pe-

riodicidade mínima anual, devendo elaborar actas de todas as 

reuniões que realize.

adopção das recomendações em curso.

uma vez que a comissão de remunerações não foi 

constituída, opta-se por efectuar a referência a este 

conjunto de recomendações de forma global. as re-

comendações em causa serão observadas na selecção 

dos membros da comissão de remunerações e na sua 

organização interna.

IV) REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINIS-

TRAÇÃO

IV.1.) A remuneração dos administradores que exerçam funções 

executivas deve integrar uma componente variável, cuja deter-

minação dependa de uma avaliação do desempenho, realizada 

pelos órgãos competentes da instituição, de acordo com cri-

térios mensuráveis predeterminados, incluindo critérios não 

financeiros, que considere, para além do desempenho indi-

vidual, o real crescimento da instituição e a riqueza efectiva-

mente criada para os accionistas, a protecção dos interesses 

dos clientes e dos investidores, a sua sustentabilidade a longo 

prazo e os riscos assumidos, bem como o cumprimento das 

regras aplicáveis à actividade da instituição. 

Recomendação adoptada.

IV.2.) As componentes fixa e variável da remuneração total de-

vem estar adequadamente equilibradas. A componente fixa 
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deve representar uma proporção suficientemente elevada 

da remuneração total, a fim de permitir a aplicação de uma 

política plenamente flexível sobre a componente variável da 

remuneração, incluindo a possibilidade de não pagamento 

de qualquer componente variável da remuneração. A compo-

nente variável deve estar sujeita a um limite máximo. 

Recomendação adoptada.

IV.3.) Uma parte substancial da componente variável da remu-

neração deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos 

pela instituição e cuja valorização dependa do desempenho 

de médio e longo prazo da instituição. Esses instrumentos 

financeiros devem estar sujeitos a uma política de retenção 

adequada destinada a alinhar os incentivos pelos interesses 

a longo prazo da instituição e ser, quando não cotados em 

bolsa, avaliados, para o efeito, pelo seu justo valor. 

Recomendação não adoptada.

o Banco não emitiu outros instrumentos financeiros para 

além das acções representativas do respectivo capital.

IV.4.) Uma parte significativa da remuneração variável deve ser 

diferida por um período não inferior a três anos e o seu paga-

mento deve ficar dependente da continuação do desempenho 

positivo da instituição ao longo desse período. 

Recomendação não adoptada.

considerando que em 2010 o Banco completou apenas 

o seu segundo exercício de actividade, a adopção da 

regra do diferimento do pagamento da remuneração 

variável foi retardada para a fase em que a instituição 

atinja um nível razoável de consolidação. assim, nos 

primeiros dois exercícios, é assegurado o pagamento 

imediato da remuneração variável, de modo a assegurar 

um incentivo ao completar com sucesso os trabalhos de 

organização interna.

IV.5.) A parte da componente variável sujeita a diferimento 

deve ser determinada em função crescente do seu peso rela-

tivo face à componente fixa da remuneração. 

Recomendação não adoptada.

considerando que em 2010 o Banco completou apenas 

o seu segundo exercício de actividade, a adopção da 

regra do diferimento do pagamento da remuneração 

variável foi retardada para a fase em que a instituição 

atinja um nível razoável de consolidação. assim, nos 

primeiros dois exercícios, o pagamento da remuneração 

variável não está sujeito a deferimento, de modo a asse-

gurar um incentivo contínuo ao completar com sucesso 

os trabalhos de organização interna.

IV.6.) Os membros do órgão de administração não devem cele-

brar contratos, quer com a instituição, quer com terceiros, que 

tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da 

remuneração que lhes for fixada pela instituição. 

Recomendação adoptada.

IV.7.) Até ao termo do seu mandato, devem os membros execu-

tivos do órgão de administração manter as acções da instituição 

a que tenham acedido por força de esquemas de remuneração 

variável, até ao limite de duas vezes o valor da remuneração to-

tal anual, com excepção daquelas que necessitem ser alienadas 

com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício 

dessas mesmas acções.

Recomendação não adoptada.

não está prevista a atribuição de remuneração variável 

sob a forma de acções da instituição.

IV.8.) Quando a remuneração variável compreender a atri-

buição de opções, o início do período de exercício deve ser 

diferido por um prazo não inferior a três anos. 

Recomendação não adoptada.

não está prevista a atribuição de remuneração variável 

sob a forma de opções.

IV.9.) Após o exercício referido no número anterior, os mem-

bros executivos do órgão de administração devem conservar 

um certo número de acções, até ao fim do seu mandato, su-

jeito à necessidade de financiar quaisquer custos relacionados 

com a aquisição de acções, sendo que o número de acções a 

conservar deve ser fixado.

Recomendação não adoptada.

não está prevista a atribuição de remuneração variável 

sob a forma de opções.

IV.10.) A remuneração dos membros não executivos do órgão 

de administração não deve incluir nenhuma componente cujo 

valor dependa do desempenho ou do valor da instituição.

Recomendação adoptada.

IV.11.) Devem ser estabelecidos os instrumentos jurídicos ade-

quados para que a compensação estabelecida para qualquer 

forma de destituição sem justa causa de um membro do 

órgão de administração não seja paga se a destituição ou ces-

sação por acordo resultar de um inadequado desempenho do 

membro do órgão de administração.

Recomendação não adoptada.

a política a adoptar em caso de destituição sem justa 

causa encontra-se em elaboração.

V) REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES

V.1.) Se a remuneração dos colaboradores da instituição in-

cluir uma componente variável, esta deve ser adequadamente 
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V.7.) A parte da remuneração variável sujeita a diferimento 

nos termos do número anterior deve ser determinada em fun-

ção crescente do seu peso relativo face à componente fixa 

da remuneração, devendo a percentagem diferida aumentar 

significativamente em função do nível hierárquico ou respon-

sabilidade do colaborador.

Recomendação não adoptada.

considerando que em 2010 o Banco completou apenas 

o seu segundo exercício de actividade, a adopção da 

regra do diferimento do pagamento da remuneração 

variável foi retardada para a fase em que a instituição 

atinja um nível razoável de consolidação. assim, nos 

primeiros dois exercícios, é assegurado o pagamento 

imediato da remuneração variável, de modo a assegurar 

um incentivo ao completar com sucesso os trabalhos de 

organização interna.

V.8.) Os colaboradores envolvidos na realização das tarefas 

associadas às funções de controlo devem ser remunerados 

em função da prossecução dos objectivos associados às 

respectivas funções, independentemente do desempenho das 

áreas sob o seu controlo, devendo a remuneração proporcionar 

uma recompensa adequada à relevância do exercício das suas 

funções.

Recomendação adoptada.

VI ) AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

VI.1.) A política de remuneração deve ser submetida a uma 

avaliação interna independente, com uma periodicidade míni-

ma anual, executada, pelas funções de controlo da instituição, 

em articulação entre si.

equilibrada face à componente fixa da remuneração, atenden-

do, designadamente ao desempenho, às responsabilidades e 

às funções de cada colaborador, bem como à actividade exer-

cida pela instituição. A componente fixa deve representar uma 

proporção suficientemente elevada da remuneração total, a 

fim de permitir a aplicação de uma política plenamente flexível 

sobre a componente variável da remuneração, incluindo a pos-

sibilidade de não pagamento de qualquer componente variável 

da remuneração. A componente variável deve estar sujeita a 

um limite máximo. 

Recomendação adoptada.

V.2.) Uma parte substancial da componente variável da remu-

neração deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos 

pela instituição e cuja valorização dependa do desempenho 

de médio e longo prazo da instituição. Esses instrumentos 

financeiros devem estar sujeitos a uma política de retenção 

adequada destinada a alinhar os incentivos pelos interesses 

a longo prazo da instituição e ser, quando não cotados em 

bolsa, avaliados, para o efeito, pelo seu justo valor. 

Recomendação não adoptada.

o Banco não emitiu outros instrumentos financeiros para 

além das acções representativas do respectivo capital.

V.3.) A avaliação de desempenho deve atender não apenas 

ao desempenho individual mas também ao desempenho 

colectivo da unidade de estrutura onde o colaborador se in-

tegra e da própria instituição, devendo incluir critérios não 

financeiros relevantes, como o respeito pelas regras e pro-

cedimentos aplicáveis à actividade desenvolvida, designada-

mente as regras de controlo interno e as relativas às relações 

com clientes e investidores, de modo a promover a sustentabi-

lidade da instituição e a criação de valor a longo prazo.

Recomendação adoptada.

V.4.) Os critérios de atribuição da remuneração variável em 

função do desempenho devem ser predeterminados e men-

suráveis, devendo ter por referência um quadro plurianual, de 

três a cinco anos, a fim de assegurar que o processo de avalia-

ção se baseia num desempenho de longo prazo.

Recomendação adoptada.

V.5.) A remuneração variável, incluindo a parte diferida dessa 

remuneração, só deve ser paga ou constituir um direito 

adquirido se for sustentável à luz da situação financeira da 

instituição no seu todo, e se se justificar à luz do desempenho 

do colaborador em causa e da unidade de estrutura onde 

este se integra. O total da remuneração variável deve de um 

modo geral ser fortemente reduzido em caso de regressão do 

desempenho ou desempenho negativo da instituição. 

Recomendação adoptada.

V.6.) Uma parte significativa da remuneração variável deve ser 

diferida por um período não inferior a três anos e o seu paga-

mento deve ficar dependente de critérios de desempenho fu-

turo, medidos com base em critérios ajustados ao risco, que 

atendam aos riscos associados à actividade da qual resulta a 

sua atribuição.

Recomendação não adoptada.

considerando que em 2010 o Banco completou apenas o 

seu segundo exercício de actividade, a adopção da regra 

do diferimento do pagamento da remuneração variável foi 

retardada para a fase em que a instituição atinja um nível 

razoável de consolidação. assim, nos primeiros dois exer-

cícios, é assegurado o pagamento imediato da remunera-

ção variável, de modo a assegurar um incentivo ao com-

pletar com sucesso os trabalhos de organização interna.
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VI.2.) A avaliação prevista no número anterior deve incluir, 

designadamente, uma análise da política de remuneração da 

instituição e da sua implementação, à luz das recomendações 

da presente Carta Circular, em especial sobre o respectivo 

efeito na gestão de riscos, de capital e de liquidez da instituição.

VI.3.) As funções de controlo devem apresentar ao órgão de 

administração e à assembleia geral ou, caso exista, à comissão 

de remuneração, um relatório com os resultados da análise a 

que se refere o número VI.1., que, designadamente, identifique 

as medidas necessárias para corrigir eventuais insuficiências à 

luz das presentes recomendações.

adopção das recomendações em curso.

uma vez que a comissão de remunerações não foi consti-

tuída, opta-se por efectuar a referência a este conjunto de 

recomendações de forma global.

a política de remunerações em vigor incluirá regras sobre a 

sua avaliação, que resultarão na adopção das recomendações 

referidas

no corrente ano de 2011, os princípios adoptados para a atri-

buição de remunerações aos administradores será objecto de 

avaliação pelas funções de controlo da instituição, cujas con-

clusões serão anexas ao relatório anual de controlo interno.

3.25. gastos gerais administrativos
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, 

esta rubrica apresenta a seguinte composição:

a rubrica Rendas e alugueres inclui essencialmente as rendas 

do aluguer das instalações onde o Banco tem a sede.

os honorários do Revisor oficial de contas relativos à Revisão 

legal das contas e trabalhos decorrentes dessa função re-

queridos por regulamentação das entidades de supervisão 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2010 ascenderam 

a 56.500 euros. 

2010 2009

gastos gerais Administrativos

Com fornecimentos

água, energia e combustiveis 30.178 9.176

Material de consumo corrente 30.222 28.270

outros fornecimentos e serviços de terceiros 25.162 8.860

Com serviços

Rendas e alugueres 611.397 188.593

comunicações 593.639 42.056

deslocações, estadas e representações 990.493 200.454

publicações e ediçao de publicações 66.572 134.084

conservação e reparação 14.868 13.175

transportes 2.567 1.321

Formação 46.472 383

seguros 7.403 1.176

avenças e Honorários - 4.216

serviços judiciais, contencioso e notariado 53.224 18.111

informática 43.881 339.494

segurança, vigilância e limpeza 25.088 9.222

informações 165.130 66.157

consultores e auditores externos 533.812 117.095

estudos e consultas 17.200 81.700

siBs 61.437 2.791

outros serviços de terceiros 78.900 3.322

3.397.645 1.269.656
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3.26. Imposto sobre os lucros
o imposto corrente é calculado com base no lucro tributável 

do exercício, o qual difere do resultado contabilístico devido a 

ajustamentos resultantes de custos ou proveitos não relevantes 

para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 

períodos contabilísticos. as principais situações geradoras 

desses ajustamentos estão relacionadas com as provisões, 

nomeadamente: (i) no âmbito do artigo 35º-a do código de 

iRc não são aceites como custo fiscal do exercício as provisões 

para risco específico e risco-país no que respeita a créditos co-

bertos por direitos reais sobre bens imóveis, e (ii) de acordo 

com as disposições do artigo 34º do código de iRc, não são 

consideradas como custo fiscal as provisões para riscos gerais 

de crédito.

os gastos com impostos sobre lucros registados em resulta-

dos, no final do exercício de 2010 e 2009, podem ser apresen-

tados como segue:

a reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de im-

posto no exercício de 2010 e no período compreendido entre 

22 de Junho (data de início da actividade do Banco) e 31 de 

dezembro de 2009 pode ser demonstrada como segue:

de acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais 

estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades 

fiscais durante um período de quatro anos, excepto quanto a 

exercícios de reporte de prejuízos fiscais, em que o prazo de 

caducidade é de seis anos. deste modo, as declarações fiscais 

do Banco relativas aos anos de 2009 e 2010 poderão vir a ser 

sujeita a revisão e a matéria colectável a eventuais correcções. 

a recuperabilidade dos activos por impostos diferidos encon-

tra-se suportada por um plano de negócios elaborado pelo 

conselho de administração, de acordo com o qual o Banco 

irá gerar lucro tributável suficiente para permitir recuperar a 

totalidade dos activos por impostos diferidos por prejuízos 

fiscais nos prazos legalmente definidos. 

em 31 de dezembro de 2010, os prejuízos fiscais reportáveis 

gerados pelo Banco que deram origem a activos poR iMp-

ostos diFeRidos podem ser utilizáveis como se segue:

2010 2009

Impostos correntes (102.494) (7.017)

Impostos diferidos

prejuízos fiscais reportáveis 537.868 316.039

total de impostos reconhecidos em resultados 435.374 309.022

2010 2009

Taxa de 
Imposto

Valor
Taxa de 
Imposto

Valor

Resultado antes 
de impostos

(1.930.004) (1.484.031)

Imposto apurado com 
base na taxa nominal

26,50% (511.451) 26.50% (393.268)

custos não aceites 
fiscalmente

estimativa de prémios 
ao pessoal

2.66% (51.246) (3,17%) 47.107

Reintegrações (0,39%) 7.444 (0,04%) 560

efeito da taxa de imposto 
sobre os prejuízos fiscais

(0,41%) 7.857 (1,28%) 18.962

constituição de provisões 
não aceites fiscalmente

0,00% - (0,71%) 10.600

tributação autónoma (5,31%) 102.494 (0,47%) 7.017

outros (0,49%) 9.528 -

22,56% (435.374) 20,82% (309.022)

Ano de reporte Ano limite 
de utilização

Prejuízo fiscal Activo por 
imposto diferido

2009 2015 (1.264.156) 316.039

2010 2014 (2.151.472) 537.868
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4. entidades Relacionadas (ias 24)
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saldos com entidades relacionadas
nos termos da ias 24, são consideradas partes relacionadas do Banco, a atlantico europa sgps, 

s.a., o Banco privado atlântico (angola), s.a. e titulares de orgãos sociais do Banco.

em 31 de dezembro de 2010, as demonstrações da posição financeira e do rendimento integral 

incluem os seguintes saldos com entidades relacionadas:

em 31 de dezembro de 2009, as demonstrações da posição financeira e do rendimento integral 

incluem os seguintes saldos com entidades relacionadas:

as transacções com entidades relacionadas são efectuadas, por regra, com base nos valores de 

mercado à respectiva data.

BPA s.A. Atlântico Europa 
sgPs, s.A.

Orgãos 
sociais

Total

Activos

outros activos (nota 3.11) 1.221.451 10.025 - 1.231.476

1.221.451 10.025 - 1.231.476

Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  (nota 3.12) 7.773.767 - - 7.773.767

Recursos de clientes e outros empréstimos (nota 3.13) - - 2.847.869 2.847.869

outros passivos: fornecedores c/c  (nota 3.16) - - 10.976 10.976

7.773.767 - 2.858.845 10.632.612

Capitais

capital (nota 3.18) - 18.000.000 - 18.000.000

prestações acessórias (nota 3.18) - 4.000.000 - 4.000.000

- 22.000.000 - 22.000.000

proveitos

outras receitas operacionais  (nota 3.23) 4.591.919 - - 4.591.919

4.591.919 - - 4.591.919

Custos

Juros e gastos similares (nota 3.20) 9.008 - - 9.008

custos com pessoal (nota 3.24) - - 719.004 719.004

9.008 - 719.004 728.012

Extrapatrimoniais

garantias e valores 7.626.430 - - 7.626.430

depósito e guarda de valores - - 389.745 389.745

7.626.430 - 389.745 8.016.175

BPA s.A. Atlântico Europa 
sgPs, s.A.

Orgãos 
sociais

Total

Passivos

Recursos de outras instituições de cré (nota 3.12) 2.251.456 - - 2.251.456

Recursos de clientes e outros empréstimos (nota 3.13) - - 453.884 453.884

outros passivos - fornecedores c7c (nota 3.16) 240.044 - - 240.044

2.491.500 - 453.884 2.945.384

Capitais

capital (nota 3.18) - 18.000.000 - 18.000.000

prestações acessórias (nota 3.18) - 1.250.000 - 1.250.000

19.250.000 - 19.250.000

Proveitos

outras receitas operacionais  (nota 3.23) 1.598.000 - - 1.598.000

1.598.000 - - 1.598.000

Custos

Juros e gastos similares (nota 3.20) 9.008 - - 9.008

custos com pessoal (nota 3.24) - - 301.687 301.687

9.008 - 301.687 310.695

Extrapatrimoniais

garantias e valores 2.246.911 - - 2.246.911

2.246.911 - - 2.246.911
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5. divulgações Relativas a instRuMentos FinanceiRos
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Políticas de gestão dos riscos financeiros inerentes à activi-

dade do Banco

os limites de risco e os níveis de exposição autorizados são 

definidos e aprovados pelo conselho de administração tendo 

em conta a estratégia geral do Banco e a sua posição no mer-

cado e a regulamentação em vigor.

o processo de gestão dos riscos da instituição respeita a devida 

segregação de funções e a complementaridade da actuação de 

cada uma das áreas envolvidas.

de seguida, apresentam-se as divulgações requeridas pelo 

iFRs 7-instrumentos financeiros: divulgações relativamente 

aos principais tipos de riscos inerentes à actividade do Banco.

Risco de crédito
o risco de crédito é a possibilidade de perda de valor do activo 

do Banco, em consequência do incumprimento das obriga-

ções contratuais, por motivos de insolvência ou incapacidade 

de pessoas singulares ou colectivas de honrar os seus compro-

missos para com o Banco.

Qualidade de crédito dos activos financeiros sem incum-

primentos ou imparidade

o Banco tem instituídos procedimentos que permitem a iden-

tificação, avaliação, acompanhamento e controlo permanente 

do risco de crédito, que abrange os riscos decorrentes de to-

das as actividades da instituição, tanto ao nível de créditos 

individuais como ao nível da carteira global do Banco.

o processo de avaliação de risco de crédito inicia-se desde 

logo ao nível da função comercial, com a análise cuidada do 

cliente e da operação à luz das políticas em vigor no Banco.

a proposta submetida pela direcção de Banca Relacional 

ou pela direcção de Banca corporate é analisada pela di-

recção de Risco, que atribui um nível de risco ao cliente e à 

operação e emite um parecer fundamentado na sua análise 

de risco. cabe então ao comité de crédito decidir quanto à 

prossecução da operação e aos termos da mesma.

após a fase de concessão de crédito a direcção de Risco 

é também responsável pelo acompanhamento da carteira. 

como tal, deve proceder a uma análise contínua dos clientes e 

respectivas operações para detectar sinais de alerta que per-

mitam identificar de forma atempada, situações de eventuais 

incumprimentos. 

deste modo, a direcção procede à:

- Monitorização da adequação dos limites à capacidade 

creditícia dos clientes e às suas necessidades de finan-

ciamento;

- Monitorização dos créditos concedidos a grupos económi-

cos visando assim identificar excessos de concentração 

do risco;

- Monitorização dos créditos concedidos por país visando 

assim identificar excessos de concentração do risco;

- acompanhamento do crédito e da necessidade de re-

visão das garantias constituídas;

- acompanhamento das contrapartes financeiras e 

respectivos limites de exposição;

- Monitorização da execução dos termos e condições dos 

contratos de crédito;

- Monitorização do cumprimento de condições inerentes 

a covenants incluídas nos contratos de crédito e asse-

gurar a prossecução das acções necessárias no caso do 

seu incumprimento;

- Monitorização e reavaliação de garantias e colaterais e 

análise do grau de cobertura das operações de crédito;

- identificação de alterações à capacidade de reembolso 

dos clientes;

- proposta e implementação de medidas de prevenção e 

de acções correctivas;

- Revisão periódica da notação de risco dos clientes;

- avaliação da eficácia e performance das medidas de 

prevenção, planos de intervenção rápida e acções cor-

rectivas desenvolvidas.

o Banco utiliza as seguintes categorias de risco para classifi-

car o crédito

    Nivel    Descritivo

a quase nulo

B Muito reduzido

c Reduzido

d Baixo

e Razoável

F alto

g elevado

H Muito elevado
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na elaboração destes mapas não foram considerados os juros 

a receber e as comissões associadas ao custo amortizado. 

uma parte muito significativa dos colaterais recebidos pelo 

Banco são aplicações financeiras junto da própria instituição. 

desta forma, a constituição de tais garantias oferece normal-

mente um grau de cobertura da totalidade do capital em ris-

co, sem exposição a variações de valor de mercado. 

2010 2009

Nível

a 3.435 -

B - -

c 6.984.165 2.186.427

d 5.392.811 4.000.000

e 134.528 -

F - -

g - -

H - -

12.514.938 6.186.427

em 31 de dezembro de 2010, a carteira de crédito do Banco 

(valores nominais) de acordo as categorias de risco acima 

identificadas é a seguinte:

em 31 de dezembro de 2010, a exposição máxima ao risco de crédito (excluindo juros a receber e comissões associadas ao custo amor-

tizado) por tipo de instrumento financeiro, pode ser resumida como segue:

em 31 de dezembro de 2009, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro, pode ser resumida como segue:

2010

Valorizados ao Justo Valor Valor Bruto Provisões e imparidade Valor Líquido

Activos

caixa e disponibilidade em Bancos centrais - 855.075 - 855.075

disponibilidades em outras instituições de crédito - 1.604.691 - 1.604.691

activos financeiros disponiveis para venda 4.961.172 - - 4.961.172

aplicações em insituições de crédito - 33.819.488 - 33.819.488

crédito a clientes - 12.514.938 (58.675) 12.456.263

investimentos financeiros detidos até à maturidade - 9.932.189 - 9.932.189

4.961.172 58.726.381 (58.675) 63.628.878

Extrapatrimoniais

garantias prestadas - 150.000 (58.675) 150.000

4.961.172 58.876.381 (58.675) 63.778.878

2009

Valor Bruto Provisões e imparidade Valor Líquido

Activos

caixa e disponibilidades em bancos centrais 39.414 - 39.414

disponibilidades em outras instituições de crédito 2.077.395 - 2.077.395

aplicações em instituições de crédito 24.412.508 - 24.412.508

crédito a clientes 6.180.718 (40.000) 6.140.718

32.710.035 (40.000) 32.670.035
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Risco de liquidez
entende-se por risco de liquidez o risco potencial para a en-

tidade de não poder satisfazer os seus compromissos, por 

incapacidade de realizar os seus activos em tempo útil para 

assumir tais responsabilidades ou aceder a financiamentos 

externos em quantidade e custo razoáveis.

a forma conservadora como o Banco faz a sua gestão de 

liquidez, predominantemente em mercado monetário e por 

prazos curtos, permite manter o risco de liquidez da instituição 

a um nível muito baixo.

na elaboração destes mapas não foram considerados os juros 

a receber e as comissões associadas ao custo amortizado. 

Prazos residuais

em 31 de dezembro de 2010, os prazos residuais contratuais dos instrumentos financeiros apresentam a seguinte composição:

2010

á vista Até 3 meses De 3 meses a 1 ano De 1 a 5 anos mais de 5 anos TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 855.075 - - - 855.075

disponibilidades em outras instituições de crédito 1.604.691 - - - 1.604.691

activos financeiros para venda - 4.961.172 - - 4.961.172

aplicaçoes em instituições de crédito 137.152 - 11.611.122 766.664 4.245 12.514.938

crédito a clientes - 9.932.189 - - 9.932.189

investimentos financeiros detidos até à maturidade - 413.904 1.595.484 - 2.009.388

outros activos - 413.904 1.595.484 - 2.009.388

Activo 2.596.918 49.126.753 13.206.606 766.664 4.245 65.696.941

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 193.847 13.943.946 7.120.353 407.364 21.665.509

Recursos de clientes e outros empréstimos 16.177.032 7.491.410 599.349 1.122.586 25.390.377

Passivo 16.370.879 21.435.356 7.719.702 1.529.950 47.055.886

gap de liquidez (13.773.961) 27.691.397 5.486.904 (763.286) 4.245 18.641.055

gap de liquidez cumulativo (13.773.961) 13.917.436 19.404.341 18.641.055 18.645.300 18.641.055
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em 31 de dezembro de 2009, os prazos residuais contratuais dos instrumentos financeiros apresentam a seguinte composição:

2009

á vista Até 3 meses De 3 meses a 1 ano De 1 a 5 anos mais de 5 anos TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 39.414 - - - 39.414

disponibilidades em outras instituições de crédito 2.077.395 - - - 2.077.395

aplicaçoes em instituições de crédito - 24.412.508 - - 24.412.508

crédito a clientes - 6.098.970 - 81.748 6.180.718

Activo 2.116.809 30.511.478 - 81.748 32.710.036

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 2.260.147 - - - 2.260.147

Recursos de clientes e outros empréstimos 11.860.626 56.494 4.026 - 11.921.146

Passivo 14.120.773 56.494 4.026 - 14.181.293

gap de liquidez (12.003.964) 30.454.894 (4.026) 81.748 18.528.742

gap de liquidez cumulativo (12.003.964) 18.450.020 18.446.994 18.528.742 18.528.742 18.528.742

Risco de mercado
a actividade do Banco realizada através de instrumentos fi-

nanceiros pressupõe a assumpção ou transferência de um ou 

vários tipos de riscos.

Riscos de Mercado são os que surgem por deter instrumen-

tos financeiros cujo valor pode ser afectado por variações em 

condições de mercado. os riscos de mercado incluem:

a) Risco de câmbio: surge como consequência de variações 

nas taxas de câmbio entre as moedas;

b) Risco de taxa de juro: surge como consequência de varia-

ções nas taxas de juro de mercado;

c) Risco de preço: surge como consequência de alterações 

nos preços de mercado, quer por factores específicos do 

próprio instrumento, quer por factores que afectam todos os 

instrumentos negociados no mercado.

Risco Cambial

o risco cambial surge como consequência de variações nas 

taxas de câmbio das moedas, sempre que existem “posições 

abertas” nessas mesmas moedas.

os saldos diários em divisas e as transacções efectuadas em 

moeda estrangeira são diariamente controlados pela direcção 

de Mercados Financeiros, pela direcção de contabilidade e 

controlo de gestão e pela direcção de Risco.

o dólar norte americano é a moeda estrangeira com maior 

expressão, sendo residuais as transacções efectuadas noutras 

divisas.

na elaboração do mapa acima não foram considerados os fluxos de caixa contratuais projectados de juros associados aos activos e 

passivos financeiros.

da actividade normal do Banco decorre a necessidade de, por vezes, apresentar um desequilíbrio entre a maturidade dos seus activos 

e passivos. contudo, a 31 de dezembro de 2010, tal como no final do exercício anterior, este desfasamento ocorria apenas, em termos 

acumulados, para o horizonte temporal mais curto, à vista, decorrente da própria natureza do seu negócio. 
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2010

Euros Dólares 
Americanos

Libras  
Estrelinas

Rands TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 838.895 16.180 - - 855.075

disponibilidades em outras instituições de crédito 972.741 619.987 8.370 3.593 1.604.691

activos financeiros para venda 4.961.172 - - - 4.961.172

aplicaçoes em instituições de crédito 8.000.055 25.845.666 - - 33.845.721

crédito a clientes 4.878.436 7.715.960 - - 12.594.396

investimentos financeiros detidos até à maturidade 9.932.189 - - - 9.932.189

outros activos 1.893.455 115.933 - - 2.009.388

31.476.943 34.313.726 8.370 3.593 65.802.632

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 4.352.393 17.377.116 - - 21.729.509

Recursos de clientes e outros empréstimos 3.836.591 21.561.348 - - 25.397.939

outros passivos 1.194.521 374.195 - - 1.568.716

9.383.505 39.312.659 - - 48.696.164

Operações cambiais a prazo (5.000.000) 4.961.121 (38.879)

Exposição líquida (posição cambial) (37.812) 8.370 3.593

em 31 de dezembro de 2010, os instrumentos financeiros apresentam a seguinte composição por moeda: em 31 de dezembro de 2009, os instrumentos financeiros apresentam a seguinte composição por moeda:

2009

Euros Dólares TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 21.001 18.412 39.413

disponibilidades em outras instituições de crédito 1.006.036 1.071.358 2.077.394

aplicaçoes em instituições de crédito 14.000.180 10.412.328 24.412.508

crédito a clientes 3.994.291 2.186.427 6.180.718

19.021.508 13.688.525 32.710.033

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 2.161.032 99.115 2.260.147

Recursos de clientes e outros empréstimos 470.262 11.450.884 11.921.146

2.631.294 11.549.999 14.181.293

Exposição líquida (posição cambial) 2.138.526
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em 31 de dezembro de 2009, o tipo de exposição ao risco de taxa de juro pode ser resumida como 

segue:

2009

Não sujeito a taxa de juro Taxa fixa Taxa  variável TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 39.414 - - 39.414

disponibilidades em outras instituições de crédito - - 2.077.395 2.077.395

aplicaçoes em instituições de crédito - 24.412.508 - 24.412.508

crédito a clientes - - 6.180.718 6.180.718

39.414 24.412.508 8.258.113 32.710.035

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito - - 2.260.147 2.260.147

Recursos de clientes e outros empréstimos 11.860.626 - 60.520 11.921.146

11.860.626 - 2.320.667 14.181.293

(11.821.212) 24.412.508 5.937.446 18.528.742

Risco de taxa de juro

o risco de taxa de juro diz respeito ao impacto que movimentos nas taxas de juro têm nos resulta-

dos e no valor patrimonial da entidade. este risco deriva dos diferentes prazos de vencimento ou 

de reapreciação dos activos, passivos e posições fora de balanço da entidade, face a alterações na 

inclinação da curva de taxas de juro. desta forma, o risco de taxa de juro corresponde ao risco do 

valor actual dos cash-flows futuros de um instrumento financeiro sofrer flutuações em virtude de 

alterações nas taxas de juro de mercado.

a gestão do risco de taxa de juro subordina-se à estratégia geral da instituição e tem como objec-

tivo minimizar o impacto das variações das taxas de juro nos resultados do Banco. 

o risco de taxa de juro de curto prazo resulta fundamentalmente do mismatch de pagamentos 

entre os passivos da instituição e os seus activos de crédito.

em 31 de dezembro de 2010, o tipo de exposição ao risco de taxa de juro (excluindo juros a receber 

e comissões associadas ao custo amortizado) pode ser resumida como segue:

2010

Não sujeito a taxa de juro Taxa fixa Taxa variável TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais - 855.075 - 855.075

disponibilidades em outras instituições de crédito 1.604.692 - - 1.604.692

activos financeiros disponiveis para venda - 4.961.172 - 4.961.172

aplicaçoes em instituições de crédito - 33.819.488 - 33.819.488

crédito a clientes - 137.962 12.376.976 12.514.938

investimentos financeiros detidos até a maturidade - 9.932.189 - 9.932.189

outros activos 2.009.388 - - 2.009.388

3.614.080 49.705.886 12.276.976 65.696.942

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 193.847 13.845.233 7.626.430 21.665.510

Recursos de clientes e outros empréstimos 16.177.032 - 9.213.345 25.390.377

outros passivos 1.568.716 - - 1.568.716

17.939.595 13.845.233 16.839.775 48.624.603

gAP (14.325.515) 35.860.653 (4.462.799) 17.072.339
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em 31 de dezembro de 2010, a exposição ao risco de taxa de juro (excluindo juros a receber e 

comissões associadas ao custo amortizado) pode ser detalhada nos seguintes intervalos temporais:

em 31 de dezembro de 2009, a exposição ao risco de taxa de juro pode ser detalhada nos seguintes 

intervalos temporais:

2010

á vista Até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 a 5 anos TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 855.075 - - - 855.075

activos financeiros disponiveis para venda - 4.961.172 - - 4.961.172

aplicaçoes em instituições de crédito - 33.819.488 - - 33.819.488

crédito a clientes - 12.114.238 397.265 - 12.514.938

investimentos financeiros deitdos até a maturidade - 9.932.189 - - 9.932.189

855.075 60.827.087 397.265 - 62.082.862

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito - 21.471.663 - - 21.471.663

Recursos de clientes e outros empréstimos - 7.491.410 599.349 1.122.586 9.213.345

outros passivos - - - - -

- 28.963.073 599.349 1.122.586 30.695.008

gAP 855.075 31.864.014 (202.084) (1.122.586) 31.397.854

2009

á vista Até 3 meses de 3 meses 
a 1 ano

de 1 a 5 anos TOTAL

Activo

caixa e disponibilidades em Bancos centrais 39.414 - - - 39.414

disponibilidades em outras instituições de crédito 2.077.395 - - - 2.077.395

aplicaçoes em instituições de crédito - 24.412.508 - - 24.412.508

crédito a clientes - 6.098.970 - 81.748 6.180.718

2.116.809 30.511.478 - 81.748 32.710.035

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 2.260.147 - - - 2.260.147

Recursos de clientes e outros empréstimos 11.860.625 56.495 4.026 - 11.921.146

14.120.772 56.495 4.026 - 14.181.293

(12.003.963) 30.454.983 (4.026) 81.748 18.528.742
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Justo valor
na determinação do justo valor dos instrumentos financeiros 

o Banco tem por base os preços de mercado. nos casos em 

que não existe preço de mercado, o justo valor é calculado 

com recurso a modelos internos baseados em determinados 

pressupostos que variam consoante os instrumentos finan-

ceiros a valorizar. em situações excepcionais, quando não é 

possível determinar de forma fiável o justo valor, os activos 

são valorizados ao custo histórico.

as principais considerações na determinação do justo valor 

dos activos e passivos financeiros são as seguintes:

“Caixa e disponibilidades em Bancos centrais” e “Dis-

ponibilidades em outras instituições de crédito”: dado o 

prazo curto destes activos, entende-se que o valor con-

tabilístico é uma razoável estimativa do seu justo valor;

“Aplicações e recursos de outras instituições de crédito” 

e “Recursos de outras instituições de crédito”: o apura-

mento do justo valor pressupõe que as operações são 

liquidadas nas datas de vencimento e são actualizados 

os “cash-flows”, utilizando a curva de taxas formada nos 

últimos dias do ano. tendo em conta as maturidades das 

operações e o tipo de taxa de juro, o Banco estima que a 

diferença entre o justo valor e o valor contabilístico não 

seja significativa;

“Crédito a clientes”:, o Banco considera que, atendendo 

ao facto de todas as operações de concessão de crédito 

serem recentes, a diferença entre o justo valor e o valor 

contabilístico não seja significativo; 

“Recursos de clientes e outros empréstimos”: para os 

depósitos com prazo inferior a um ano, assume-se o 

valor contabilístico como uma razoável estimativa do 

justo valor.  para os restantes consideramos que os 

spreads contratualizados não diferem muito dos que 

estão a ser praticados nas operações mais recentes.
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6. Fundos pRópRios
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na gestão dos fundos próprios o Banco mantém uma política 

conservadora, garantindo um rácio de solvabilidade acima 

dos mínimos requeridos pelas entidades reguladoras. o Ban-

co mantém a base de capital constituída exclusivamente por 

capital próprio, tendo ainda a faculdade de emitir diversos 

instrumentos de dívida.

os fundos próprios do Banco são monitorizados mensalmente 

para se aferir sobre o grau de solvabilidade da instituição, sen-

do analisadas as variações face a períodos anteriores e a mar-

gem existente entre as posições reais e os requisitos mínimos 

de capital.

os procedimentos adoptados para o cálculo dos rácios e limit-

es prudenciais do Banco são os que resultam das disposições 

emanadas do Banco de portugal, de modo semelhante ao que 

se verifica para todas as questões que se insiram no âmbito 

das funções de supervisão do sistema bancário. essas normas 

representam o enquadramento legal e regulamentar das diver-

sas matérias de natureza prudencial.

de acordo com o método de apuramento acima indicado, em 

31 de dezembro de 2009 e 2010 do Banco apresenta níveis 

confortáveis de solvabilidade, conforme apresentado a seguir:

fundos Próprios 2009 2010

Total fundos próprios 17.925 18.818

fundos próprios base 17.885 18.759

capital realizado 18.000 18.000

outros instrumentos equiparáveis a capital 1.250 4.000

Resultados do ano anterior - (1.175)

Resultados provisórios do exercicio em curso (1.175) (1.495)

activos intangiveis (190) (572)

fundos próprios complementares - Upper Tier 2 40 59

fundos próprios referência para limites de grandes riscos 17.925 18.818

Requisitos para fundos próprios 1.070 1.408

Requisitos risco de crédito - método padrão 805 1.109

instituições e carteira própria 424 574

empresas 317 418

carteira de retalho - 41

outros elementos 64 76

Risco de liquidação - 30

Requisitos de fundos próprios para riscos de posição, 
cambiais e mercadorias

4

Requisitos de fundos próprios para risco operacional 265 265

Activos Ponderados 13.379 17.599

Rácio de requisito de fundos próprios 134,0% 106,9%

tier i 133,7% 106,6%

tier ii 0,2% 0,3%

(m euros)
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ceRtiFicação legal de contas
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