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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Em cumprimento do Aviso nº 10/2007 do Banco de Portugal, o presente documento 

visa dar informação sobre as posições e actividade da Atlântico Europa, S.G.P.S., S.A. 

(adiante também designada por “Sociedade” ou “Atlântico Europa SGPS”), numa 

óptica predominantemente prudencial. Foi considerado o Aviso nº 10/2010, na sua 

versão alterada pelos Aviso nº 8/2010 e Aviso nº 9/2011. 

Os valores apresentados cumprem o dever de divulgação pública de informações, 

previsto no nº 1 do artigo 29º do Decreto-lei 104/2007, de 3 de Abril, nos termos 

definidos no Aviso do Banco de Portugal nº 10/2007, de 18 de Abril. 

A informação divulgada reporta ao final do exercício de 2011 e é apresentada em base 

consolidada, respeitando a sequência definida no índice dos anexos do Aviso referido 

no parágrafo anterior. Excepto se indicado em contrário, a informação divulgada está 

expressa em Euros. Apenas foram consideradas as secções do Aviso tidas por 

aplicáveis e materialmente relevantes para a actividade da Sociedade.  
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I. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Conselho de Administração da Atlântico Europa, S.G.P.S., S.A. declara que: 

- no presente documento, elaborado com referência a 31 de Dezembro de 2011, 

foram diligenciados e desenvolvidos todos os procedimentos considerados 

necessários à divulgação pública da informação. Certifica ainda que, tanto 

quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada neste 

documento é verdadeira e fidedigna; 

- é adequada a qualidade de toda a informação divulgada; 

- se compromete a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações 

significativas que ocorram no decorrer do exercício subsequente àquele a que 

o documento “Disciplina de Mercado” se refere; 

- não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos relevantes 

ocorridos após 31 de Dezembro de 2011 e até à presente data, que justifiquem 

a sua divulgação. 

 

Lisboa, 24 de Abril de 2012  

O Conselho de Administração da Atlântico Europa, S.G.P.S., S.A. 
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II. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO 

 

A presente divulgação aplica-se à actividade do perímetro de consolidação da 

Atlântico Europa SGPS.  

A Atlântico Europa SGPS é uma sociedade anónima, com sede social em Lisboa, 

constituída a 8 de Outubro de 2008, tendo iniciado a sua actividade em 23 de 

Outubro de 2008. 

Esta Sociedade foi fundada principalmente tendo em vista a constituição do Banco 

Privado Atlântico Europa, S.A. (adiante também designado por “Banco”, “Instituição” 

ou “ATLANTICO Europa”).  

O ATLANTICO Europa é uma sociedade anónima, com sede social em Lisboa, 

constituída 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 a 20 de Junho 

de 2009. A sua actividade está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, e enquanto 

instituição de crédito é designado como banco, nos termos do Decreto-Lei nº 298/92 

de 31 de Dezembro. 

O perímetro de consolidação contabilístico da Atlântico Europa SGPS inclui as 

seguintes subsidiárias: 

Sociedade Actividade Sede
Participação 
Efectiva (%)

Método de 
Consolidação

Banco Privado Atlântico Europa, SA Banco Lisboa 100,00% Integral
Atlântico Europa Capital, SGPS, SA SGPS Lisboa 100,00% Integral
Atlântico Europa Capital LuxCo, SARL SGPS Luxemburgo 100,00% Integral
Eisenberg Brasil Gestão Financeira Ltda SGPS Rio de Janeiro 99,99% Integral
Global Atlântico Brasil Gestão Financeira Ltda SGPS Rio de Janeiro 99,99% Integral
Ethan Brasil Gestão Financeira Ltda SGPS Rio de Janeiro 99,99% Integral  

 

Sendo a Atlântico Europa SGPS, detentora do Banco em 100%, e não apresentando as 

restantes participadas actividade relevante, verifica-se que as suas contas em base 

consolidada reflectem essencialmente a própria actividade do Banco.  

Os perímetros de consolidação prudencial e contabilística da Atlântico Europa SGPS 

são coincidentes.  
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Princípios gerais da gestão de risco 

A gestão de risco é encarada como elemento central da visão e estratégia do Banco. 

Assim, a função de gestão de risco é independente das áreas geradoras de risco e 

apresenta mecanismos de decisão e controlo directamente dependentes do órgão de 

administração do Banco, nomeadamente a Comissão Executiva, cujos poderes lhe 

foram delegados pelo Conselho de Administração. 

Tendo por base o perímetro de consolidação da ATLANTICO Europa SGPS, não 

existem quaisquer impedimentos a uma transferência de fundos próprios ou ao 

reembolso de passivos entre a empresa-mãe e as filiais que possam ter impacto ao 

nível da gestão de risco numa base consolidada. 

O Banco, e em concreto a Comissão Executiva, acompanha a adequação e a eficácia 

das políticas e procedimentos adoptados para a gestão dos riscos, o cumprimento 

destes por parte das pessoas relevantes e a adequação e a eficácia das medidas 

tomadas para corrigir eventuais deficiências naqueles.  

Os limites de risco e os níveis de exposição autorizados são definidos e aprovados 

pela Comissão Executiva tendo em conta a estratégia definida e o posicionamento do 

Banco no mercado. 

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. 

Como tal, a Direcção de Risco opera de forma independente, com reporte directo à 

Comissão Executiva, e é responsável por assegurar a aplicação das políticas e 

respectivos procedimentos, assim como disponibilizar informação e prestar apoio aos 

órgãos de administração, incluindo a elaboração e apresentação a estes e aos 

reguladores de um relatório relativo à gestão de riscos, indicando as medidas 

adequadas para corrigir eventuais deficiências. 

A Direcção de Risco procura identificar, avaliar, acompanhar e controlar todos os 

riscos materialmente relevantes a que a actividade do Banco se encontra sujeita, 

tanto interna como externamente, de modo a que os mesmos se mantenham dentro 

dos limites definidos no perfil de risco e, dessa forma, não afectem materialmente a 

situação financeira do Banco.  

A Direcção de Risco, no desenvolvimento das suas actividades, tem como principais 

objectivos:  

- Desenvolvimento de políticas de gestão de riscos que estabeleçam orientações 
globais e específicas;  

-  Assegurar a aplicação das políticas e respectivos procedimentos adoptados para a 
gestão dos riscos;  

-  Desenvolvimento e manutenção de metodologias e ferramentas de gestão de 
riscos;  
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-  Monitorização de indicadores definidos no perfil de risco do Banco;  

-  Produção e disponibilização de informação aos órgãos de administração;  

-  Produção de informação para reporte aos reguladores relativamente à gestão de 
riscos, com a indicação das medidas que foram tomadas para corrigir eventuais 
deficiências;  

-  Dinamizar uma cultura de gestão de riscos, potenciando a responsabilização 
transversal de toda a Instituição. 

 

No âmbito do desenvolvimento dos processos de gestão de risco e de forma a 

incorporar as melhores práticas existentes e as recomendações emitidas pelas 

entidades de regulação, nomeadamente o Banco de Portugal e também o Comité de 

Basileia e a Autoridade Bancária Europeia (EBA), o Banco utiliza como referência um 

enquadramento baseado no desenvolvido pelo Banco de Portugal no âmbito do 

Modelo de Avaliação de Riscos (MAR) como a estrutura básica de gestão dos riscos 

da sua actividade. 

A aplicação deste enquadramento implica a existência de um conjunto de nove 

categorias de risco, que se podem resumir da seguinte forma: 

 

 

Ao actuar de forma transversal na organização, a Direcção de Risco tem a 

capacidade de definir, identificar e gerir os diversos riscos de forma individual e 

integrada. Desta forma, às políticas adoptadas para cada tipologia de risco, acresce 

uma análise conjunta de todos estes riscos que garante a consistência da mensuração 

do risco e impõe limites globais que permitem fixar a gestão prudencial da Instituição. 
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Estrutura e organização 

A estrutura de governo do risco do Banco assenta essencialmente nos seguintes 

pilares: 

-  Um envolvimento regular da Comissão Executiva, através de um conjunto de 
comités com competências específicas; 

-  A implementação de um modelo de gestão de risco assente em três linhas de 
defesa; 

-  A definição de um âmbito alargado de actuação da Direcção de Risco 
relativamente ao espectro de riscos relevantes para a actividade do Banco.    

 

A estrutura orgânica do ATLANTICO Europa prevê o funcionamento de um conjunto 

de comités nos quais são delegados poderes específicos de decisão (Comité de 

Crédito, Comité ALCO e de Risco e Comité de Compliance). Todos os comités 

adoptam o processo de deliberação por maioria de votos dos membros da Comissão 

Executiva presentes (no mínimo de dois). Os restantes participantes nos comités não 

têm direito de voto. Os participantes em cada comité, para além dos membros da 

Comissão Executiva e do Secretário do Comité, são convocados em função da 

agenda de cada reunião. 

A estrutura de governo do risco está também apoiada na implementação de uma 

estrutura robusta de controlo interno suportada em três linhas de defesa: 

- as unidades de negócio, que asseguram a identificação e gestão do risco associado 

com as operações contratadas pelo Banco;  

- as unidades transversais à estrutura do Banco, nomeadamente a Direcção de Risco 

e o Gabinete de Compliance, que têm responsabilidades específicas nos processos de 

gestão dos riscos e assegurar que o Banco actua de acordo com as leis, regras, 

normativos internos, regulamentos nacionais e internacionais que regem a sua 

actividade, assegurando que o Banco não incorre em sanções de carácter legal ou 

regulamentar, com impacto de ordem reputacional; 

- o Gabinete de Auditoria Interna, que representa a última linha de defesa na 

fiscalização e monitorização do sistema de controlo interno implementado nas 

actividades de cada uma das unidades orgânicas. Esta área é responsável pela 

identificação de falhas na concepção ou na implementação dos controlos, agindo de 

forma independente a todas as restantes unidades do Banco. 

De forma a assegurar a eficiente implementação dos mecanismos de gestão e reporte 

de riscos associados à actividade da Instituição, a Direcção de Risco segrega a sua 

estrutura interna em três grandes áreas: Risco de Crédito, Risco Operacional e Risco 

de Mercado. Acrescem a estas áreas a produção e análise de informação que são 

tratadas de forma integrada no âmbito do reporte interno, assim como a 
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monitorização de outros riscos cuja análise é menos analítica (como o Risco de 

Estratégia e Reputacional). 

 

Risco de Crédito 

O risco de crédito foi definido internamente como a probabilidade de ocorrência de 

impactos negativos nos resultados ou no capital, devido à incapacidade de uma 

contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a Instituição, incluindo 

possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior. O risco de crédito 

existe, principalmente, nas exposições em crédito (incluindo o titulado), linhas de 

crédito, garantias e derivados.  

O risco de crédito representa a categoria de risco mais relevante do Banco 

atendendo essencialmente:  

- Ao facto de se tratar da categoria mais significativa do balanço do Banco, 
uma vez que a rubrica de Crédito a clientes e Aplicações em instituições de 
crédito representam cerca de 42% do total de Activo;  

- Ao previsível crescimento da carteira de crédito a clientes, tendo por base os 
objectivos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração do Banco.  

O Banco tem em prática uma Política de Gestão de Risco que define uma visão do 

risco global, através da aplicação de princípios e critérios metodológicos em prática 

na organização.  

A este documento acresce o Manual de Crédito, um documento de actualização mais 

frequente e que prescreve os modelos específicos, as rotinas e outros mecanismos de 

implementação prática dos princípios e critérios estipulados na Política. 

A identificação do risco de crédito está suportada no processo de concessão de 

crédito tendo por base a prévia classificação de risco dos clientes e a avaliação 

rigorosa do nível de protecção proporcionado pelos colaterais subjacentes. 

O Comité de Crédito é o fórum deliberativo em processos de crédito, funcionando 

como o órgão interno em que a Comissão Executiva aplica os seus poderes de 

decisão nesta matéria.  

Neste âmbito, a Direcção de Risco assume funções de análise e emissão de pareceres 

primordialmente em duas áreas: a concessão de crédito e o acompanhamento da 

carteira de crédito. Inclui-se também aqui a vertente de avaliação de contrapartes 

institucionais, propondo e monitorizando os respectivos limites de exposição. 

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 e 

regulamentos internos em vigor.  
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Nesta base, o Banco tem implementada a atribuição de notações de risco internas 

através de modelos de rating para os segmentos Empresas e Particulares. Para a 

análise de contrapartes o Banco utiliza o modelo de contrapartes suportado também 

pela análise de agências de rating independentes - External Credit Assessment 

Institutions (ECAI).  

Para além do risco associado aos clientes, é também efectuada uma análise 

complementar do risco das operações de crédito, nomeadamente das garantias 

associadas. As garantias pessoais são analisadas no âmbito do modelo de análise de 

concessão de crédito a particulares/empresas, na medida do aplicável e a análise de 

garantias reais baseia-se no Rácio de Cobertura (RC) e no Loan to Value (LTV) para 

classificar a garantia prestada, aplicando um haircut a todos os activos sujeitos a 

variações de mercado. 

A proposta submetida pela Direcção Comercial em causa é analisada pela Direcção 

de Risco, que apresenta um parecer fundamentado. 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, procede ao acompanhamento continuado 

dos clientes e respectivas operações para detectar sinais de alerta que permitam 

identificar de forma atempada eventuais situações de incumprimento. 

Os sistemas de informação estão parametrizados de forma a facultar a informação 

necessária ao acompanhamento, avaliação e quantificação do risco, através da 

produção de relatórios específicos diários da carteira. Com uma frequência no mínimo 

mensal, é apresentada ao Comité de Crédito uma análise detalhada na carteira de 

crédito do Banco. A carteira de crédito é ainda alvo de análise integrada no Comité 

ALCO e de Risco. 

De forma a assegurar o correcto acompanhamento da carteira de crédito a Direcção 

de Risco tem implementados procedimentos que permitem identificar potenciais 

elementos de degradação da qualidade da carteira, apresentados como segue: 

- Listagens de crédito; 

- Reporte semanal de irregulares e agenda de eventos; 

- Actualização de ratings; 

- Reuniões com clientes; 

- Sinais de alerta; e 

- Revisão de limites. 

Para além do acompanhamento regular da informação relativa à carteira de crédito, é 

também efectuada uma análise do nível de concentração relativo à concessão das 

operações de crédito, ao nível geográfico, sectorial, contraparte, entre outros. 
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Para a quantificação dos requisitos de capital para risco de crédito, o Banco utiliza o 

método padrão, tal como definido no Aviso nº 5/2007 do Banco de Portugal. De 

acordo com este método estes requisitos são determinados com base na aplicação 

de coeficientes regulamentares, tendo por base a existência de avaliações da 

qualidade de crédito por agências de notação externa elegíveis. 

Assim, para as posições em risco sobre Soberanos, Empresas e Instituições, o Banco 

baseou-se nas avaliações de crédito das agências de notação externa Standard & 

Poor’s, Moody’s e Fitch, sendo sempre considerado o rating mais baixo quando 

existam várias notações de risco disponíveis. 

Todos os modelos acima referidos estão detalhados no Manual de Risco de Crédito 

do Banco. 

 

Risco Operacional 

O risco operacional é definido como a probabilidade de ocorrência de impactos 

negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas na análise, 

processamento ou liquidação das operações, de fraudes internas e externas, da 

actividade ser afectada devido à utilização de recursos em regime de "outsourcing", 

da existência de recursos humanos insuficientes ou inadequados ou da 

inoperacionalidade das infra-estruturas. 

Atendendo ao carácter abrangente e transversal do impacto potencial associado ao 

risco operacional e ao facto deste tipo de risco ter representado, em termos 

históricos, uma fonte significativa de perdas financeiras no sector bancário, este risco 

é também considerado como um risco relevante para a actividade do Banco e 

objecto de uma abordagem específica. 

A gestão de risco operacional cobre riscos como o risco legal e regulatório, o de 

compliance e o de sistemas de informação. Assim, os princípios em que assenta a 

gestão de risco operacional pretendem cobrir de uma forma transversal a infra-

estrutura do Banco e a sua actividade, de forma a detectar, mitigar e monitorar 

actividades e comportamentos que poderão por em causa riscos de diferentes 

origens mas de índole operacional.  

Os princípios basilares da metodologia seguida pelo Banco assentam nos seguintes 

paradigmas: 

− a resp onsab ilid ad e d a g estão d e risco op eracional na Instituição cab e ao 
Conselho de Administração; 

− um a m etod olog ia q ue utilize d efinições stand ard  m elho ra a com p arab ilid ad e 
e eficácia da gestão de risco; 
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− a utilização d e m étricas que permitam a criação de bases de dados longas e 
fiáveis, possibilitando uma análise mais efectiva da informação recolhida ao 
longo do tempo. 

A Comissão Executiva do Banco assume a responsabilidade de definir, acompanhar e 

tomar atitudes correctivas na política de gestão de risco operacional. Na actividade 

quotidiana do Banco, cabe aos responsáveis por cada Unidade Orgânica zelar pela 

correcta implementação de políticas e métodos de controlo do risco operacional. 

Neste âmbito, a Direcção de Risco efectua uma monitorização complementar dos 

riscos incorridos e centraliza o registo de ocorrências. Esta direcção é ainda 

responsável por assessorar e aconselhar o órgão de gestão nas suas funções 

executivas nesta matéria. 

A responsabilização das diversas Unidades Orgânicas quanto à identificação e gestão 

de risco operacional é central nesta metodologia. 

Os mecanismos de controlo em funcionamento no Banco podem dividir-se em 3 

grandes categorias: 

− Controlo processual: conjunto de actividades e procedimentos de controlo 

que visam o acompanhamento dos processos de negócio do Banco, 

nomeadamente o conjunto de procedimentos de controlo que incidem sobre 

os processos centrais do Banco, como a abertura de contas, a recepção de 

depósitos, a concessão de crédito e a recepção e transmissão de ordens sobre 

saldos em contas ou instrumentos financeiros; 

− Controlo organizacional: actividades de controlo efectuadas com vista ao 

correcto funcionamento da organização como um todo, nomeadamente, os 

procedimentos de controlo que visam a adequada segregação de funções, a 

hierarquia de decisão e os fóruns de decisão. Estes mecanismos actuam por 

via das avaliações periódicas, do reporte centralizado na Direcção de Risco e 

nos momentos de análise e decisão em que os elementos do órgão de 

administração participam. A organização do Banco permite ainda que a 

informação recebida por via de reclamações ou de auditorias realizadas seja 

incorporada na análise efectuada pela Direcção de Risco e sejam sempre do 

conhecimento da Comissão Executiva; 

− Controlo informático: actividades de controlo existentes ao nível dos sistemas 

de informação do Banco, como a gestão de acessos e utilização de passwords, 

a correcta separação entre actividades de front e back-office, o 

estabelecimento de limites e geração de alertas, e a disponibilização de 

ferramentas que suportam a auditoria à distância. 
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A metodologia seguida pelo Banco pretende identificar o risco operacional e registar 

as perdas daí resultantes, através das seguintes dimensões: 

− Linhas de negócio; 

− Tipo de evento que levam a incorrer em risco operacional; 

− Tipo de causa 

De forma a efectuar a identificação de eventos de risco operacional o Banco 

desenvolveu uma categorização dos riscos operacionais, em linha com as 

recomendações do Supervisor, em três níveis, com nível crescente de detalhe de 

forma a permitir uma correcta classificação dos eventos identificados.  

De forma a quantificar os requisitos de fundos próprios para risco operacional o 

Banco utiliza o Método do Indicador Básico, tal como definido no Aviso 9/2007, de 27 

de Abril do Banco de Portugal. 

 

Risco de Mercado 

O risco de mercado foi definido como a probabilidade de ocorrência de impactos 

negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos desfavoráveis no preço 

de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados por flutuações 

em cotações de acções, preços de mercadorias, taxas de juro, taxas de câmbio. O 

risco de mercado está associado, principalmente, à detenção de posições de curto 

prazo em títulos de dívida e de capital, em moedas, em mercadorias e em derivados.  

O enquadramento dado pelo Banco ao risco de mercado abrange qualquer risco que 

esteja associado a variações de mercado. Este risco materializa-se principalmente em 

valores mobiliários e derivados sujeitos a variações de valor por via de alterações de 

taxas de juro, taxas de câmbio ou índices. 

O Conselho de Administração do Banco assume a responsabilidade de definir, 

acompanhar e tomar atitudes correctivas na política de gestão de risco de mercado.  

O risco de mercado será tipicamente originado pela actividade da Direcção de 

Mercados Financeiros, nomeadamente pelas posições que esta assume, quer na 

gestão de activos e passivos do Banco, quer na gestão da liquidez da Instituição 

através da tomada de posições em activos sensíveis a variações de mercado. A 

gestão e monitorização do risco constituem uma actividade de primordial 

importância, permitindo a identificação antecipada de questões que possam 

desencadear problemas de liquidez e solvabilidade. 

O acompanhamento do risco de mercado é suportado por um conjunto de aplicações 

que permitem a monitorização do impacto no balanço do Banco de variações de taxa 

de juro, taxa de câmbio, cotação de valores mobiliários ou contratos de derivados em 
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carteira. Esta análise, de forma dinâmica, permite despoletar alertas e accionar os 

mecanismos necessários de mitigação de risco.  

A análise de gaps considera não só as diferenças de cash-flows associados a buckets 

temporais como também o risco de liquidez inerente ao repricing de activos e 

passivos. Estas análises são ainda ajustadas a eventuais características de 

opcionalidade embebidas nessas posições. 

São ainda realizadas para a carteira bancária análises de sensibilidade (stress tests) 

sobre o balanço, tendo por base a variação dos activos e passivos sujeitos a taxa de 

juro. 

Os principais processos de monitorização correspondem ao acompanhamento 

mensal dos indicadores definidos para o perfil de risco, bem como a produção e 

análise de um conjunto de informação de gestão que suportarão a tomada de 

decisões. 

A Direcção de Risco efectua um controlo regular do risco, preparando reportes de 

gestão sobre os riscos da carteira bancária e de negociação. 

São também aplicados testes de esforço e análise de cenários, em que determinados 

factores de risco variam separadamente ou em simultâneo para estimar a perda 

potencial em cada um dos cenários pré-estabelecidos. Esta metodologia é extensível 

à sensibilidade dos resultados do Banco a variações das taxas de mercado, caso em 

que se designa de Earnings at Risk (EaR).  

Todas estas métricas são comparadas historicamente de forma a identificar 

comportamentos desviantes, e a informação histórica registada para cada variável de 

mercado é utilizada continuamente na utilização de backtesting de forma a monitorar 

a eficácia dos modelos e permitir a sua permanente calibração. 

O Banco utiliza o método padrão para o risco de posição em instrumentos de dívida 

sendo a carteira essencialmente constituída por títulos de dívida pública Portuguesa e 

por títulos emitidos por empresas nacionais e internacionais de grande dimensão. 

 

Risco de estratégia 

O risco de estratégia está relacionado com a evolução dos restantes riscos 

associados com a actividade do Banco e que são influenciados pelas decisões 

estratégias tomadas pelo Conselho de Administração. 

Desta forma, a gestão deste risco assenta na estrutura de controlo interno associada 

ao processo de tomada de decisão do Banco. A este respeito refira-se que o Banco 

dispõe de uma estrutura simples e clara, adequada à dimensão e complexidade da 
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actividade actual mas garantindo a existência de mecanismos que permitam uma 

monitorização eficaz do seu desempenho financeiro e operacional. 

O Conselho de Administração é o principal responsável pela actividade desenvolvida 

pelo Banco, tendo a responsabilidade de conduzir o Banco ao cumprimento do seu 

objecto social, de definir a estratégia global do Banco e garantir a execução das 

deliberações dos accionistas. 

A Comissão Executiva, actuando no âmbito da delegação de poderes de gestão 

correntes, é responsável pelo acompanhamento da actividade do Banco e pelo seu 

controlo orçamental. A Direcção de Contabilidade e Controlo de Gestão é 

responsável pela definição e gestão do plano de contas do Banco e por desenvolver 

as actividades relacionadas com o planeamento e controlo nomeadamente a 

elaboração do orçamento anual e o acompanhamento da sua execução. 

Nesse sentido é regularmente produzida informação de gestão que é oportunamente 

reportada à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração, de forma a 

possibilitar uma análise da evolução da actividade do Banco face ao orçamento que 

foi definido e face às decisões tomadas ao longo do ano e a revisão dos pressupostos 

do planeamento de capital do Banco. 

 

Risco de reputação 

O risco de reputação está associado com a imagem pública do Banco perante os seus 

stakeholders e perante o mercado em geral. Assim, dada a importância deste risco no 

contexto actual, face ao escrutínio de que as instituições financeiras têm vindo a ser 

objecto a nível mundial, o Banco desenvolveu mecanismos específicos no sentido de 

preservar o valor da marca e a imagem do Banco e mitigar o seu risco reputacional. 

Neste sentido a Direcção de Marca e Comunicação tem a seu cargo a gestão da 

marca e da imagem do Banco, assegurando as actividades relacionadas com acções 

de marketing e publicidade e comunicação corporativa. 

Esta unidade é responsável por coordenar a política de relações com os orgãos de 

comunicação social e outros públicos externos, propor, desenvolver, estabelecer e 

gerir parceiras de negócio com entidades externas no âmbito da área de 

comunicação e marketing, definir e promover a imagem institucional e a marca do 

Banco e dos seus produtos e serviços, coordenar os processos de planeamento de 

acções de marketing assegurando a promoção de campanhas e eventos corporativos 

e gerir a relação com fornecedores de seviços subcontratados no âmbito da 

comunicação e marketing. 
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III. ADEQUAÇÃO DE CAPITAIS 

A. INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

O processo interno do Banco na auto-avaliação da adequação dos seus capitais 

(ICAAP), foi desenvolvido de forma a suportar o seu processo de planeamento 

estratégico, permitindo nomeadamente determinar o perfil de risco do Banco, avaliar 

a adequação desse perfil de risco face aos seus objectivos estratégicos e efectuar 

uma monitorização regular do nível de fundos próprios. 

 

Determinação do nível 
de risco pretendido 
para a actividade

Identificação e 
medição dos riscos 

Determinação da 
capacidade de 
absorção dos riscos

Orçamento e 
planeamento do 
negócio e riscos 
associados

Comparação dos 
recursos reais com o 
orçamento

Nível de apetência 
de risco

Cálculo dos 
requisitos de 

capital

Cálculo dos 
recursos 

financeiros

Planea-
mento de 
negócio

Avaliação e reporte
Revisão de pressupostos e metodologia

Revisão dos
recursos 

financeiros

 

Este processo é baseado na quantificação dos riscos que são relevantes no âmbito da 

actividade do Banco, tendo por base metodologias adequadas a cada tipo de risco e 

considerando as características, a dimensão e o nível de complexidade do Banco. 

O Banco utiliza actualmente o referencial introduzido pelo Acordo de Basileia II, tal 

como transposto para a legislação nacional pelo Banco de Portugal, no Aviso 5/2007 

(Risco da carteira bancária), Aviso 8/2007 (Risco da carteira de negociação) e Aviso 

9/2007 (Risco operacional) para cálculo dos requisitos de capital económico. De 

referir, que para efeitos de cálculo de capital regulamentar, o Banco utiliza o Método 

Padrão para risco de crédito e o Método do Indicador Básico para risco operacional.  

Com base na utilização destas metodologias, o Banco determina o montante dos 

requisitos de capital regulamentar que são adequados à sua estrutura de balanço e ao 

seu perfil de risco. Este cálculo é efectuado com base nos requisitos específicos da 

Instrução 23/2007 emitida pelo Banco de Portugal. 

Os testes de esforço representam também um elemento essencial no planeamento do 

capital interno, permitindo incorporar a incerteza e a elevada volatilidade que tem 

caracterizado as variáveis macroeconómicas e a evolução dos mercados financeiros 
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internacionais, bem como avaliar a capacidade do Banco para absorver choques 

adversos. 

Desta forma, o processo de ICAAP do Banco considera também os resultados dos 

testes de esforço realizados, que tem por base um conjunto de cenários que 

incorporam uma contracção da economia e uma evolução desfavorável de algumas 

variáveis macroeconómicas. Estes resultados são incorporados no processo de 

planeamento estratégico e de projecção da sua actividade para os próximos anos. 

O ICAAP está também suportado pelo conjunto de processos, técnicas e modelos 

utilizados pelo Banco para assegurar a identificação, monitorização e mitigação dos 

riscos associados à actividade do Banco, cuja responsabilidade é da Direcção de 

Risco, em articulação com as restantes entidades / comités que compõem o modelo 

de governação de gestão de risco do Banco. 

A verificação de que uma entidade dispõe de fundos próprios num montante não 

inferior ao dos respectivos requisitos de fundos próprios certifica a adequação do seu 

capital, reflectida num rácio de solvabilidade, que é representado pelos fundos 

próprios em percentagem dos seus activos ponderados pelo risco.  

Numa perspectiva económica a solvência de uma instituição financeira é assegurada 

se os potenciais gaps de liquidez se encontrarem cobertos por activos com elevada 

liquidez e se os seus recursos financeiros (fundos próprios) forem suficientes para 

cobrir os riscos associados à sua actividade.  

Desta forma, é fundamental que as instituições determinem os recursos financeiros 

que estão disponíveis uma vez que estes recursos representam o limite máximo da 

sua capacidade de absorção de riscos. Os recursos identificados pelo Banco, com 

referência a 31 de Dezembro de 2011 são os seguintes: 

Fundo Próprios de base – Tier I: 

Capital realizado: em 31 de Dezembro de 2011, o capital da Atlântico Europa SGPS 

estava representado por 50.000.000 acções, com o valor nominal de 1 Euro cada, 

integralmente subscrito e realizado. Em Dezembro de 2011, a Atlântico Europa SGPS, 

S.A. procedeu a um aumento de capital na participada – Banco Privado Atlântico 

Europa, S.A. – no montante total de 32 milhões Euros. Este aumento de capital foi 

realizado por entrada de numerário e conversão total das prestações acessórias. O 

capital elegível da Atlântico Europa SGPS é de 35 milhões Euros. 

Reservas e resultados elegíveis: em 31 de Dezembro de 2011, esta rubrica apresenta 

um montante negativo de cerca de 4,3 milhões Euros.  

A estrutura de fundos próprios da Sociedade  Banco é fortemente suportada pelo seu 

capital, uma vez que a Sociedade ainda se encontra numa fase de investimento. Deve 

contudo ser assinalado o facto de a Sociedade ter efectuado um aumento de capital 
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durante o ano de 2011, na sua principal participada o que permite garantir a 

disponibilidade de recursos financeiros que suportem a expansão da sua actividade, 

em linha com os seus objectivos estratégicos. 
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B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Quadro A - Fundos Próprios 

 
 1. Fundos próprios totais para efeitos de solvabilidade  (1) 29.954.422
 1a. Fundos próprios totais para efeitos de solvabilidade (excluindo fundos próprios suplementares)  (2) 29.954.422

1.1.1.1. Capital realizado 35.000.000
1.1.1.2. (-) Acções próprias -
1.1.1.3. Prémios de emissão -
1.1.1.4. Outros instrumentos equiparáveis a capital  (7) -

1.1.2. Reservas e Resultados elegíveis  (8) (4.318.614)
1.1.2.1. Reservas  (9) (2.834.356)

1.1.2.1.1. Resultados transitados de exercícios anteriores, reservas legais, estatutárias e outras formadas -
por resultados não distribuídos  (10) -

1.1.2.1.2. Parte dos resultados, reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos (2.834.356)
sujeita a f iltros prudenciais  (11) -

1.1.2.1.3. Reservas de reavaliação líquidas de impostos  (12) -
1.1.2.1.4. Parte das reservas de reavaliação líquidas de impostos sujeita a f iltros prudenciais  (13) -

1.1.2.2. Interesses minoritários elegíveis  (14) -
1.1.2.3. Resultados do último exercício e resultados provisórios do exercício em curso  (22) -
1.1.2.4. (-) Resultados negativos do último exercício e resultados negativos provisórios do exer     (1.484.258)

1.1.2.4.1. Resultados (positivos ou negativos) do último exercício e resultados (positivos ou n  (1.484.258)
do exercício em curso, quando não certif icados  (26) -

1.1.2.4.2. (-) Parte dos resultados (positivos ou negativos) do último exercício e dos resultado    -
provisórios do exercício em curso sujeito aos f iltros prudenciais  (27) -

1.1.2.5. Resultados do último exercício e resultados provisórios do exercício em curso  (28) -
1.1.2.6. (-) Lucros líquidos resultantes da capitalização de receitas futuras provenientes de activos titularizados  (31) -
1.1.2.7. Diferenças de reavaliação elegíveis para fundos próprios de base  (32) -

1.1.3. Fundo para riscos bancários gerais -
1.1.4. Outros elementos elegíveis para os fundos próprios de base  (47) -

1.1.4.2. Impacto na transição para as NIC/NCA (impacto negativo)  (49) -
1.1.4.3. Outros elementos elegíveis para os fundos próprios de base  (51) -

1.1.5. (-) Outros elementos dedutíveis aos fundos próprios de base  (53) (726.964)
1.1.5.1. (-) Imobilizações incorpóreas/Activos intangíveis  (54) (726.964)

1.1.5.1.1. (-) Diferenças positivas de primeira consolidação -
1.1.5.1.2. (-) Outros activos intangíveis/Imobilizações incorpóreas  (55) (726.964)

1.1.5.2. (-) Excedente em relação aos limites de elegibilidade de instrumentos incluídos nos fundos próprios de base  (56) -
1.1.5.2.a  (-) Ajustamentos adicionais necessários relativos aos activos avaliados ao justo valor (56 a)

1.1.5.3. (-) Outros elementos dedutíveis aos fundos próprios de base  (57) -
1.2. Fundos próprios complementares  (65) -
1.3. (-) Deduções aos fundos próprios de base e complementares  (82) -
1.4. Fundos próprios de base totais para efeitos de solvabilidade  (88) 29.954.422
1.5. Fundos próprios complementares totais para efeitos de solvabilidade  (89) -
1.6. (-) Deduções aos fundos próprios totais  (90) -

1.6.1. (-) Transacções incompletas desde 5 dias úteis após segundo pagamento ou entrega até à extinção da transacção  (91) -
1.6.2. (-) Correcções de valor que permitam acautelar os riscos incorridos em operações de titularização na medida em que não se -

encontrem reflectidas nas contas da instituição -
1.6.3. (-) Impacto na transição para as NIC/NCA (impacto negativo)  (92) -
1.6.4. Impacto na transição para as NIC/NCA (impacto positivo)  (93) -
1.6.5. (-) Riscos cobertos por fundos próprios  (94) -
1.6.6. Por memória: Fundos próprios de referência para efeito dos limites relativos aos excedentes dedutíveis I  (95) 29.954.422
1.6.7. (-) Excedentes dedutíveis I - Participações em instituições não f inanceiras  (96) -
1.6.8. Por memória: Fundos próprios de referência para efeito dos limites relativos aos excedentes dedutíveis II  (97) 29.954.422
1.6.9. (-) Excedentes dedutíveis II  (98) -
1.6.10. Outras deduções aos fundos próprios totais (99) -

1.7. Fundos próprios suplementares totais disponíveis para cobertura de riscos de mercado  (100) -
1.8. Por memória: -

1.8.1 (+) Excesso / (-) Insuficiência de correcções de valor e de "provisões" nas posições ponderadas pelo risco através do métod  -
1.8.2. Valor nominal dos empréstimos subordinados reconhecidos como elemento positivo dos fundos próprios -
1.8.3. Requisito mínimo de capital social  (106) 17.500.000
1.8.4. Fundos próprios de referência para efeito dos limites relativos aos grandes riscos  (107) 29.954.422  
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Quadro B – Requisitos de Fundos Próprios 
 

 1. Requisitos de fundos próprios  (1) 11.713.930
1.1. Requisitos de fundos próprios para risco de crédito, risco de crédito de contraparte e transacções incompletas  (2 10.229.168

1.1.1. Método Padrão  (3) 10.229.168
1.1.1.1. Classes de risco no Método Padrão excluindo posições de titularização  (4) 10.229.168

1.1.1.1.1. Administrações centrais ou bancos centrais -
1.1.1.1.2. Administrações regionais ou autoridades locais -
1.1.1.1.3. Organismos administrativos e empresas sem fins lucrativos -
1.1.1.1.4. Bancos multilaterais de desenvolvimento -
1.1.1.1.5. Organizações internacionais -
1.1.1.1.6. Instituições 6.528.831
1.1.1.1.7. Empresas 3.542.604
1.1.1.1.8. Carteira de retalho 89.803
1.1.1.1.9. Posições garantidas por bens imóveis -
1.1.1.1.10. Elementos vencidos -
1.1.1.1.11. Obrigações hipotecárias ou obrigações sobre o sector público -
1.1.1.1.12. Posições em risco sobre organismos de investimento colectivo (OIC) -
1.1.1.1.13. Outros elementos 67.930

1.1.1.2. Posições de titularização no Método Padrão  (5) -
1.1.1.2 a. Das quais: Retitularização (5a) -

1.1.1.3. (-) Provisões para risco gerais de crédito (6)

1.1.2. Método das Notações internas  (7) -
1.1.2.1. Método das Notações Internas quando não são utilizadas estimativas próprias de LGD e/ou de factores de conve   -
1.1.2.2. Método das Notações Internas quando são utilizadas as estimativas próprias de LGD e/ou de factores de convers   -
1.1.2.3. Posições sobre acções no Método das Notações Internas  (10) -
1.1.2.4. Posições de titularização no Método das Notações Internas  (11) -

1.1.2.4.a. Das quais: Retitularização (11a) -
1.1.2.5. Outras posições que não sejam obrigações de crédito (12)  

1.2. Risco de liquidação (13) -
1.3. Requisitos de fundos próprios para riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias  (14) 409.783

1.3.1. Riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias - Método Padrão  (15) 409.783
1.3.1.1. Instrumentos de dívida  (16) 156.472

1.3.1.1.1 Risco específ ico e geral (16a) 156.472
1.3.1.1.2 Risco específ ico das posições de titularização (16b) -
1.3.1.1.3 Risco específ ico da carteira de negociação de correlação (16c) -

1.3.1.2. Títulos de capital  (17) -
1.3.1.3. Riscos cambiais  (18) 253.311
1.3.1.4. Risco de mercadorias  (19) -

1.3.2. Riscos de posição, riscos cambiais e riscos de mercadorias - Método dos Modelos Internos  (20) -
1.4. Requisitos de fundos próprios para risco operacional  (21) 1.074.979

1.4.1. Método do Indicador Básico  (22) 1.074.979
1.4.2. Método Padrão  (23) -
1.4.3. Métodos de Medição Avançada  (24) -
1.4.4. (-) Redução dos requisitos de fundos próprios para risco operacional - derrogação transitória do método padrão  (25) -

1.5. Requisitos de fundos próprios - Despesas gerais fixas  (26) -
1.6. Grandes riscos - Carteira de negociação (27) -
1.7. Requisitos transitórios de fundos próprios ou outros requisitos de fundos próprios  (28) -
1.8. Outros requisitos de fundos próprios (30) -  

 

Quadro C – Adequação de Capitais 

2.2. Excesso (+) / Insuficiência (-) de fundos próprios   (33) 18.240.491
2.2.a. Rácio de Solvabilidade (%)  (34) 20,5%  
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IV. RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE 

A.  INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

Por risco de contraparte entende-se o definido na parte 1 do Anexo V do Aviso do 

Banco de Portugal nº 5/2007. Assim, o Banco está exposto a risco de crédito de 

contraparte em operações de derivados utilizados na gestão de risco cambial. 

A Direcção de Risco efectua uma análise económico-financeira das contrapartes 

propostas com base em critérios específicos nomeadamente, análise e evolução da 

actividade bancária, análise da estrutura accionista e estratégia da gestão, avaliação 

da performance financeira, análise da qualidade da carteira de crédito a clientes, 

crédito vencido e imparidade, análise da estrutura e diversificação do financiamento e 

análise dos rácios de solvabilidade.  

Adicionalmente, a Direcção de Risco complementa a análise acima referida com as 

análises disponíveis no mercado, em particular as produzidas pelas agências de rating 

consideradas External Credit Assessment Institution (ECAI).  

O Banco adopta o Método do Risco Inicial, conforme descrito no mesmo Aviso para 

calcular o valor da posição em risco neste âmbito. 

 

B.  INFORMAÇÃO QUANTITATIVA  

Modelo “Risco de Crédito de Contraparte” 

Quadro D – Método Padrão 

T0 T-1

1 2 3 4 5
Operações de recompra, contracção/ concessão de empréstimos de 
valores mobiliários ou de mercadorias, operações de liquidação longa e 
operações de empréstimo com imposição de margem - - - - -
Instrumentos derivados 26.306 - 26.306 - -
Compensação contractual multiproduto - - - - -
(a) Efei to de substi tuição na  pos ição em risco, correspondente ao l íquido entre "sa ídas"e "entradas"

Posição em 
risco original

Técnicas de redução do 
risco de crédito com 

efeito de substituição na 
posição em risco original 

liquida (a)

Valor da 
posição em 

risco 
totalmente 

ajustado

Montante da posição 
ponderada pelo risco
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V. RISCO DE CRÉDITO – ASPECTOS GERAIS 

A.  INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

Apresentam-se de seguida alguns conceitos e definições considerados relevantes 

nesta matéria: 

Crédito vencido: considera-se crédito vencido e registado contabilisticamente como 

tal, a parte de uma operação de crédito que não tenha sido liquidada pelo devedor 

após 30 dias da data contratualmente estabelecida para o seu pagamento. A 

sistematização do crédito vencido obedece às regras instituídas pelo Aviso 3/95 do 

Banco de Portugal, quando aplicável, estando instituído um reporte obrigatório para 

efeitos de consolidação em que o crédito vencido é desagregado por tipo de crédito 

e por classes (I, II, III e IV, da V à IX e da X à XII). 

Crédito objecto de imparidade: o conceito segue a definição da IAS 39, em que um 

activo financeiro se encontra em imparidade quando existe evidência de que tenham 

ocorrido um ou mais eventos de imparidade (triggers) após reconhecimento inicial do 

activo, e esses eventos tenham impacto na estimativa do valor recuperável dos fluxos 

de caixa futuros do activo considerado.  

Crédito em incumprimento: a definição consta da Instrução 16/2004 do Banco de 

Portugal subordinada ao tema “qualidade de crédito”. 

De notar que a actividade consolidada da Atlântico Europa SGPS não apresenta a 31 

de Dezembro de 2011 valores de crédito vencido ou crédito em incumprimento. 

Provisões para riscos de crédito a clientes: mensalmente, a carteira de crédito é 

analisada, de forma a avaliar a necessidade de reconhecimento de provisões, nos 

termos do Aviso nº 3/95, nomeadamente em termos de provisões para risco 

específico de crédito a clientes e provisões para riscos gerais de crédito. 

Restante carteira de activos: é efectuada regularmente uma análise da carteira de 

activos, de forma a avaliar a necessidade de reconhecimento de imparidade. 

Por risco de concentração entende-se o definido na Instrução nº 2/2010 do Banco de 

Portugal, dando igualmente cumprimento ao Aviso do Banco de Portugal nº 6/2007, 

de 27 de Abril. 

A Direcção de Risco do ATLANTICO Europa é responsável pelo acompanhamento da 

carteira de crédito e da exposição a contrapartes. Para tal, tem instituído um conjunto 

de procedimentos que permitem verificar os níveis de exposição individual e de 

concentração, assim como verificar o cumprimento dos limites impostos.  
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De forma a assegurar o correcto acompanhamento da carteira de crédito a Direcção 

de Risco tem implementados procedimentos que permitem identificar potenciais 

elementos de degradação da qualidade da carteira, nomeadamente através da análise 

diária de listagens de crédito, a actualização de ratings e revisão de limites, reuniões 

com clientes e atenção a sinais de alerta que irão despoletar um acompanhamento 

mais próximo do cliente, apresentação dos sinais em Comité de Crédito que decidirá 

qual a acção a tomar. 

A qualidade da carteira de crédito tem como referência os indicadores referidos na 

Instrução 23/2011 do Banco de Portugal, sendo também analisados os rácios de 

rentabilidade da carteira, custo do risco e cobertura do crédito vencido por garantias 

reais e cobertura do crédito vencido por provisões.  

 

B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Modelo “Posições em Risco” 

Quadro E – Posições em Risco Agregadas 

T0 T-1 Ano0 Ano-1

Instituições 111.975.531 35.388.230 161.711.775 30.936.868
Administrações Centrais ou Bancos Centrais 125.148.040 14.893.360 52.891.413 7.446.680
Empresas 47.796.114 8.032.443 22.854.410 7.068.561
Carteira de Retalho 5.935.793 5.666.818 4.993.041 2.874.283
Outros Elementos 1.003.850 3.128.259 3.757.536 1.994.421
TOTAL 291.859.328 67.109.110 246.208.175 50.320.813

Classes de Risco
Posição em Risco Original

Posicão em risco original 
(média ao longo do período)

 

 

Modelo “Distribuição Geográfica das Posições em Risco 

Quadro F – Distribuição Geográfica 

(em % da posição em risco) 

T0 T-1 T0 T-1 T0 T-1

Instituições 23,51% 54,02% - - 14,85% -
Administrações Centrais ou Bancos Centrais 42,88% 23,99% - - - -
Empresas 10,75% 9,27% 1,53% 3,81% 4,10% -
Carteira de Retalho 0,46% 0,64% 1,58% 6,69% - -
Outros Elementos 0,34% 1,58% - - - -
% do Total da Posição em Risco Original 77,94% 89,50% 3,11% 10,50% 18,95% 0,00%

Classes de Risco
Portugal Angola Outros
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Modelo “Distribuição Sectorial das Posições em Risco” 

Quadro G – Distribuição Sectorial da Posição em Risco 

(em % da posição em risco original) 

T0 T-1 T0 T-1 T0 T-1 T0 T-1 T0 T-1

Instituições 38,37% 54,02% - - - - - - - -
Administrações Centrais ou Bancos Centrais 43,01% 23,98% - - - - - - - -
Empresas 0,68% 7,03% 3,93% 3,52% 5,67% - 4,07% 0,23% 1,20% 2,30%
Carteira de Retalho - - - - - - - - 2,03% 7,33%
Outros Elementos - - - - - - - - 0,34% 1,58%
% do total da posição em risco original 82,06% 85,03% 3,93% 3,52% 5,67% 0,00% 4,07% 0,23% 3,57% 11,21%

Outros
Classes de Risco

Act. Financeiras e 
Seguradoras

Actividades 
Imobiliárias

Electricidade, Gás, 
Água

Comércio e 
Reparações

 

 

Modelo “Correcções de Valor e Provisões” 

Quadro H – Correcções de Valor e Provisões 

Correcções de valor e provisões T0 T-1

Saldo Inicial 58.675 40.000
Dotações 434.148 58.675
Util izações - -
Reposições / Anulações (56.464) (40.000)
Outros Ajustamentos: - -
- Ajustamentos por diferenças cambiais - -
- Transferências e provisões - -
- Combinações de actividades - -
- Aquisições e alienações de fi l iais - -
- Outros - -
Saldo Final 436.359 58.675  

Modelo “Prazo de Vencimento Residual” 

Quadro I – Prazo de Vencimento Residual 

T0 T-1 T0 T-1 T0 T-1 T0 T-1

Instituições 38,37% 54,02% - - - - - -
Administrações Centrais 42,85% 23,98% 0,03% - - - - -
Empresas 14,88% 13,08% - - - - 1,50% -
Carteira de Retalho 1,46% 6,38% 0,57% 0,95% - 0,01% - -
Outros Elementos 0,05% 0,14% - - 0,29% 1,44% - -
% do total da posição em risco original 97,61% 97,60% 0,60% 0,95% 0,29% 1,45% 1,50% -

VR: Vencimento residual

Classes de Risco
VR < 1 ano 1 ano < VR < 5 anos

5 anos < VR < 10 
anos VR > 10 anos
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VI. RISCO DE CRÉDITO – MÉTODO PADRÃO  

Por método Padrão entende-se o método previsto nos artigos 10º a 13º do Decreto-

Lei nº 104/2007, de 3 de Abril. 

A. INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

Nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 5/2007, de 27 de Abril, é adoptado o 

Método Padrão como metodologia de cálculo de requisitos mínimos de Fundos 

Próprios para a cobertura de risco de crédito. De acordo com este método estes 

requisitos são determinados com base na aplicação de coeficientes regulamentares, 

tendo por base a existência de avaliações da qualidade de crédito por agências de 

notação externa elegíveis. 

Assim, para as posições em risco sobre Soberanos, Empresas e Instituições, o Banco 

baseou-se nas avaliações de crédito das agências de notação externa Standard & 

Poor’s, Moody’s e Fitch, sendo sempre considerado o rating mais baixo quando 

existam várias notações de risco disponíveis. O rating traduz assim a qualidade de 

crédito nos termos do Anexo I da Instrução nº 10/2007 do Banco de Portugal. 

 

B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Modelo “Método Padrão” 

Quadro J – Método Padrão 

0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% Outros

1. Posição em risco original por classe Instituições - - 37.956.423 - - 74.019.108 - - 111.975.531
de risco Adm. Centrais e Bancos Centrais 125.148.040 - - - - - - - 125.148.040

Empresas - - 659.247 - - 47.136.867 - - 47.796.114
Carteira de Retalho - - 30.250 - - 5.905.543 - - 5.935.793
Outros Elementos 154.724 - - - - 849.126 - - 1.003.850

TOTAL posições em risco original 125.302.764 - 38.645.920 - - 127.910.644 - - 291.859.328

2. Posição em risco por classe de risco Instituições - - 7.591.285 - - 74.019.108 - - 81.610.393
(base de incidência dos ponderadores ) Adm. Centrais e Bancos Centrais - - - - - - - - -

Empresas - - 131.849 - - 44.150.701 - - 44.282.550
Carteira de Retalho - - 6.050 - - 1.116.483 - - 1.122.533
Outros Elementos - - - - - 849.126 - - 849.126

TOTAL posições em risco original - - 7.729.184 - - 120.135.418 - - 127.864.602

3. Total das posições ponderadas pelo risco (=∑(-2."X"ponderadores de risco)): - - 1.545.837 - - 120.135.418 - - 121.681.255

TOTAL
Ponderadores de Risco
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3. TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO 

No âmbito do Método Padrão é utilizado o método simples sobre Cauções 

Financeiras para efeitos do cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo 

risco. 

A. INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

De forma a mitigar o risco associado às operações de crédito o Banco utiliza algumas 

técnicas de redução de risco, nomeadamente a obtenção de garantias pessoais (em 

que um terceiro se compromete, perante o Banco a cumprir as responsabilidades do 

devedor em caso de incumprimento deste) ou reais (em que um dado bem, 

instrumento financeiro, imóvel ou outro é colocado sob caução pelo cumprimento das 

responsabilidades), como também a análise do risco de concentração. 

A análise de garantias tem por base essencialmente, as técnicas de protecção real do 

crédito através de colaterais com maturidade e liquidez adequadas ao financiamento 

como também a aplicação de coeficientes de desvalorização no caso do bem a 

empenhar ou a hipotecar estar sujeito a variações de mercado. 

A análise do risco de concentração baseia-se no efeito de diversificação relativo à 

concessão das operações de crédito, ao nível geográfico, sectorial, contraparte, entre 

outros. 

O sistema de avaliação e classificação das operações de crédito definido inclui as 

garantias como uma das componentes de análise e mitigação do risco. 

Relativamente a garantias constituídas sob a forma de colateral financeiro, a 

classificação atribuída varia em função do grau de cobertura, sendo aplicados níveis 

de haircut, revistos regularmente, com base na volatilidade e liquidez dos activos ao 

longo do tempo. 
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Apresentamos na figura abaixo a distribuição das posições em risco por garantias: 

Colateral real -
não hipotecário

0,3%

Garantia 
pessoal -

prestada por 
empresa ou 
particular

0,6%

Garantia 
pessoal -

prestada pelo 
Estado ou IF

0,7%

Colateral real -
hipotecário

1,6%

Colateral 
financeiro

3,2%

Sem garantias
93,6%

Garantias

 

 

B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Modelo “Técnicas de Redução do Risco de Crédito – Método Padrão” 

Quadro K – Técnicas de Redução do Risco de Crédito 

Garantias
Derivados 
de Crédito

Método 
simples: 
Cauções 

Financeiras

Outras formas 
de protecção 

real do 
crédito

1 2 3 4 5 6 7 8 
Total das posições em risco 291.859.328 - - 7.775.226 - - - -
Decomposição do total das posições por Instituições 111.975.531 - - - - - - -
 classe de risco Adm. Centrais e Bancos Centra 125.148.040 - - - - - - -

Empresas 47.796.114 - - 2.986.166 - - - -
Carteira de Retalho 5.935.793 - - 4.789.060 - - - -
Outros Elementos 1.003.850 - - - - - - -

(a) Método Integral sobre cauções financeiras. Por montante da posição em risco entende-se a posição em risco líquida, após efeito de susbtiuição.

Caução financeira: valor 
ajustado pela volatilidade e 
por qualquer desfasamento 
entre prazos de vencimento 

(CVAM)

(-)

Técnicas de redução do risco de crédito com 
efeito no montante da posição em risco: 

protecção real de crédito - método Integral sobre 
cauções financeiras (a)

Técnicas de redução do risco de crédito com efeito de substituição na 
posição em risco líquida (9)

Posição em 
risco Líquida

Protecção Pessoal de 
crédito: valor da 

projecção totalmente 
ajustado (GA)

Protecção real de crédito Efeito de 
substituição 

em risco 
(líquido de 

saldo e 
entradas)

Ajustamento de 
Volatilidade ao 

valor da posição em 
risco
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VII. RISCOS CAMBIAL E DE MERCADORIAS DAS CARTEIRAS 

BANCÁRIA E DE NEGOCIAÇÃO 

A.  INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

Para cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco cambial é considerada a 

carteira de negociação (trading book) e a carteira bancária (banking book). Para o 

cálculo do risco cambial o banco utiliza o método padrão, de acordo com o Anexo V 

ao Aviso 8/2007 do Banco de Portugal, para quantificar o risco associado às suas 

posições em moeda estrangeira, principalmente em Dólares Norte Americanos. 

 

B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Modelo “Requisitos de Fundos Próprios – Risco Cambial” 

Quadro L – Risco Cambial e de Mercadorias 

T0 T-1

1. Risco Cambial
1.1 Método Padrão 253.311 736

Risco Cambial e de Mercadorias
Requisitos de Fundos 
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VIII. RISCO OPERACIONAL 

A.  INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

Nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 9/2007 de 27 de Abril a Atlântico 

Europa SGPS adoptou o Método do Indicador Básico como metodologia de cálculo 

dos requisitos de fundos próprios para cobertura de risco operacional. 

No Método do Indicador Básico, os requisitos de fundos próprios para cobertura do 

risco operacional correspondem a 15% da média dos últimos três anos do indicador 

relevante anual positivo. Este indicador relevante é o resultado da soma da margem 

líquida de juros com outras receitas líquidas, numa base anual, reportadas ao final do 

exercício financeiro. 

Cálculo do Indicador relevante 

Os elementos contabilísticos considerados para cálculo do indicador relevante, tendo 

em conta a utilização do método do Indicador Básico são: 

(+) Juros e rendimentos similares 

(-) Juros e encargos recebidos 

(+) Comissões recebidas 

(-) Comissões pagas 

(+/-) Resultado das operações financeiras 

(+) Outros rendimentos e receitas operacionais 

 

B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Modelo “Risco Operacional” 

Quadro M – Método Indicador Básico 

Ano n-2 Ano n-1 Ano n

1. Método do indicador básico 1.768.745 5.863.844 13.867.000

Actividades
Indicador relevante
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IX. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS REQUISITOS DE CAPITAL  

A. INFORMAÇÃO QUALITATIVA 

O risco de taxa de juro é definido como a probabilidade de ocorrência de impactos 

negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de 

juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas 

de juro, da ausência de correlação perfeita entre as taxas recebidas e pagas nos 

diferentes instrumentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos 

financeiros do balanço ou elementos extra patrimoniais. 

Atendendo à estrutura de balanço do Banco este é pouco expressivo pela existência 

de um reduzido montante de operações com taxa variável. As operações de taxa fixa 

são operações da carteira bancária com objectivo de detenção até à maturidade. 

O modelo de simulação utilizado considera movimentações paralelas da curva de 

rendimentos em 200 p.b. em todos os escalões da taxa de juro (de acordo com 

Instrução 19/2005 do Banco de Portugal), sendo também calculada a sensibilidade 

para cada uma das moedas consideradas relevantes, nomeadamente Euro e Dólar 

Norte Americano. 

 

B. INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

Modelo “Risco de taxa de Juro (Carteira Bancária)” 

Quadro N – “Risco de taxa de Juro (Carteira Bancária)” 

Impacto nos Fundos Próprios
EUR USD TOTAL

+1 343 (89) 254
-2 (343) 89 (254)

+1 0,76% -0,20% 0,56%
-2 -0,76% 0,20% -0,56%

1 "+" = choque na taxa de juro, no sentindo ascendente Unidade: Milhares de Euros
2 "-" = Choque na taxa de juro, no sentido descendente

RISCO DE TAXA DE JURO (CARTEIRA BANCÁRIA)

Efeito na Situação Líquida de um choque 
de 200 p.b. na taxa de juro:

Valor

% da Situação Líquida

Requisitos de Fundos Próprios

 

 


